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RAZE 2045, 1, W-6785, 6-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joncker Joos Ruijcgrock heere 

van Sereinskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) den welcken heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maeckt macgticg bij desen sr Adriaen Gheleijns hem 

gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt den name van den 

comparant te compareren voor wethouderen van Heinkensandt (MPS: Heinkenszand) ende 

aldaer ten proffijte van Geeraert Dirricks Meerman (MPS: Geert Diericks Meerman) C?lman 

tot Delft te cederen transporteren ende in rechten vrien eigendomme over te leveren alsulcken 

parthie lants liggende inden Nieuwen Crajaert (MPS: Nieuwe Craijert) onder de jurisdictie 

van Heinkensandt (MPS: Heinkenszand) benoorden den Cruijswecg bij Christiaen den 

stellenaer ende responderende zuijt aen ’t heeren Gat groot 15 gemeten ende seker roeden bij 

den comparant aen denselven Meerman vercocgt volgende de conditien bij den cooper 

vercooper ende presenten onderteickent daer aen dese haer refereert den cooper daerinne te 

goeden erven ende festigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende 

ontfestigen ende voorts ten fijne voors. alles te hanteren als de costumen ende usantien aldaer 

geobserveert medebrengen ende vereijsschen sullen ende hij comparant present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Pauwe present sr Pieter Nicolaess Ovesant ende Cornelis 

Marinuss timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 1v, W-6787, 6-3-1613 (bestek): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt 



 

 

 

Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joncker Joos Ruijcgrock heere van 

Sereinskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) etc. ter eenre ende Cornelis Marinuss 

timmerman ter andre sijde welcken Ruijcgrock verclaerde de voors. Cornelis Marinuss 

aenbesteet gelijc den selven Cornelis bekende aengenomen te hebben een huijs te stellen in 

den Nieuwen Craijaert (MPS: Nieuwe Craijert) in voegen ende manieren naefrvolgen de te 

weten dat ’t selve huijs sal lanc wesen 36 voet ende breet 20 voet binnen de muijren de 

stagie? 10 voet ende twee voet en halfborstweringe ende voorts in al der manieren van 

materialen binnen wercken als anders gelijc ’t huijs van Pieter Nicolaess Ovesant gestaen in 

Wolffaertsdijc (MPS: Wolfaartsdijk) gesticgt is ende sal t’selve huijs moeten volmaeckt sijn ? 

prima meije naestcomende ofte vuijtterlijck 14 dagen daernaer. Den aennemer is gehouden te 

leveren t’sijne coste alle de materialen van hout steen calck ijserwerc gelasen als anders 

daertoe noodicg mitsgaders t’selve huis getrouwelijc te volmaken vuijtgesondert het dack met 

den arbeijt van diendat den besteder gehouden is te leveren ende becostigen gelijc hij besteder 

ooc gehouden is de materialen van ’t selve huijs te doen mennen ’t sijne coste van ‘t Heeren 

ofte Heinkensandtsche Gadt alwaer den aennemer gehouden is ? te doen brengen ter plaetse 

daer men ’t huijs stellen sal. Daervoren den aennemer bedongen ende den besteder belooft 

heeft de somme van 650 carolus guldens van 40 gvls ’t stuck te betalen een derde paert nu 

dadelijc gereet. Item het tweede derde part een jaer naer dese ende ’t resterende derde part ten 

eijnde van den tweede jare naer date deser. Ende verclaerden de contragenten hinc jude in 

manieren vooren verhaelt met malcanderen veraccordeert te sijne ende beloofden t’selve elc 

in hun regarde te volcomen ende voldoene onder ’t verbant van haerlieder personen ende 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Pauwe present sr Pieter Nicolaess Ovesant ende Adriaen 

Gheleijns borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 2, W-6787, 6-3-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Adriaens schoemaker 

oudt 60 jaren ende Jaques Pieters Breda (MPS: Jacob Pieters Breda) oudt 52 jaren borgers 

deser stede luijden met eeren ende van goeden geloove mij notario wel bekendt dewelcken 

hebben ter instantie ende versoecke van Pieter Pieters nomine sijn schoonvader Gillis Carels 

jegenwoordelijc wonacgticg in den Briele op haerlieder mannewaerheit in plaetse van 

eedeverclaert ende geattesteert voor de grechte waerheit mits desen waracgticg ende 

henlieden wel seer kennelijck te wesen dat des voors. huisvrouwe nu in october voorleden een 

jaer buijten de Ganseporrte deser stede alwaer sijlieden wonacgticg waren deser werelt 

overleden ende dat hij Gillis wel een jaer naert overlijden van sijn huisvrouwe binnen deser 

stede ten huijsse van den voorn. Jan Adriaens gewoont heeft ende en hebben noijt verstaen dat 

hij met eenicg vrouwe persone in belofte gecomen is sulcx dat sij deponenten naer hare 

wetenschap ende kennisse anders niet en souden comen verclaren dan dat de requirant vrij 

ende liber van hier is gescheijden staende ter goeder name ende fame. Allegerende voor 

redenen van wetenschap dat den selven Gillis met sijn huisvrouwe eenige jaren binnen deser 

stede gewoont heeft ende dat sijlieden geduirende dien tijt hen seer wel gekent ende dicwils 

over malcanderen geconverseert hebben. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met 

presentatie van ’t selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke (pag 2v) forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Pauwe present Lieven Borm ende Pieter Gilliss Pluijm 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 2v, W-6788, 10-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt jonckvrouwe Maria Dove 

laest weduwe wijlen Daniel Dorck die welcke alvoren getrout heeft geweest met Jaspar 

Harman (MPS: Jasper Hermans) die ten huwelijcke gehadt hadde de weduwe van Martin du 

Pas geassisteert met sr Quinten Busser haren in desen gecoren voocgt ende assistent dewelcke 

heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen 

d’eersame mr Martinus Casar (MPS: Martine Caesar) advocaet wonacgticg bionnen deser 

stede ende mr Adriaen de Jonge procureur voor den hove van Hollant henlieden gesamentlijc 

ende ooc elc int besondere gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme 

vuijt de name van comparante te compareren voor den hove van Hollant mitsgaders voor alle 

anderen wetten rechten ende rechteren soo wel in Zeelant als alomme elders gebuneerde? 

provintien daert behoiren ende noodicg wesen sal ende aldaer in rechten te betrecken joncker 

Willem van Cats als getrout geweest sijnde met jonckvrouwe Maria de Fonseca ende joncker 

Egidius van Wissenkercke als getout hebbende d’eenige dochter van joncker Fonseca voors. 

ende dat vuijt cracgte van seker obligatie bij de voors. joncker Fonseca ende joncker Charels 

de Boijsat overleden, alle dagen termijnen van rechte jegens d’selve te houden ende 

observeren te heeschen antwoorden excipieren ende protesteren, domicilie te kiesen den eet 

Calumina ende alle andren eeden die ’t recht admitteert ende toelaet (pag 3) in haer 

constituantes name te doene ende presteren des constituantes goet recht voort te staen 

beschudden verdedigen ende verantwoorden alle geschriften libellen ende munimenten in 

rechte over te geven ende nemen, sententie te versoecken d’selve ter executie te stellen ende 

ter diffinitijffve te vervolgen van alle beswaerlijcke vonniss te appelleren ofte reformeren, 

d’appellatie te vervolgenofte daervan renucgieren ende voorts generalijc in rechte alles te 

ageren dat noodicg wesen ende tot voordeel van des constituantes goet recht dienen sal met 

vordre macgt ooc om een ofte meer personen in haerlieder plaets te substitueeren. Gelovende 

onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Zoutkeete present David Quirijns ende Charel de Grave 

(MPS: Carel de Grave) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 3, W-6788, 11-3-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Simon Jans Keetlaer MPS: 

ketelaer) in huwelijck hebbende Pieternella Meertens, Herman Hermans als grootvader ende 

voocgt van Maeijcken Anthoniesdr, Leenaert Anthonies soo voor sijn selven ende als 

procuratie hebbende van Marijtgen Pauwelsdr (MPS: Maeijcken Pauwelsdr) sijne moije 

volgende de procuratie hier gesien verleden voor burgemeesters ende regierders der stad 

Amsterdamme den 2
de

 deser ende Willem Montijn? in huwelijck hebbende Pieternella 

Anthoniesdr gesamentlijcke rechte erfgenamen van wijlen (pag 3v) Martijnken Matthijsdr 

saliger eenige dochter van wijlen Matthijs Merts (MPS: Matthijs Maertens) ende Janneken 

Pauwelsdr sijne huisvrouwe dewelcke verclaerden dat sijlieden in dier quasliteit vercocgt 



 

 

 

hebben aen Abraham van de Putte gelijc denselven Abraham van de Putte mede ten desen 

comparerende bekende gecocgt te hebben haerlieder portie ende aenpaert in sekeren 

paijemntsbrief die denselven Abraham als besitter van de hipoteecq aen voors. erfgenamen 

schuldicg is over coop ende leveringe van een huis gestaen binnen deser stede genaemt 

Cruiningen ende dat voor de somme van 43 p vls contant gelt dat sij vercoopers bekenden van 

den voors. van de Putte ontfangen hebben, scheldende dienvolgende denselven Abraham van 

de Putte ende allen anderen quitantien behouvende daervan vrij ende quijtte mits desen ten 

eeuwigen dage belovende denselven sijn erven ende nacomelingen daervan voor alle 

namaningen bevrijden ende garanderen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voors. van de Putte present Juliaen Hermans 

ende Jan Pieters Hoboke schippers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 3v, W_6789, 18-3-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 18-3-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Francois Corneliss backer (MPS: 

Frans Corneliss Gort backer) ende Maeijcken Heijndricksdr sijne huisvrouwe borgers deser 

stede beijde cloec gesont welvarend gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke 

comparanten overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan 

die doot ende niet (pag 4) onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder 

vrien eijden onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie 

of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maken ende 

ordonneren haerlieder beijder testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

hiernaervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc der aerden. En de 

comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen 

reciprove over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden voren vuijtgegegeven ende 

gelegateert het usumfruct ende gebruijcken van den huijsse ende backerie daer sijlieden 

comparanten jegenwoordicg in wonen gestaen binnen deser stede in de Lange Vorst mits 

betalende de gerealiseerde lasten van de selven huijsse als ooc de resterende paijementen die 

daerop nocg te betalen sullen staen mitsgaders ooc t’selve huishoudende in behoorlijcke 

reserve ende reparatie ende dat tot het hertrouwen ofte sterven van deselve lancxtlevende 

geduirende sulcx dat ten hertrouwen ofte sterven van de lancxtlevende d’voors huijssinge sal 

comen aen degenen die daer in gerecht sullen sijn. Item gonnen geven ende legateren 

malcanderen reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden in vrien 

eigendomme voren vuijt den gemeenen sterfhuijsse eerst het beste bedde met sijn toebehooren 

mitsgaders alle de cleeren soo linnen als wollen juwelen ende properheden ten lijve halse 

ende hoofde van de lancxtlvenede dienende ende bovendien nocg de somme van 15 p vls 

d’selve t’ontfangen van de drie eerste paijementen die naert overlijden van de eerste van hen 

beijden verschijnen sullen vuijt de paijementsbrief die sijlieden comparanten sprekende 

hebben op den huijsse genaemt ’t Lant van Beloften ende dat alles in recompence van de 

groote liefde diensten ende weldaen malcanderen staende huwelijck alreede bewesen ende 

nocg dagelijcx bewijsen sullen soo lange Godt de heere henlieden samen int leven sparen sal 

ende alle de resterende goederen roerende ende onroerende die de eerst overlijdende met de 

lanctlevende gemeene achterlaten sal geen vuijtgesondert oft (pag 4v) oft gereserveert sullen 

tusschen deselve4 lanxtlevende en haerlieder samenkinderen met namen Cornelis Magdalena 



 

 

 

ende Heijndrick Franss Gorts gepaerte ende gedeelt worden naer costume van den lande van 

Seelandt daerinne sijlieden reciproce over ende wederover de lancxtlevende voor d’een helft 

ende de voorn haerlieder samenkinderen voor d’ander helft haerlieder erfgenamen 

geinstitueert ende verclaert hebben met vollen rechte ende titule mits desen. Alle twelcke 

voors. de testanten ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden 

andermale eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament laeste ende vuijtterste 

wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen 

effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des 

doots ofte sulck andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende 

eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden en landen ter 

contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen (MPS: cafe Goes) present Cornelis Jacobs van 

Sundert borger deser stede ende Adriaen Matthijss schout van s’Heerheinskinderen (MPS: ’s 

Heer Hendrikskinderen) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

 

RAZE 2045,4v, W-6790, 19-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 5) Jan Daem Franss 

wonacgticg ter Goude den welcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect sr Pauwels de 

Vos borger deser stede hem gevende volcomen macgt authorisatie ende speciael bevel omme 

vuijt de name van comparant te compareren voor wethouderen van Ellewoutsdijck ende 

aldaer te leveren cederen ende in rechten vrien eigendomme te transporteren aen ende ten 

proffijtte van Augusteijn Gheleijns secretaris derselver prochie alsulcken stuck saijlants als 

den comparant in de selve prochie heeft liggende in Jan Boshouc groote een ½ gemet 9 

roeden ende 2 voeten ende bij den comparant aenden voors. Gheleijns voor 6p 13s 4 gvls den 

hoop contant gelt ter leveringe alle ongelden ter leveringe incluis half ende half den cooper 

daerinne te goeden erven ende vestigen ende den comparant daervan t’ontgoeden onterven 

ende ontvestigen de penningen daervan comende onder behpoirlijcke quitantie t’ontfangen 

met macht ooc om een ofte meer personen ad lites in sijner stede te substitueren ende voorts 

generalijc ten fijne voors.alles te hanteren als de costuijmen ende usantien aldaer geobserveert 

medebrengen ende vereijsschen sullen ende den comparant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen t’gene 

bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 5v, W_6791, 20-3-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 20-3-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 



 

 

 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert ende gecomen is Janneken Adriaensdr 

dienstmaecgt ten huijse van Jan Bartels (MPS: Jan Barthelmeeuss) cloec gesont welvarende 

gaende ende staende daert haer beliefde ende haer verstatnt memorie ende vijff sinnen over al 

wel macgticg ende volcomelijck gebruijckende soo ons claerlijc gebleken is dewelcke 

overdenckende de broosheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onseklerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt haeren vrien eigen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande 

(soo sij seijde) gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert haer testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende hare siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode 

lichaem der heiligen gewijden aerden. In de eersten renuncgierende doodende casserende 

ende te niete doende alle voorgaende testamenten codicillen donatien ofte andere 

testamentelijcke dispositien die sij voor dese eenicgsints gemaect ende verleden macg hebben 

ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft gegonnen gegeven 

ende gelegateert gelijc sij doet bij desen aen Cornelis (MPS: Cornelis Barthelmeeuss) ende 

Jan Bartels de somme van 23 p 10 s gvls gelts eens t’ontfangen terstont naer haer comparantes 

overlijden vuijt de greetste goederen die sij stervende achterlaten sal omme d’selve penningen 

wederom te emploijeren ende distribueren achtervolgen de laste bij haer comparante aen 

selven Cornelis ende Jan Bartels gegeven hier om redenen haer daertoe moverende (soo sij 

verclaerde) niet verhaelt. Item geeft ende legateert aen Grietken Jansdr (MPS: Margaretha 

Jansdr) dochter van der voorn. Jan bartels tot een gedencknisse 20 s gvls eens. Item geeft ende 

legateert Neelken Jorisdr (MPS: Cornelia Jorisdr) jegenwoordelijc dienstmaecgt ten huijsse 

van Marinus Neleman gelijcke 20 s gvls eens. Item geeft ende (pag 6) legateert aen Janneken 

de Gekelstrijge? jegenwoordelijc wonacgticg binnen deser stede in den Armenhouck gelijcke 

20 s gvls eens. Ende in alle haer resterende goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert 

boven de voors. legaten ende schulden overschietende stelt ende institueert sij comparante 

hare eenige ende absoluijte erfgenamen Adriaen Marinuss tot Schore met sijn broeders, item 

de sone van Cornelis Simons genaemt Simon Corneliss, item de sone van Jan Corneliss tot 

Bieselinge, item de kinderen van Jacob den timmerman tot Bieselinge ende de dochter van 

Joris de voerman alias “boer al te late” alle haer cousijns ende nichten van haer vaders sijde 

sulcx als die naer costuijme van Seelant behooren te erven te weten in vijff hooftdelen elc 

hooftdeel een gerecht 5
de

 paert ende soot geviele dat eenige van de voors. hooftstaken 

verstorven sonder wetticg hoir achter te laten soo begeert sij comparante dat t’selve 

verstorven ofte deelen den overblijvende hooftstaken aenwassen ende alsoo sij comparante 

geen vrienden en weet nocg gekent van haer moeders sijde int generale onder hun allen op 

aldien datter eenige naer haer testantes erfenisse talen gegonnen ende gelegateert eens 10 s 

gvls sonder meer, dewelcke haer voors. geinstitueerde erfgenamen gehouden sullen sijn 

d’selve vuijttereijcken ende voldoen soo wanneer sijlieden daernaer talen ende bewijsen datse 

vrienden sijn in voldoeninge van de erffenisse henlieden bij de doot van de comparante 

verstorven. Alle twelcke voors. de testante ter presentie ende aenhooren van de getuijgen 

ondergenoemt duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer 

testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat ’t selve 

sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille 

vuijterste wille gifte ten opsiende des doots ofte sulcke andre forme ende middel daer duere 

t’selve alderbest staende gehouden worden macg, niettegenstaende eenige rechtenm statuijten 

ordonnantien keuren oft costuijmen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocgheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet 

volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende (pag 6v) 



 

 

 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Jan Bartels present Pieter Gilliss ende Simon 

Andriess borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 6v, W_6792, 24-3-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 20-3-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jacob Pieters mandemaker ende 

Josijnken Adriaensdr (MPS: Josina Adriaensdr) sijn huisvrouwe welcken Jacob Pieter cloec 

gesont welvarende gaende ende staende daert hem beliefde ende de voors. Josijnken sieckelijc 

te bedde liggende maer nocgtans haer verstant ende memorie wel macgticg ende volcomelijc 

gebruijckende soo ons claerlijc bleek dewelcke comparanten overdenckende de cranckheijt 

des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende noiet onsekerder d’ure ofte 

stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eigen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt 

beraden ende wel overleijt sonder inductie oft toeraet van jemande soo sijlieden seijden 

gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder beijden testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren hiernaer volgende. Bevelende haerlieder sielen die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder 

doode lichamen den buijc der aerde ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie van goederen, in den eersten gonnen ende geven den gemeene huisarmen deser 

stede de somme van 5 s gelts eens te betalen terstont naer d’aflijvicgheijt van de eerste van 

hen beijden ende sij Josijnken disponeren van hare tijdelijcke goederen heeft gegonnen 

gegeven ende gelegateert aen hare bloetvrienden die in heure achtergelaten goederen als daer 

geen testament (pag 7) gemaect en ware gerecgt sijn de somme van 4 p vls onder hun allen 

eens sonder meer te betalene terstont naer haer aflijvicheit ende in alle de resterende goederen 

die sij testante stervende deser werelt ontruijmen sal ende met den voors. haren man gemeene 

achterlaten sal geen vuijtgesondert ofte gereserveert boven de voors legaten ende schulden 

overschietende stelt noempt ende institueert sij comparante haer universele erfgenamen den 

voorn Jacob Pieters haeren man omme alle d’selve t’aenveerden ende behouden als sijn vrij 

eijgen goet sonder wederseggen van jemande. Ende hij Jacob Pieters geeft ende legateert in 

cas hij d’eerste aflijvicge is de voors. sijne huisvrouwe voren vuijt mits desen in vrien 

eigendomme alle de cleeren juwelen ende properheden thaeren lijve halse ende hoofde 

dienende mitsgaders t’beste bedde met sijn toebehooren ende alle de resterende goederen die 

hij comparant stervende met de voors. sijne huisvrouwe gemeene achterlaten sal geen 

vuijtgesondert of gereserveert boven d’voors. prelegaten ende schulden overschietende 

begeirt hij comparant dat tusschen de voors. sijne huisvrouwe ende rechte erfgenamen die ab 

intestato in sijns testants achter te laten goederen gerecht sullen sijn gepaert ende gedeelt 

sullen worden naer costume van den lande van Seelant d’selve sijne erfgenamen ab intestato 

daerinne sijne erfgenamen instituerende bij desen. Alle twelcke voors. is de testanten ter 

presentie ende aenhooren van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden 

andermael eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament laeste ende vuijtterste 

wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen 

effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijterste wille gifte ten opsiene des 

doots ofte sulcke andre forme alst alderbest na rechten subsisteren macg, niettegenstaende 

eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter 

contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteiten na rechten 



 

 

 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden (pag 7v). Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Joris Weijns ende Jan 

Jans backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 7v, W-6793, 1-4-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Dignus Erasmus wonacgticg 

in ’s Gravenpolder denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Neelcken Leunisdr (MPS: Cornelia Appolonisdr) sijne huisvrouwe 

haer gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt den name van den 

comparant alle sijne roerende ende onroerende goederen te vercoopen ende veralinieren de 

goederen alreets vercocgt ende die bij de voors. sijne huisvrouwe nocg sullen vercocgt 

worden, aen de coopers te leveren cederen ende in rechten vrien eigendomme te transporteren 

mitsgaders d’selve daerinne te goeden erven ende vestigen ende hem comparant daervan 

t’ontgoeden onterven ende ontsvestigen, den penningen daervan comende onder behoorlijcke 

quitantie t’ontvangen ende voorts generalijc alles te hanteren vuijtgeven ontfangen handelen 

ende administreren als hij comparant present sijnde selfs soude soude mogen ofte connen 

gedoen ende de costuijmen der plaetsen daer de goederen onder gelegen sijn vereijsschen 

sullen met vordre macgt om een ofte meer personen ad lites in haer stede te substitueren. 

gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene bij geconstitueerde 

ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden (pag 8). Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Simon Andriess ende Pieter Adriaens 

cramer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 8, W_6793, 2-4-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op heden den 2-

4-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

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

ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Jasparine Anthoniesdr huijsvrouwe van Dignus 

Hubrechts tot Cappelle cloec gesont welvarende gaende ende staende daert haer beliefde ende 

haer verstant memorie ende vijff sinnen over al wel macgticg ende gebruijckende soo ons 

claerlijc bleek dewelcke overdenckende de crancheit des menschen leven datter niet sekerder 

is dan die doot ende niet onsekerder d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt haren vrien eigen 

wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande 

soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert haer testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haer siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haere doode 

lichaem der heijligen gewijden aerde. Ende comende voorts tot hare dispositie van goederen 

stelt noemt ende institueert sij testante tot hare erfgenamen haer dochter Maeijcken (pag 8v) 

Adriaensdr met hare kinderen die sij Maeijcken ten overlijden van de testante int leven 

hebben ende die sij daernaer nocg voortbringen ofte in cas Maeijcken geen kint ofte kinderen 

meer en procreerde ofte procrerende ende d’selve aflijvicg werden sonder wetticg hoir na te 



 

 

 

laten voor de voorn. Maeijcken hare moeder soo substitueert sij testante in derselve haer 

kintskinderen plaetse de naeste bloetvrienden van haer testantes sijde die ab intestato in haer 

goederen gerecht sijn met conditie laste ende verstaende? dat d’selve hare dochter Maeijcken 

Adriaens de goederen bij de comparante achtergelaten wordende int geheele ofte deele luttel 

ofte vele niet en sal mogen versetten vercoopen veralinieren ofte belasten in eeniger manieren 

maer sullen de penningen int gereede ende van de meublen ofte schulden soo wel verschenen 

als te verschijnen procederende bij haer testante achtergelaten wordende aengeleijt werden 

aen lant ofte erfrenten tot laudatie van haer onderschreven testamenteurs daervan mitsgaders 

van alle d’andre goederen die sij testante deser weirelt ontruijmen sal, sal de voors hare 

dochter alleenlijc genieten de jaerlijcxe vrichten renten ende proffijten haer leven dagenlanc 

geduijrende blijvende den eijgendom ofte proprieteit van dien aen desselfs hare dochter kint 

ofte kinderen na te laten aen de voors. bloetvrienden van haer testantes sijde ende alsoo sij 

comparante t’gene? voors. is int regard van hare voors. dochter mitsgaders kintskinderen ende 

bloetvrienden om sekere ten erffelijcke ende haer ten hoocgsten moverende redenen alsoo 

gedisponeert heeft, soo begeirt sij testante ende ordonneert niettemion mits desen aen haer 

voors dochter Maeijcken Adriaensdr ende alle anderen die eenicgsints roeren ofte aengaen 

soude mogen dat sijlieden met desen hare dispositie hen te vreden sullen houden ende 

daermede contenteren sonder eenicg voordeel van legitime portie vrij ende buijten alle lasten 

of conditien te mogen aennemen ofte andre middelen dispositien oft subtiliteijten van rechte 

daertegen te gebruijcken ofte voorwenden ofte laten gebruicken ofte voorwenden, docg soo sij 

ofte jemant vuijt haren name sulcx ofte generalijc iet anders daertegen woude querelleren in 

rechte ofte daerbuijten, soo wederroept sij testante van nu voor alsdan ende van als nu mits 

desen de voorgeroerde dispositie (pag 9). Ende insulcke gevalle stelt ende institueert sij 

comparante de voorn Maeijcken Adriaensdr hare dochter hare erfgenamen alleenlijc in haer 

wettige portie de goederen die sij comparante metter doot ontruijmen sal ende inde resterende 

goederen die boven deselve wettige portie overschieten sullen institueert sij comparante mits 

desen haer voors. dochters kint ofte kinderen die ten overlijden van de testante geboren sullen 

sijn ende naer haer testante aflijvicheit nocg te baren om d’selve goederen jaerlijcx tot de 

voorn kinderen proffijte aengeleijt ende geemploijeert te worden, ofte in cas Maeijcken geen 

kint ofte kinderen meer en procreerde ofte procreerende ende d’selve aflijvicg werden sonder 

wetticg hoir na te laten voor de voorn Maeijcken hare moeder soo substitueert sij testante in 

der selver haer kintskinderen plaetse de naest bloetvrienden van haer testantes sijde die ab 

intestato in haer goederen gerecht sijn met sulcken verstande ende reserve soo de voors. 

Maeijcken Adriaensdr geen kinderen meer en procreerde ofte procreerende ende alle d’selve 

overleefde dat sij in die gevalle haer leven lanc geduijrende sal genieten de tocgt ende 

bladinge van de selve goederen daer sij comparante hiervoren hare naeste bloetvrienden hare 

erfgenamen in gesubstitueert heeft sulcx dat naer des voors. Maeijcken Adriaensdr doot eerst 

den vollen eigendom ende jaerlijcxe proffijtten sullen comen op haer testantes gesubstitueerde 

erfgenamen voors. docg alles onder sulcken reserve ingevalle de voorn. Maeijcken Adriaensdr 

haren jegenwoordigen man met namen Job Aelbrechts overleeft soo begeirt ende ordonneert 

sij testante expresselijc dat de voorgeroerde prohibitien sullen cesseren ende dat in sulcken 

gevalle de voors. maeijcken Adriaensdrhare dochter sal hebben den vollen eigendom van alle 

de goederen bij de testante metter doot ontruijmt al oft daer geen testament ware ende opdat 

die haer jegenwoordicg testament te beter ter executie gestelt worde, soo kiest sij testante tot 

executeurs derselver mitsgaders tot voocgden van de voors. haer dochters kinderen de voorn. 

Dignus Hubrechts haren man ende sr Jan Jacobs Bom hun hertelijc bevelende dien last 

t’aenveerden, versoeckt ooc vriendelijc aenden Magistraet der plaetse daer haer testantes 

sterffhuis sal vallen haer authoriteijt bij te voegenende de voorn. hare testamenteurs (pag 9v) 

in alles behoorlijcke assistentie te bewijsen opdat niet en werde geattenteert desen 

contrarierende. Alle twelc voors. is de testante ter presentie ende aenhooren van de getuijgen 



 

 

 

duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haer testament laeste 

ende vuijtterste wille begeirende ende kits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen 

ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille ende vuijterste wille gifte 

ten opsiene desd doots ofte sulcken andre forme ende middelen daerdeure t’selve alderbest 

staende gehouden worden macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien 

keuren of costumen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Pieters in den 

Oijevaer ende Cornelis Franss Eversdijck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 9v, W-6795, 2-4-1613 (borcgtocgte): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Claes Arents (MPS: Nicolaes 

Arents) wonacgticg inden Hoondert den welcken heeft sicgselven geconctitueert ende 

verbonden borge voor Willem Jacobs mede wonacgtocg aldaer dat alle alsulcken groene 

vruchten als denselven Willem Jacobs aen sr Assuerus Boudewijns vercocgt heeft denselven 

Assuerus Boudewijns vij onbelast ende onbecommert sullen volgen. Dienvolgende belovende 

alle commeren schulden ende lasten van pachten state ende waterpenningen die daerop ter tijt 

ende wijlen d’selve vruchten opt velt liggende ofte staen souden mogen geheijscht worden te 

betalen ende den voorn Assuerus van (pag 10) te garanderen onder ’t verbant van sijnen 

persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Pieter Luijck in Cattendijcke (MPS: 

Kattendijke) ende Gijsbrecht Jooss borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 10, W-6795, 6-4-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Maeijcken Huijge (MPS: 

Maeijcken Hubrechtsdr) weduwe wijlen Gerrit Andriess (MPS: Geert Andriess) saliger 

timmerman geassisteert met sr Pauwels de Vos haren schoonvader innewonende borgers deser 

stede, Jan Andriess ende Jacob de Ridder voor haerlieder selven ende als voocgden van 

Grieten Andriesdr (MPS: Margaretha Andriesdr), Thieleman Corneliss in huwelijck hebbende 

Crijnken Aeldersdr (MPS: Quirina Aeldersdr) dochter van Aeldert Ridder ende Pieter 

Cornelis in huwelijck hebbende Grietken Ridders (MPS: Margaretha Ridders) dochter ridder 

Andriess soo voor sijn selven als vervangende sijn huisvrouwen broeder genaemt Jan Ridders 

gesamentlijc benevens Grietken Pietersdr (MPS: Margaretha Pietersdr) dochter van Elisabeth 

Ridders rechte erfgenamen soo sijlieden seijden van den voorn Gerrit Andriess des voors. Jan 

Andriess ende Jacob de ridders broeder mitsgaders de voorn Crijnken Aelders ende Grieten 

Pieters oom was alles van halven bedde ende des voorn Grietken ende Jan Ridders mitsgaders 

Grietken Andriesdr oom van vollen bedde dewelcke hebben in dier qualiteit geconstitueert 

ende macgticg gemaect soo sij doen bij desen Willem Costen borger deser stede hem gevende 

volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt de name van de (pag 10v) 

comparanten metter minne ofte rechte te heeschen maenen innen ende ontfangen alle alsulcke 

penningen ende vuijtstaende schulden als de voorn. weduwe ende erfgenamen van gerrit 



 

 

 

Andriess gemeene sijn competerende van verscheijdene personen soo binnen deser stede ende 

eijlande als daerbuijten wonacgticg, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in 

forme, d’onwillige debiteurs met alle middelen van rechte tot betalinge te constringeren, te 

compareren voor alle heerenwetten rechten ende rechteren ende aldaer alle dagen ende 

termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te versoecken, d’selve ter executie 

te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen ende beletselen op 

personen ende goederen doene all alsulcke schulden als hem geconstitueerde bij de voorn. 

weduwe sullen werden geordineert te betalen ende voldoen vuijt sijne ontfangen penningen 

ende voorts tot voorstant van des constituantes goet recht alles te hanteren dat behooren sal 

ende de comparanten present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met vorder macht 

om een ofte meer personen in sijn stede te substitueren de voorn. gemeene erfgenamen 

hebben den voorn. Willem Costen voorts geconstitueert macgticg gemaect ende speciael 

bevel gegeven omme vuijt haerlieder name beneffens de voorn. weduwe alle saken van den 

sterfhuijsse te liquideren accorderen redden ende vereffenen alle de onroerende goederen als 

ooc seker derde part in een molen gestaen in Crenechil? in Hulsterambacht ende de voorn 

weduwe ende erfgenamen gemeene toebehorende ter bode te stellen ende vercoopen aen 

sulcken persoon ofte personen ende voor sulcken somme van penningen als hem 

geconstitueerde ende den voorn weduwe geraetsaemst duncken sal, de penningen daervan 

voor de voorn erfgenamen comende onder quitantie t’ontfangen de coopers daerinne naer 

costuijme der plaetse daer de goederen gelegen sijn te goeden erven ende vestigen ende de 

voorn. erfgenamen daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen warantschap te geloven 

ende de voorn erfgenamen personen ende goederen daervoren te verbinden, voorts ooc soo ‘t 

noot is de voors. erfgenamen ver? te doene achtervolgende den boom daervan sijnde inden 

voors. sterfhuijsse ende achtergelaten goederen van den voors. Gerrit Andriess ende voorts 

ten dien fijne als alle andre saken t’voors sterfhuijs conserverende in rechte ende daerbuijten 

alles te hanteren ende handelen als hem geconstitueerde geraetsaem ende oribooorlijc 

duncken sal cum potestato substituendi ad lites. gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene den geconstitueerde ten fijne voors. is (pag 11) gedaen ende 

gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene 

deucgdelijcke rekening bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Horen present Goossen de Brune ende Jan Beuckelaer 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 11, W-6796, 6-4-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Gilliss Pluijm oudt 59 

jaren ende Joachim Hermans oudt 39 jaren beijde borgers ende inwoonders deser stede mij 

notario wel bekent dewelcke hebben ter instantie ende verosecke van Claes Jans Verheijde 

(MPS: Nicolaes Jans van der Heijde) ende Andriesken Meertensdr (MPS: Andriesken 

Maertensdr) toecomende man ende vrouwe jegenwoordicg wonacgticg binnen deser stede op 

haerlider manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de rechte 

waerheijt dat sijlieden de requiranten lange jaren gekent hebben ende nocg sijlieden kennende 

voor luijden van eeren staende ter goeder name ende fame ende ooc henlieden deposanten 

seer wel kennelijc te sijne dat de voorn Andriesken nu ontrent een jaer weduwe geweest is 

ende hij Jochim verclaert ooc wel te weten dat den voorn verheijde? huisvrouwe mede over 4 

ofte 5 maenden onbegrepen is overleden ende verclaren voorts ooc noijt verstaen te hebben 

dat de requiranten ofte een van henlieden met eenicg ander persoon belooft ofte belemmert 



 

 

 

souden sijn houdende ooc d’selve daertoe te degelijc ende treffelijc dienvolgende vertrouwen 

vastelijc gelijc de (pag 11v) requiranten henlieden ooc op alle trouwe ende eere verclaert 

hebben dat d’selve van alle andre personen vrij sijn. Sluijtende hiermede haerlieder depositie 

met presentatie van ’t selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Splinter ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045,11v, W_6797, 8-4-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 8-4-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Jan Matthijs Schermer cleermaker 

ende Janneken Jacobsdr sijne huisvrouwe beijde cloeck gesont welvarende gaende ende 

staende daert henlieden beliefde dewelcke comparanten overdenckende de crancheit des 

menschenleven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte ston 

de derselver hebben vuijt haerlieder vrien eigen onbedwongen wille rijperlijc voordacgt 

beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden 

gemaect ende geordonneert maecken ende ordonneren beijden testament laest ende vuijtterste 

wille in formen ende manieren hiernaer volgende. bevelende haerlieder sielen die 

barmherticgheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt ende harlieder doode 

lichamen den buijc der aerden renucgierende ende doodende casserende ende te niette doende 

alle voorgaende testamenten codicillen vuijterste willen ofte andre testamentelijcke 

dispositien die sijlieden voor date deser eenicgsints gemaect ende verleden hebben d’selve in 

alle poincten ende artuclen cracgteloos verclarende bij desen. Ende comen voorts tot 

haerlieder voorgenomen dispositie (pag 12) van goederen, hebben malcandere reciproce over 

ende wederover de lancxtlevende van hen beijden onder de legaten ende 

wecgmakingenhiernaer geroert gegonnen ende gegeven gonnen ende geven in rechten vrien 

eijgendomme mits desen alle haerlieder gereede haeffelijcke erffelijcke roerende ende 

onroerende goederen meublen huisraet goudt ende silver gemundt ende ongemundt ende 

generalijc alles dat d’eerstaflijvicge met de lanxtlevende gemeene achterlaten sal geen 

vuijtgesondert ofte gereserveert omme alle d’selve te aenveerden behouden ende daermede 

doen ende disponeren als sijn ofte haer vrij eijgen goederen sonder wederseggen van jemande 

ende dat in recompence van de groote liefde diensten ende weldaden die sijlieden d’een den 

andren staende huwelijck alreede gedaen ende bewesen hebben ende nocg doen ende 

bewijsen sullen soo lange Godt de Heere henlieden samen int leven sparen sal malcanderen 

reciproce over ende wederover de lancxtlevende daerinne haerlieder universele erfgenamen 

instituerende ende verclarende met vollen rechte ende titule mits desen. Dies hebben sijlieden 

testanten de lancxtlevende belast te betalen binnen ’t jaer naer aflijvicgheit van de eerste van 

henlieden aen den gemeenen huisarmen deser stede de somme van 10 s gvls eens d’selve aen 

den voorn. armen vuijt goeder herten gonnende ende legaterende bij desen ende voorts in cas 

hij man eerstebvoor de voors. sijne huisvrouwe padsseerde sal d’selve sijne huisvrouwe in 

dien gevalle vuijtreijcken ende betalen eerst aen Pieternella Pietersdr sijn susters kint spoo sij 

alsdan int leven is soo niet aen desselfs kinderen de somme van 5 s gvls eens. Item al nocg 

aen sijn halve suster genaemt Truijken Matthijsdr (MPS: Geertruid Matthijsdr) t’Arnemuijden 

(MPS: Arnemuiden) de somme van 10 s eens ende aen derselver kinderen 3 p vls onder hun 

drien eens wel verstaende aen Matthijs Corneliss 2 p vls ende aen Crijnken (MPS: Quirina 



 

 

 

Matthijsdr) ende Adriaenken Cornelisdr (MPS: Adriana Cornelisdr) elcx 10 seens. Item al 

nocg aen Maeijcken (MPS: Maeijcken Matthijsdr) ende Cathalijna Matthijsdr sijne susters 

elcx 10 s gvls eens sonder meer alle t’selve te betalen binnen ’t jaer naer sijns testantes 

aflijvicheit. Ende in cas sij vrouwe eerst ende voor den voorn haren man comte te passeren 

soo sal d’selve weduwaer gehouden sijn vuijttereijcken aen haer broeders ende susters soo 

van heelen als halven bedde de somme van 10 s gvls onder hun allen eens sonder meer. Item 

al nocg aen Jacob Bartels (MPS: Jacob Barthelmeeuss) hare suster kindt (pag 12v) de somme 

van 20 s gvls eens alle d’selve legaten insgelijc te betalen binnen t’jaer naer d’aflijvicheijt van 

haer testanten. Alle t’gene voors. is verstaen ende ordonneren sijlieden testanten dat 

onderhouden ende strictelijc achtervolcgt sal worden ingevalle ten overlijden van de eerste 

van hen beijden testantenb geen kint ofte kindren bij elcandereb geprocrret (t’sij geboren ofte 

ongeboren) en sijn ende in cas daer kint ofte kindren bij elcandren ten overlijden van de eerste 

van hen beijden sijn t’sij geboren ofte ongeboren soo institueren sijlieden testateuren 

reciproce over ende wederover deselve kindt ofte kinderen haerlieder erfgenamen sulcx als 

die behooren te erven dan bij aldien d’selve aflivicg werden voor hare mondicheit ende 

sonder wetticg hoir na te laten soo sal desen testamente blijven in vollevigeur ende cracgt al 

of daer geen kint of klinderen geweest en waren malcanderen reciproce de lancxtlevende 

daerinne haer erfgenamen substituerende. All twelcke voors. de testante ter presentie van de 

getuijgen duijdelijc voorgelsen sijnde verclaerden andermael eendracgtelijc t’selve te wesen 

haerlieder beijden testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen 

ordonneren dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van 

testamente codicille vuijterste wille giften ten opsiene des doots ofte sulcke ander forme alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg, niettegenstaende eenicg rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de testanten present Geert Adriaens glasemaker 

borger deser stede ende Hans de Clercq (MPS: Jan de Clercq) cleermaker wonacgticg 

t’Arnemuijden die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 13, W-6798, 12-4-1613 (huurceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Cornelis Palinckman ter 

eenre ende Matthijs Matthijss schipper ter andre sijde welcken Matthijs verclaerde den voorn. 

Palinckman verhuijrt gelijc den selven Palinckman bekende gehuijrt te hebben sekler 

coggescheepken genaemt De Fortuijne met alle seijlagie touwen cabels anckers gelijc t’selve 

seijlt ende reijdt ende dat voor den tijt van een maent ofte ses weecken tot 6 s 8 gr ijder 

weecke behoudens soo den verhuijreder t’voorn. scheepken eer vercocgte sal sal den huijrder 

gehouden sijn daervan tot coopers beliefte afstant te doene mits betalende naer date des tijts 

hij ’t selve gebruijct sal hebben ende belangende t’gebruijc dat den huijrder tot den dage van 

heden gehadt heeft bekent den verhuijrder daervan ten vollen betaelt te sijne. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voorn. Palinckman present Jan Brouckaert 

ende Guilliaem Casteleijn (MPS: Willem Cateleijn) borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 13, W-6798, 15-4-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt David Joriss leertouwer 

(MPS: of David Jans) ende borger deser stede oudt 26 jaren denwelcken heeft ter instantie 

ende requisitie van Jacob Jans Sch??? mede borger alhier op sijne manne waerheit in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de grechte waerheit mits desen waracgticg ende hem 

seer wel kennelijc te wesen dat de erve achter des deponents huijsinge liggende soo lanc 

geweest als die jegenwoordicg is te voren eer den selven requirant thuijs gecocgt heeft. 

Gevende voor redenen van wetenschap dat hij deponent met sijn ouders int voorn. huijs 

woonden ten tijde den requirant t’selve cocgte ende dat sijlieden de voorn. erve soo lanc 

gehouden hebben ten tijde sijlieden daer in quamen wonen. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Hans Baernaerts (MPS: 

Jan Bernaerts) ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 13v, W_6799, 17-4-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 17-4-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Claes Jans van der Heijde (MPS: 

Nicolaes Jans van der Heijde) geboren van Stabrouc (MPS: Stabroek) innewoonder deser 

stede cloec gesont welvaren gaende ende staende daert hem beliefde dewelcjken 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien (pag 14) eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo hij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert sijn testament 

laetse ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende sijne siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende sijn doode 

lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie van 

goederen, heeft in den eersten gegeven ende gelegateert aen den gemeene huijsarmen deser 

stede 2 s gvls eens. item geeft ende legateert aen bloetvrienden die ab intestatoe in sijns 

comparants achtergelaten goederen gerecht sijn de somme van 2 p gvls onder hen allen eens 

sonder meer te betalen terstont naer sijne aflijvicheijt ende in alle de resterende goederen die 

hij testant stervende deser werelt ontruijmen ende met Andriesken Maertens sijn eenige ende 

universele erfgename verclaert genomineert ende geinstitueert met volle rechte ende titule 

mits desen omme alle d’selve t’aenveerden behouden ende in rechte vrien eijgendomme te 

genieten ende als haer vrij eijgen goet sonder wederseggen van jemande. All twelck voors. 

den testateur ter presentie ende aenhooren van de getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde 

verclaerde andermael t’selve te wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille begeirende 

ende mitsdesen ordonnerende dat ’t selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij 

bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiende des doots ofte sulcke 

ander forme ende middelen (pag 14v) daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden 

macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden 

ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende soleniteijten 

naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude 



 

 

 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Pieter Gilliss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 14v, W_6800, 19-4-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 19-4-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn d’eersame mr Quirijn Vitu 

chirurgijn geassisteert met mr Pieter Vitu doctor in de medicijnen sijnen vader toecomende 

bruijdegom ter eenre ende Janneken Jansdr Macharisdr geassisteert met maeijcken Laureijsdr 

hare moeder ende Macharis Jans haren broeder ende assistent in desen toecomende bruijt ter 

andre sijde alle inwoonders deser stede dewelcke comparanten ende insonderheit de voorn. 

Janneken Jansdr met rade consente ende authorisatie van de voors hare vrinden verclaerden 

dat sijlieden gesindt ende genegen waren malcanderen vuijt goeder liefde ende affectie te 

trouwen ende daermede voorts te gane na de ordonnantie van de kercke Godes tot Godts eere 

ende haerlieden beijden sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor 

bande van huwelijcke (pag 15) met malcanderen aengegaen ende gemaect hebben seecker 

contract antenuptiael ofte huwelijcxe voorwaerde in formen ende manieren naervolgende, te 

weten oft gebeurde ende Godt sulcx geliefde dat den voorn. Quirijn Vitu eerst ende voor de 

voorn toecomende bruijt quame te sterven sonder kint ofte kinderen achter te laten soo is in 

dien gevalle expresselijc gestipuleert dat d’selve toecomende bruijt sal van de landen bij 

d’selve ten huwelijcke inne te brengen in vrien eigendomme voren vuijttrecken genieten ende 

proffitteren de naervolgende perceelen, in den eersten 4 gemeten ende 76 rpoen saijlant 

gelegen in Vlake in den hoeck daer Jan Marinuss in woont. Item nocg inde selve procgie een 

stuck saijlant gelegen in den houck tusschen den Verlijmewecg ende Westzoutweg groot 556 

roen, nocg aldaer met ’t voors lant gemeene 255 roen eijgen vroone. Item nocg een stuc 

saijlants gelegen in Baersdorp in Adolphhouck groot 2 gemeten 40 roen. Ende ten laesten 

nocg een weije in Irsicke (MPS: Yerseke) genaemt t’cleijn Moerken groot 2 gemeten 98 roen. 

Samen groot 11 gemeten 125 roen die de voorn toecomende bruijt ingevalle als boven 

vrijelijc voren vuijt sal aenveerden ende behouden sonder jemants wederseggen. Gelijc ooc de 

voors. 11 gemeten 155 roen lants vrijelijc bij de vrienden erfgenamen ab intestato van de 

voorn toecomende bruijt, in cas sij voor den voorn toecomende bruijdegom sonder hoir achter 

te laten comt t’overlijden sullen aenveert ende voren vuijt geproffitteert worden. Ende alle de 

resterende goederen die d’eerst aflijvicge in desen gevalle met de lancxtlevende gemeene 

achterlaten sal soo wel die bij henlieden ten huwelijc inne gebracgt als staende huwelijcke 

henlieden verstorven mitsgaders geconquesteert sijn sullen tusschen de lancxtlevende ende 

d’erfgenamen van de eerst aflijvicge gepaert ende gedeelt worden naer costuijme dese lants. 

Ende in cas ten overlijden van de eerste van henlieden kint ofte kinderen bij hen beijden 

lichamen gewonnen int leven sijn, soo sullen de voorn erfgenamen 125 roen lants mitsgaders 

alle (pag 15v) d’andre goederen die d’eerst aflijvicge met de lancxlevende gemeene 

achterlaten sal geen vuijtgesondert wesen half ende half om d’selve tusschen haerlieder kint 

ofte kinderen ende de lancxtlevende gepaert ende gedeelt te werden naer costuijmen als 

vooren. Allen twelcke conditien ende voorwaerden de comparanten hinc jude beloofden te 

volcomen ende achtervolgen te doen volcomen ende achtervolgen ten eeuwigen dage sonder 

iet te doen ofte gedoogen gedaen te werden ter contrarien onder ’t verbant van haerlieder 



 

 

 

personnen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voorn Maeijcken Laureijsdr present Cornelis 

Laureijss ende Cornelis Corneliss Ossewaerde die als bloetvrienden ende getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 15v, W-6801, 19-4-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacquemijnken Cornelisdr 

(MPS: Jacomijna Cornelisdr) jegenwoordelijc dienstmaecgt ten huijsse van mr Hieronimus 

Smallegange doctor in de medicijnen ende inne wonende borger deser stede oudt 19 jaren 

dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van sr Jacob van Driel den ouden als bij de 

gemeene crediteuren van Joos van der Platen gestelt sijnde curateur in desselfs Joos sterfhuijs 

op hare vrouwe waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheijt mits desen (pag 16) waracgticg ende haer deponente nocg seer wel indacgticg te 

wesen dat sij deponente ten tijde sij was wonende tot Middelburcg in Seelandt ter huijsse van 

eene Guilliaem van der Plate (MPS: Willem van der Plate) voor haer ogen gesien heeft dat 

denselven Guilliaem vuijt sterfhuis van den voors. Joos van der Plate sijnen vader gehaelt 

ende t’sijnen huijsse gebracgt heeft een ijzerken cofferken daer vele costelijcken in was als 

diversche schoone gouden ringen soo met peerlen gesteent ende ooc sonder gesteente ende 

ooc diversche schoone stucklen gouts ooc goude ofte silver vergulde penningen met sijde 

snoeren om aen den hals te dragen ooc een memorieboeck met silver beslagen als andere 

schoonicgheden, verclaert ooc dat Berbel (MPS: Barbara) eertijts het joncwijff geweest ten 

huijsse van den voors. Joos van der Plate vuijt t’voors. sterfhuijs gebracgt heeft diversche 

silver bekers schalen kelcken soutvat ende eenen silver mosterpot mitsgaders eenen silveren 

botercroes ende bovendien nocg twee kannekens met silveren decsels ooc in eenen 

marctkous? soo verscheijden posteleijne schotelkens als seker lijnwaet daer na de handt den 

voors. Guilliaeme van der Plate hemden afgemaect sijn als anders, secgt ooc dat den voors. 

Guilliaem vuijt ’t voors sterfhuijs thuijs gebracgt heeft eenen grooten porseleijnen pot als ooc 

eenen groote schoonen spiegel, secgt voorts dat sijlieder deponente met Jacob den knecgt van 

den voors. Guilliaem deur desselfs Guilliaems last vuijt ’t voors. sterfhuijs bij avont gehaelt 

hebben diversche stucken schilderien als ooc ’t beste bedde ende een slecgterij in de plaetse 

gedragen. Gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse dat sij deponente tgene 

voors. is voor haer oogen gesien ende gehoort heeft dat den voors. Guilliaem aen sijn 

huisvrouwe die alsdan sieck te bedde was liggende t??? t’voors. kofferken seggende liefste 

het sijn schoone stucken gouts ende diergelijcke woorden ooc dat hij Guilliaem aen de 

deponente vuijt het voors. kofferken een stuc gelts langde ende haer gaf seggende coopt daer 

een vincken? om vraecgde sij deponente (pag 16v) hoe vele t’selve gelt ? seijde 5 s de 

deponente vuijtgaende heeft hij Guilliaem haer met den knecgt doen wederom roepen ende 

seijde wel slecgt hooft sout (MPS: ?), gij daermede deur gaen het doet wel 5 p vls. Sluijtende 

hiermede haren depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met 

eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voors. Smallegange present Jasper van der 

Horst ende Balthasar Jans metser die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 16v, W-6802, 23-4-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Pieter Nicolaess Ovesant 

getrout met Grietken Pietersdr Baltens (MPS: Margaretha Pietersdr Balthasarsdr), Cornelis 

balthasar sone van Cornelis Balthasars (MPS: Cornelis Baltens), mr Jacob Rijcke getrout 

hebbende Cornelia Borsselaers daer moeder af was Tanneken Marinusdr weduwe wijlen den 

voors. Pieter Balthasars (MPS: Pieter Baltens), ende Claesken Claes Baltens (MPS: 

Nicolaesken Nicolaesdr Balthasarsdr alle innewonende borgers deser stede Goes welcke 

verclaerden eendracgtelijc dat sijlieden over 40 jaren int gemeene ontfangen hebben vier 

renten oft leeningen sprekende op de Domeijnen van den Coninck ende specialijc op den thol 

van Seelandt waervan d’eene is staende op den naem van Colijn Germeijn? inhoudende 43 p 

15s van 40 gvls ’t pondt sjaers, de tweede staende op den naem van Cornelis Gilliss 

inhoudende (pag 17) 37 gelijcke ponden ende 10 s sjears, de derde staende op den naem van 

Cornelis Jans lantmeter inhoudende gelijcke 37 p 10 s t’siaers, de vierde ende laeste staende 

op den naem van Pieter Corneliss Rijcke inhoudende 60 gelijcke p 12 s 6 gvls t’siaers, ende 

dat sijlieden over 20 jaren met den anderen veraccordeert sijn dan den voors. Pieter Nicolaess 

Ovesant jaerlijcx soude ontfangen de rente van Colijn Germeijn, Cornelis Balthasar de rente 

van Cornelis Gilliss, mr Jacob Rijcke de rente van Cornelis Jans lantmeter ende Claesken 

Claes Baltens de rente van Pieter Corneliss Rijck, verclaerden ’t gene voors. waracgticg 

d’oprechte waerheijt ende sulcx te sijne als boven breeder verhaelt staet versoeckende hiervan 

bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. gedaen 

binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Mesoeck ende Cornelis 

Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 17, W_6802, 23-4-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 23-4-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecomen ende gecompareert sijn Jan Pieters Ponce 

toecomende bruijdegom geassisteert met Adriaen Jans beenhouwer sijnen oom ter eenre ende 

Martijnken Pietersdr toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Pieters haren broeder ter 

andere sijde dewelcke comparanten ende in sonderheijt de voornoemde Martijnken met rade 

ende consente van de voorn haren (pag 17v) broeder dat sijlieden gesint ende genegen waren 

malcanderen vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede voorts te gane na de 

ordonnantie van kercke godes tot Godts eere ende haerlieder beijden sielen salicheit ende dat 

sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met malcanderen aengegaen 

ende gemaect hebben seker contract antenuptiael of huwelijcxe voorwaerde in formen ende 

manieren naervolgende, te weten oft gebeurde ende Godt sulcx geliefde dat de voorn 

toecomende bruijt quame t’overlijden voor den voorn toecomende bruijdegom sonder kint 

ofte kinderen achter te laten ofte achterlatende ende d’selve aflijvicg wierden sonder wetticg 

hoir te laten, soo is in dien gevalle expresselijc gestipuleert ende besproken dat den voorn. 

toecomende bruijdegom in vrien eijgendomme voren vuijt de gronden van erven bij hem ter 

huwelijcke inne te brengen trecken genieten ende proffitteren sal sonder jemants wederseggen 

de naervolgende percelen eerstelijc een stuc saijlant groot 6 gemeten 52 roeden liggende in 

Heinkesant (MPS: Heinkenszand) in den Selnissepolder.Item in de selve prochie in de Oude 

Camer een stuc saijlant groot 5 gemeten 14 roen. Item inde selve prochie in de Westplate 

saijlant groote 3 gemeten 52 roen. Item in Baersdorp in de Moersdijc saijlant genaemt den 

Saeijdijck groot 4 gemeten 54 roen ende ten laesten in deselven prochie Verolijlenhouck? een 



 

 

 

weije groot 6 gemeten samen groot 24 gemeten 172 roen. Ende soot gebeurde dat Martijnken 

voor den voors. Jan Pieters overlede ende kint ofte kinderen achterliete soo sullen alle de 

goederen over wedersijden ten huwelijcke gebracgt als die staende huwelijcke van d’eene ofte 

andre sijde verstorven mitsgaders die geconquesteert sullen sijn tussen denselven Jan Pieters 

ende t’kint ofte kinderen staende huwelijcke bij malcanderen gewonnen gepaert ende gedeelt 

worden naer costume dese lants mits dat de 24 gemeten 152 roen lants hierboven geroert in 

desen schijn tusschen denselven Jan Pieters ende sijn kint ofte kinderen sullen gehouden 

worden gemeen ende half ende half des voors. Jan Pieters levenlanc geduirende (pag 18) 

omme dienvolgende in cas t kint ofte kinderen bij den voors. bruijt achter te laten quame ofte 

quamen te sterven voor den voorn. Jan Pieters haerlieder vader sonder wetticg hoir d’selve 24 

gemeten 152 roen lants bij den voors. bruijdegom in rechten vrien eigendomme weder 

aenveert ende behouden te worden als voors. is ende soot gebeurde dat den voorn Jan Pieters 

quame t’overlijden voor de voors. sijne toecomende bruijt t’sij daer geen kint ofte kinderen bij 

elcander geprocreert sijn ofte niet soo sullen in dien gevalle alle de goeden geen 

vuijtgesondert ofte gereserveert wesen half ende half. Alle welcke conditien ende 

voorwaerden de comparanten hinc jude beloofden te volcomen ende achtervolgen te doen 

volcomen ende achtervolgen ten eeuwigen dage sonder iet te doen ofte gedoogen gedaen te 

werden ter contrarien onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Hantwerpen (MPS: cafe Antwerpen) present Jan Adriaens 

Sluijs schout ende Jan Eeuwouts prochiaen tot Heijnkensant die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 18, W-6803, 24-4-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Geerts wonacgticg tot 

Cloetinge (MPS: Kloetinge) binnen den eijlande van Suijtbevelandt soo voor sijn selven ende 

als voocgt van sijn susterskint mitsgaders ten desen vervangende sijnen broeder Pauwels 

geerts denwelcken heeft (pag 18v) geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Pieter Adriaens Bolle innewonende borger deser stede hem gevende 

volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt de name van den comparant 

metter minne ofte rechte te heeschen maenen innen ende ontfangen alsulcken 11p 3s 4 gr vls 

als den comparant soo voor sijn selven als in de voors. qualiteit sijn competerende van eenen 

Jan Pieters Woonsdrecgt wonende tot Bergen op den Soom volgende d’obligatie daervan 

sijnde ende generalijc alle andre penningen den comparant al omme in Brabant competerende 

den voorn Jan Pieters ende alle andre debiteuren rechtelijc tot betalinge te constringeren te 

compareren voor alle wetten rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer alle dagen 

ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te versoucken s’selve ter 

executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen van alle beswaerheden vonnisse 

t’appelleren ofte reformeren d’appellatie ofte reformatie te vervolgen ofte daervan te 

renuncgieren commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende 

goederen te doene d’selve obligatien ende alle andre actien ende pretensien den comparant 

aldaer competerende te vercoopen, de penningen daervan comende onder behoirlijcke 

quitantie t’ontfangen, den cooper ofte coopers d’selve te cederen ende in rechten vrien 

eigendomme over te leveren een ofte meer procureurs ad lites in sijn stede te substitueren 

ende voorts generalijc ten dien fijne alles te hanteren als behooren ende noodicg wesen sal. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 



 

 

 

gehouden wert van sijn ontfanc te doene deucgdelijc rekeninge bewijse ende reliqua t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Abraham van der Putte 

borger deser stede ende Leenaert Adriaens schipper tot Crabbendijcke (MPS: Krabbendijke) 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 19, W-6804, 25-4-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Maurits van der Heijden 

(MPS: Maurits Verheijden) houtsager weduaer wijlen Maeijcken Blocx (MPS: Maeijcken 

Block) ter eenre ende Francois Jans hantschoemaker (MPS: Frans Jans) in huwelijcke gehadt 

hebbende Digneken Walravens (MPS: Digna Walraven) des voors. Maeijcken Blocx 

voordochter ende sulcx verantwoordende voor des voors Maijken Blocx nagelaten innocente 

weese ter andre sijde alle borgers ende inwoonders deser stede dewelcke comparanten 

verclaerden dat sijlieden naer rijpelijc overwogen hebbende den cleenen boel bij de voors. 

maeijcken Blocx met den voors. Maurits gemeene achtergelaten met malcandren int 

minnelijcke verdragen ende geaccordeert sijn nopende des voors. innocente weeses 

moederlijcke erfenisse in formen ende manieren naervolgende, te weten dat hij weduaer in 

rechten vrien eijgendomme sal aenveerden ende behouden alle de goederen vuijt ende 

inschult geen vuijtgesondert ofte gereserveert bij de voors. sijne overleden huijsvrouwe met 

hem gemeene achtergelaten al t’sijnder bate ende lasten mits dat hij boelhouder gehouden 

wert ende belooft mits desen de voorn sijne weese te onderhouden alimenteren cleeden ende 

reeden redelijckerwijse naer sijnen staet ende d’selve van alle nootsakelijckheden te versorgen 

gelijc een vader toestaet ende behoort ende soo d’selve weese overleede voor haren vader sal 

hij boven de houdenisse voors. nocg vuijtreijcken aen de rechte erfgenamen 5 s eens sonder 

meer is mede bedongen soot gebeurde dat hij boelhouder hem wederom ten huwelijcke 

begane ende overlede voor sijne huijsvrouwe dat d’selve sijne huijsvrouwe ofte weduwe naer 

de aflijvicheit van haren man in de vordre houdenisse van de voors. weese vuijtreicken 5 s 

voor haren moederlijcke goet ende bewijsen de successie d’selve van haer vader verstorven 

sonder meer. Alle welcke (pag 19v) conditien ende voorwaerden de contragenten hinc jude 

beloofden te onderhouden ende volcomen t’allen dage sonder te doene ter contrarien. 

Verbindende hij boelhouder tot voldoeninge van desen contracte sijn selven personelijc ende 

generalijc alle sijne Maurits goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Jans ende Jan 

Adams van Ceulen houtsagers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 19v, W-6805, 26-4-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Francois van de Berge 

(MPS: Frans van de Berge) innewonende borger deser stede denwelcken heeft geconstitueert 

ende macgticg gemaect constitueert ende maec t macgticg bij desen Hieronimus Grieuwaert 

(MPS: Hieronimus Gruiward) mede notaris alhier hem gevende volcomen macgt ende 

authoriteit omme vuijt den name van den comparant te compareren voor wethouderen deser 

stede ende aldaer aen ende ten proffijtte van mr Frederick Wagenaers te leveren cederen ende 

in rechten vrien eijgendomme te transporteren des comparants helft in eene soutkeete gestaen 



 

 

 

binnen deser stede op de Selcke (MPS: Zelcke) daervan de wederhelft des voorn. Wagenaer 

toebehoort ende bij hem Wagenaer van den comparant gecocgt volgende de conditien daervan 

sijnde daer aen dese haer refereert, de cooper daerinne te goeden erven ende vestigen ende 

den comparant daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen. gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene bij den (pag 20) geconstitueerde ten sijnen 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Simon Andriess ende 

Michiel Pieters glasemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 20, W-6805, 27-4-1613 (borcgtocgte): alsoo joncker Wilhelm van Cats (MPS: 

Willem van Cats) heere van Cappelle Bieselinge etc. is competerende een jaerlijcxe lijfrente 

ofte douarie van 300 carolus guldens sjaers tot laste van sijne dochter jonckvrouwe Maria van 

Cats huisvrouwe van jonker Gillis van Wissenkercke heere van Couwerve Wissenkercke etc. 

welcke douarie alsoo den voors. jonckvrouwe (MPS: of joncker) van Cats jaerlijcks gevonden 

heeft aen den rente van 325 carolus guldens síaers competerende sijne dochter voors. 

gehipotequeert op de heerlijckheit van palte ende alsoo deselve heerlijckheit nu onlancx bij 

den grave van Colre? ofte sijne gemacgticgde vercocgt is ende den cooper de voors. rente 

heeft doen opseggen ende oversulcx den voorn van Cats niet langer sijnen douarie daeraen en 

can gevinden, soo is dat om d’selve te versekeren van sijn jaerlijcxe betalinge is 

comparerende voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in 

Hollandt geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen 

ondergenoempt joncker Nicolaes van Boshuijssen in Vossemaer (MPS: Vosmeer) (pag 20 v) 

schoonvader des voors. Wissekercke gelovende dat hij de jaerlijcxe betalinge der voors 

douarie sal continueren ofte doen continueren daertoe verbindende sijnen persoon ende alle 

sijne goederen presente ende toecomende d’selve onderwerpende allen s’heeren rechten ende 

rechteren, ende den voorn van Wissenkercke mede ten desen comparerende geloofde onder 

gelijcke verbant sijnen schoonvader van dese sijne borcgtocgte te vrien indemniseren ende te 

houden costeloos ende schadeloos, ende de voorn douarie te realiseren met d’eerste 

gelegentheit op eenige sijnder goederen gelegen in de geunieerde? provintien. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen borger 

deser stede ende Jan Coe? die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 20v, W-6806, 30-4-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Pieter Oostdijc (MPS: 

Oostdic) ende Marinus Logiers borgers deser stede dewelcke hebben geconstitueert ende 

macgtiocg gemaect constitueren ende maecken macgticg bij desen Claes Pieters (MPS: 

Nicolaes Pieters) wonacgticg tot Bieselinge hem gevende volcomen macgt ende speciael 

bevel omme vuijt den name van de comparanten in arreste te nemen seker bestialen die eenen 

Anthonij Adriaens glasemaker mede wonacgticg aldaer op des comparantens grondt liggende 

in Vlake heeft gaende ende daerane te verhalen den pacht van deselve weije over den jare 

1612 ende borge voor de pacht 1613 ende ten dien fijne te gebruijcken ende observeren (pag 

21) alle behoorlijcke middelen van rechte daertoe dienende ende als d’usantie aldaer 



 

 

 

vereijsschen sal de verschenen ende te verschijnen pachten t’ontfangen quitantien van sijnen 

ontfanc te geven een ofte meer procureurs ad lites in sijne stede te substitueren. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen ende gehanteert sal worden. Midts hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen 

ontfanc te doen deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Marinuss Boone 

ende Cornelis Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 21, W-6806, 30-4-1613 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Adriaen Michiels weert in ’s 

Gravenpolder den welcken heeft bekent ende bekent bij desen wel ende deucgdelijc schuldicg 

te wesen Adriaen Leenaerts Paerdecooper biersteker van den Dissel ofte den thoonder deser 

de somme van 50 p vls gelts eens ter goeder rekeninge over geleverde bieren bij den 

comparant tot de dage van heden van denselve paerdecooper opgedaen ende ontfangen 

welcke voors. somme van 50 p vls den comparant beloofde te betalen in termijnen 

naervolgende (pag 21v) te weten nu dadelijc gereet de somme van 16 p 12 s 4 gvls ende 

bovendien is den comparant den voors. paerdecooper overleverende voor 8 p 6 s 8 gr 

restanten vuijt sijn schultbuck die hij biersteker is aennemende bij desen mits dat den 

comparant is caverende voor de solventie van dien. Ende belangende de resterende 25 p vls 

gelooft den comparant die te betalen in drie termijnen te weten nu meije 1614 een derde part 

ende soo voorts alle meije gelijcke derde part ter volder betalinge toe onder ’t verbant van sijn 

persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Simon Andriess ende Mattheus Cornelis 

Adriaens borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 21v, W-6807, 7-5-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Heindrick Corneliss 

Onderdijck wonacgticg in Ovesant denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen mr Adriaen Jonge Dirricx (MPS: Adrioaen Jonge 

Diericks) procureur voor den hove van Hollant hem gevende volcomen macgt authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt den name van den constituant te vervolgen ende voldongen 

alsulcken proces als den constituant heijscher in cas d’appel contra (pag 22) Cornelis Harts 

wonende in Ellewoutsdijc verweerder int selve cas voor den hove provintiael in Hollandt 

ongedecideert heeft hangende ende aldaer des constituants goet recht voor te staen 

beschudden verdedigen ende verantwoorden, alle dagen ende termijnen van rechte te houden 

ende observeren, domicilie te kiesen, den eet de Calumnia ende alle andren eeden diet recht 

admitteert ende toelaet in sijns comparants name te doene ende presenteren. Ende voorts 

generalijc ten fijne voors. alles te allegeren als behooren ende tot voorstant van des 

comparants goet recht dienen sal ende den comparant present sijn de selfs soude mogen ofte 

connen gedoen met vordre macgt ende authoriteijt om een ofte meer procureurs ad lites in sijn 

stede te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dage alle 



 

 

 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter de Boot ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 22, W-6807, 7-5-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Jacobs Maecgt 

wonacgticg in Ovesant oudt 35 jaren (pag 22v) ofte daerontrent den welcken heeft ter 

instantie ende requisitie van Heijndrick Corneliss Onderdijck mede wonacgticg aldaer op 

sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat Cornelis Harts 

wonacgticg in Ellewoutsdijck den requirant in desen op 31-1-1612 als wanneer hij sijn houve 

aen den requirant in desen was vercoopende onder andre mede toeseijde dat sijnen cooper het 

lant in Verlorencost aencomende joncker Latorre (MPS: de la Torre) groot ontrent 7 gemeten 

ende half onbegrepen mede met d’selve houve in pachte soudevolgen voor den tijt van 7 jaren 

sonder t’jaer 1613 voor alsulcken pacht als hij Harts t’selve jegens eenen van Strien alsdan 

des voors. jonker ontfanger alhier vernieut hadde. Tis nu sulcx dat den voorn Harts ende 

Onderdijc nopende den coop van selve houve metten aencleven van dien finalijc geaccordeert 

sijnde aen den deponent versocgten als daermede present geweest sijnde dat hij van den 

coopvoors. een contract schrijven soude twelc den deponent gedaen ende t'selve den cooper 

ende vercooper voorgelesen hebbende wert bevonden de voors. toesegging van de nieuwe 

heventijt vant lant in Verlorencost daerin niet vermelt te sijne versochten den cooper ende 

vercooper t’selve daerbij genoecgt te worden seijde den deponent om geen refuse te maken 

ofte doen int contract niet? sal onbeschreven laten ende onthouden tot de leveringe dienen sal 

daer sijn luijden genoecg bij geweest die daer kennisse van hebben ende is t’selve daerop met 

consente van den cooper ende vercooper gebleven de voors. houve bij den requirant in desen 

ontfangen sijnde den sijnen vercooper de gereede paije ten huijsse ende presentie van den 

deponent aentellende seijde? den requirant jegens den voors Harts: wel Cornelis ick hebbe 

versuijmt de toesegginge van de nieuwe heventijt vant lant in Verlorencost in de levering te 

verhaelen ende bekent te maken, antwoorde de voors. Harts: t’is waer maer ick hebbe t 

vernieut ende u toegeseijt nocg seven jaren naer ’t jaer ende oocgst (pag 23) 1613: ick sal u de 

pacgtseel geven, seijde hij deponent daerop: wel Heijndrick wat swaricheijt hebt ghij d’oude 

heventijt is binnen een jaer vuijt als gij int gebruic sijt ende diergelijcke woorden. Naderhant 

den requirant bij den deponent comende seggende: joncker Latorre weijgert mij ’t landt in 

Verlorencost te laten volgen ic moet nu betalen van de eerste paije sonder de gereede mijn 

garande soucken aen mijn vercooper d’selve paeije verschenen sijnde, heeft den voors. Harts 

den requirant in rechten betrocken voor Bailliu ende Schepenen van Ovesant voors. omme 

betalinge te hebben van de voors. paije alwaer hij deponent vuijt den name van den requirant 

in desen antwoordende verclaert in rechte gepresenteert te hebben den verschenen penningen 

op te leggen, behoudens dat den voors. Harts soude stellen sufficante cautie dat ’t landt in 

Verlorencost achtervolgende sijn toeseggingen den requirant soude volgen dies 

niettegenstaende hebben Bailliu ende Schepenen voorn. niet lettende op de presentatie den 

requirant gecondemneert de verschenen penningen te betalen. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter de Boot ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 23, W-6808, 7-5-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 23v) residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pauwels Jooss 

wonacgticg in Driewegen oudt 43 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter instantie ende 

requisitie van Heijndrick Corneliss Onderdijck wonacgticg in Ovesant op sijne manne 

waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de grechte waerheijt mits desen 

waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat hij deposant Pauwels Jans in de 

Nissestelle Jan Maecgt in Ovesandt den requirant in desen ende Cornelis Harts in januario 

1612 onbegrepen den juisten dacg bij malcanderen in Compagnie sijnde binnen Ovesandt 

voors. ten huijsse van den voors. Maecgt alwaer den requirant in desen van den voorn 

Cornelis Harts gecocgt heeft een lanthouve met haren gevolcg gestaen ende gelegen in 

Ovesandt voors. ende is den deponent seer wel indacgticg dat den voorn. Cornelis Harts 

sijnen coop onder andre mede toe seijde dat hem tlandt in Verlorenkost aencomende joncker 

Latorre (MPS: de la Torre) in pachte met d’selve houve soude volgen voor den tijt van seven 

jaren sonder ’t jaer 1613 ende dat voor sulcken pacht als hij Harts t’selve jegens eenen van 

Strien als dan des voors. joncker ontfanger alhier vernieuwt hadde daerbij voegend ic sal u de 

pachtceel geven, verclaert voorts hij deponent dat den voors. Cornelis Harts ten tijde hij 

jegens den requirant in rechte was bij hem gecomen is vragende of hij nocg kennisse van den 

coop van de voors. houve hadde antwoorde den deponent jae, seijde den voors Harts ic hebbe 

Heijndrick Onderdijck het lant in Verlorencost toegeseijt de nieuwe heventijt ende hebbe ’t 

jegens joncker Latorres ontvanger vernieut maer joncker en hout de vernieuwinge niet van 

waerden ende Heijndrick en wil mij daerom niet betalen ende doet mij dese moeijte aen. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire (pag 24) van mij notario present Jacob Marinuss 

Boone ende Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 24, W-6809, 7-5-1613 (substitutie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Pieter Marinuss 

Sinoutskercke innewonende borger deser stede als procuratie hebbende van Nicolaes Jans 

kousmaker sijn schoonvader volgende de selve procuratie hier geexhibeert gepasseert voor 

den notaris Hieronimus Gruiward (MPS: Hieronimus Grieuwaert) in dat den laeste april 1608 

denwelcken heeft vuijt cracgt van clausule van substitutie daerinne begrepen in sijn stede 

gestelt ende gesubstitueert stelde ende substitueerde in sijne stede bij desen Christiaen 

Boeschot procureur postulerende voor den Magistraet der stede Tholen hem gevende 

volcomen macgt authorisatie ende speciael bevel omme vuijt den name van den comparant te 

compareren voor wethouderen van der Tholen voors. als Vossemaer ende allen andren rechten 

ende rechteren daert behooren sal ende aldaer aen ende ten proffijtte van de heer 

Borgemeester Dales Melchiors Jans ende Goris Pieters alle wonacgticg tot Tholen voors. te 

cederen transporteren ende in rechten vrien eijgendomme over te leveren alsulcke perceelen 

van lande als deselve personen van den comparant in der qualiteijt als boven gecocgt hebben 



 

 

 

volgende de bescheeden daervan onder ijder cooper particulierlijck berustende den coopers 

daerinne te goeden erven ende vestigen ende den comparant in der qualiteijt als boven 

daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen warantschap te (pag 24v) geloven ende des 

voors. Nicolaes Jans persone ende goederen daervoren te verbinden ende voorts tot 

vorderinge van desen in rechte alles te hanteren dat behooren sal ende de costuijmen der 

plaetse daer de voors. landen onder gelegen sijn vereijsschen ende medebrengen sullen ende 

hij comparant present sijnde selfs soude mogen ende connen gedoen. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen tijde alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Quirijn Marinuss ende 

Herman Jans Schoonhoven borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra.  

 

RAZE 2045, 24v, W-6810, 8-5-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacob Cornelis wonacgticg in 

Wolfaertsdijck denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen mr Adriaen Jonge Dirricx procureur voor ’t hof van Hollant hem 

gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt den name van den 

comparant te compareren voor den hove ofte rade in Hollant geobtimeert hebbende sententie 

t’zijne voordeel voor de gerechte van Wolfaertsdijc voors. jegens de drie jonxte kinderen van 

Adriaen Jacobs Cauwe daervan deselve hebben geappelleert aen den voorn rade ende aldaer 

des comparants (pag 25) goet recht voor te staen beschudden verdedigen bedingen ende 

verantwoorden alle geschriften libbellen ende munimenten in rechte over te geven ende 

nemen, te declineren excipieren ende protesteren, alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren domicilie te kiesen, den eedt de Calumnia ende alle andre eeden diet 

recht admitteeren ende toelaet in sijns comparants name te doene ende presteren, bijt vonnisse 

in questie te persisteren ende versoecken t’selve bij den voorn hove ofte rade gelaudeert ende 

geapprobeert te worden. Ende voorts generalijc tot bevestiginge ende confirmatie van ’t 

voors. vonnisse in questie alles te allegeren ofte doen allegeren dat behooren sal ende den 

comparant present sijn de selfs soude mogen ofte connen gedoen met vordre macgt om een 

ofte meer procureurs ad lites in sijn stede te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Balten Jans ende Jan 

Leeuwe borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 25, W-6810, 8-5-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame mr Hieronimus 

Smallegange doctor (pag 25v) in de medicijnen ter eenre ende Leenaert Jans Kelle ter andre 

sijde beijde borgers deser stede welcke Leenaert Jans bekende den voors. Smallegange 

vercocgt gelijck denselven Smallegange verclaerde gecocgt te hebben alsulcken 

paijementbrief als denselven Leenaert Kelle tot laste van den voorn Smallegange sprekende 

heeft over coop van een huijs gestaen binnen deser stede bij ’t kerckhof genaemt ’t Witte 



 

 

 

Huijs inhoudende boven de gedane betalinge de somme van 618 ponden 10s 4 gvls 

verschijnende alle meije met 25 p vls sjaers ende dat voor de somme van 266 p 13 s 4 gvls 

contandt gelt eens die den voors. Smallegange gehouden is ende beloofde te betalen soo 

wanneer den voorn Leenaert Kelle met ’t sterfhuijs van d’heer Borgemeester Cornelis Gilliss 

Watervliet geliquideert ende vereffent mitsgaders voldaen hebben sal t’gene d’selve opt voorn 

huis daer desen brieff af is gesproten sprekende hebben. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Cornelis Mattheuss Smallegange ende Jan 

Beuckelaer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 25v, W_6811, 13-5-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 13-5-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecomen ende (pag 26) gecompareert sijn Gijsbrecht 

Mattheuss schipper ende Jobken Dirricx (MPS: Jobken Diericksdr) sijne huisvrouwe borgers 

deser stede welcken Gijsbrecht Matteuss cloeck gesondt ende welvarende gaende ende 

staende daert hem beliefde ende de voorn Jobken sieckelijc sijnde maer nocgtans haer verstant 

memorie ende vijff sinnen over al wel macgticg ende volcomelijc gebruickende soo ons 

claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de crancheijt des menschen leven datter niet 

sekerder is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde der selver hebben vuijt 

haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt 

sonder inductie ofte toeraet van jemande (soo sij seijden) gemaect ende geordonneert maken 

ende ordonneren haerlieder beijden testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende 

manieren naervolgende. bevelende haerlieder sielen die barmherticheijt Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck der aerden 

legaterende aen den armen deser stede 5 s gvls. Ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van hen beijden onder den last ende reserve hiernaer geroert gemaect gegonnen 

ende gegeven maken gonnen ende geven in recgten vrien eijgendomme mits desen alle 

haerlieder gereede haeffelijcke erffelijcke meuble ende in meuble goederen geen 

vuijtgesonder ofte gerserveert die d’eerstaflijvicge met de lancxtlevende gemeene achterlaten 

sal malcanderen reciproce over ende wederover daerinnen haerlieder eenige ende absoluijttde 

erfgenamen instituerende bij desen. Dies hebben sijlieden malcanderen reciproce over ende 

wederover de lancxtlevende belast ende expresselijc geordonneert haerlieder samenkint 

genaemt Mattheuss Gijsbrechts ende tkint ende kinderen nocg ongeboren sijnde ende staende 

haerlieder huwelijcke te winnen te onderhouden alimenteren cleeden ende reeden 

redelijckerwijse naer de lancxtlevendes staet d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven een 

ambacgt hantwerc ofte sulcx daer d’selve int ende bequam toe (pag 26v) wesen sullen ende 

dat alles geduirende tot d’selve Mattheus mitsgaders t’kint ofte kinderen naer desen bij 

malcanderen te winnen sal ofte sullen gecomen sijn t’sijne ofte haerlieder mondige dagen ofte 

den state van huwelijcke als wanneer de lancxtlevende van henlieden comparanten gehouden 

sal sijn aen ’t selve haerlieder samenkint mitsgaders ’t kint ofte kinderen nocg ongeboren 

sijnde vuijttereijcken ende betalen in voldoeninge van sijne ofte haerlieder vader ofte 

moederlijck successie de somme van 400 carlus guldens onder hun allen eens sonder meer te 

betalen d’een helft ter mondicheit ofte trouwdage ende d’ander helft in twee paijementen te 

weteneen jaer naer date van de mondicheit ofte trouwdage de somme van 100 gulden ende 



 

 

 

d’resterende 100 gulden nocg een jaer daernaer ende in cas haerlieder samenkint ofte kinderen 

comen ten huwelijcke sal de lancxtlevende boven t’gene voors. nocg gehouden sijn d’selve te 

betalen de somme van 50 carolus gulden onder hun allen eens denselven Mattheus Gijsbrechts 

mitsgaders tkint ofte kinderen nocg ongeboren sijnde ende naer desen te baren daerinne 

haerlieder absoluijtte erfgenamen instituerende bij desen docg soot gebeurde dat den voorn. 

mattheus mitsgaders t’kint ofte kinderen staende huwelijcke te winnen quame ofte quamen 

t’overlijden voor sijn ofte haren bejaertheijt ofte sonder hoir achter te laten soo begeiren ende 

ordonneren sijlieden testateuren dat de lancxtlevende van henlieden jegens d’ongeschreven 

gesubstitueerde erfgenamen sal onstaen? mits vuijtreijckende de somme van 300 carolus 

gulden eens sonder meer te betalen 200 gulden terstont naer de aflijviheijt van deselve 

haerlieder kint ofte kinderen ende een jaer naer dat van dien de resterende 100 gulden sonder 

iet ten regarde van de houdenisse alimentatie ende leveringe voors. gehouden te sijne 

vuikjtreijcken oft betalen, verstaet ende begeirt sij Jobken in cas sij déerst aflijvige is dat 

haren vader Dierick Corneliss vuijt de voors. 300 gulden sal trecken 200 gulden ende de 

vrienden ofte erfgenamen van haer moeders moeders sijde de resternde 100 gulden, ende (pag 

127) belangende de vrienden van haer moeder vaders sijde soo der eenige sijn alsoo sij geen 

en weet van deslve sijde haer bestaende heeft d’selve vuijt haren sterfhuijs geen achter te laten 

goederen gesloten gelijc sij d’selve vuijt sluijt bij desen in welcke 300 gulden sij Jobken den 

selven haren vader ende vrienden van haer moeder moeders sijde in manieren voors. 

mitsgaders hij Gijsbrecht sijne naeste vrienden haerlieder erfgenamen gesubstitueert hebben 

bij desen. Alle twelck voors. is de testanten ter presentie van de getuijgen duidelijc 

voorgelesen sijnde verclaerden andermael eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijden 

testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat ’t selve 

sal stadt grijpen ende volcomen effect sporteren t’sij bij forme van testamente codicille 

vuijtterste wille gifte ten opsien des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten 

subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnanties keuren oft 

costuijmen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten naer rechte gerequireert hierinnen niet volcomelijc en waeren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Marinus Harrents ende Jan Vermeulen borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 27, W-6812, 14-5-1613 (borgtocgte): (pag 27v) compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Anthonij 

Kempe wonacgticg in ’s Gravenpolder den welcken heeft hem selven geconstitueert ende 

verbonden borge voor alle alsulcken penningen als jemanden hier naermaels op het paert ende 

wagen bij Claes Stoffels (MPS: Nicolaes Christoffels) wonacticg ter Nisse van Matthijs 

Pieters gecocgt soude mogen heeschen ende pretenderen. gelovende oversulcx in sijn eijgen 

ende prive name alle d’selve te suijveren ende voldoen mitsgaders den voorn. Nicolaes 

Christoffels daervan te garanderen onder ’t verbant van sijnen persone ende goederen ende 

denvoors. matthijs mede ten desen comparerende heeft onder gelijcke verbant als bpoven 

belooft de voorn. sijne borge hiervan costeloos ende schadeloos te houden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) borgers deser 



 

 

 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 27v, W-6813, 17-5-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eerbare Agatha Marinusdr 

weduwe wijlen Adriaen Arnouts (MPS: Adriaen Arnouts van Reijmerswaele) innewoonderse 

deser stede geassisteert met een momboir bij mij notario ten desen gegeven, de welcken heeft 

(pag 28) geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen mr 

Jacob Rijcke ende Pieter Michiels Ovesant hare cousijns mede innewoonders deser stede 

d’selve ende elc van henlieden int besondere gevende volcomen macgt authoriteijt ende 

speciael bevel omme vuijt den name van de constituant te compareren voor wethouderen der 

stadt Middelburcg in Seelant ende allen andren rechten ende rechteren daert behooren sal 

ende aldaer te cederen transporteren ende in rechten vrijen eijgendomme over te leveren de 

gerechte helft in seker huijssinge genaemt de Wijnbercg gestaen tot Middelburcg voors. in de 

Lange Geere daervan de wederhelft connecteert de gemeene erfgenamen van Marinus 

Gheleijns Vosberge dwelcken bij den voors. Eijcke ende erfgenamen alreede vercocgt is 

volgende de bescheden daervan sijnde als ooc alle andre onroerende goederen bij de 

comparante ofte de geconstitueerde vuijt haren name naer desen te vercoopen ofte coopers 

van alle andre goederen naer desen te vercoopen in haren coop te goeden erven ende vestigen 

ende haer constituante daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, warantschap te gloven 

ende haren persone ende goederen daer voren te verbinden de penningen daervan voor haer 

comparante procederende onder quitantie t’ontfangen eene ofte meer personen ad lites in 

haerlieder stede te substitueren ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te doene ende 

hanteren wes de costumen ende isantien der plaetsen daer de goederen onder gelegen sijn 

vereijsschen ende medebrengen sullen ende sij comparante present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene 

bij de geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts sijlieden 

(pag 28v) geconstitueerden gehouden werden van haerlieder ontfanc te doene deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van de comparante present Pieter Philips ende Joos 

Ruijcgrock borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 28v, W_6814, 18-5-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 18-5-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Laureijs Adriaens Brielenaer 

wonacgticg ter Vere (MPS: Veere) toecomende bruijdegom ter eenre ende Maeijcken 

Cornelisdr lest weduwe wijlen Willem Jans wonacgticg op Heinkensandt (MPS: 

Heinkenszand) binnen den eijlande van Suijtbevelant geassisteert met Simon Andriess 

pasteijbacker innewonende borger alhier haren in desen gecoren voocgt tocomende bruijt ter 

andre sijde dewelcke comparnaten verclaerden dat sijlieden gesint ende genegen waren 

malcanderen vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede voorts te gane naer 

de ordonnantie van de kercke godes tot Godts eere ende haerlieder beijden sielen salicheijt 

ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met malcander 



 

 

 

aengegaen en gemaect hebben seker contract antenuptiael oft huwelijcxe voorwaerde in 

formen ende manieren naervolgende te weten oft gebeurde ende Godt sulcx geliefde dat de 

voors. toecomende bruijt quame (pag 29) t’overlijden voor den voors. toecomende 

bruijdegom sonder kint ofte kinderen achter te laten soo is in dien gevalle expresselijc 

bedongen ende geconditionneert dat hij bruijdegom in rechten vrien eijgendomme sal 

behouden alle de gereede haeffelijcke erffelijcke goederen meuble ende inmeuble goederen 

vuijt ende inschult geen vuijtgesondert ofte gereserveert die sij toecomende bruijt stervende 

met hem gemeene achterlaten sal sonder gehouden te sijne daervan jemant staet ofte 

inventaris te leveren ende sal jegens des voors. toecomende bruijts erfgenamen ontstaen meits 

aen deselve vuijtreijckende de somme van 200 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc onder hun 

allen sonder meer te betalen ende een 3
de

 part twee maende naer de de aflijvicheijt van de 

voors. toecomende bruijt, het tweede derde part een jaer naer date van dien ende ’t resterende 

derde part ten eijnden van den tweeden jare, ende dat in volle voldoeninge van de successie 

d’selve met d’aflijvicheijt van toecomende bruijt verstorven ende in cas daer kint ofte 

kinderen in desen schijn ten overlijden van de toecomende bruijt int leven sijn soo sullen alle 

de goederen vuijt ende inschult geen vuijtgesondert wesen half ende half voor de voors. 

toecomende bruijt ende erfgenamen van den toecomende bruijdegom sullen gepaert ende 

gedeelt worden half ende half als naer costuijme des lants. Alle welcke conditien ende 

voorwaerden de comparanten hinc jude beloofde te volcomen ende achtervolgen te doen 

volcomen ende achtervolgen ten eeuwigen dage sonder iet te doen of gedoogen gedaen te 

werden ter contrarien onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Quirijn Marinuss ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 29v, W-6815, 20-5-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Adriaen Gheleijns 

nomine ’t sterfhuijs van Gheleijn Jans in sijn leven schout tot Sereijnskinderen (MPS: ’s Heer 

Hendrikskinderen) sijn vader salige memorie dewelcken heeft in dier qualiteijt geconstitueert 

ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Geert Pauwels (MPS: 

Geeraert Pauwels) procureur tot Wolfaertsdijc hem gevende volcomen macht authoriteijt ende 

speciael bevel omme vuijt den name den name van ’t voors. sterfhuijs van de naergenoemde 

personen wonende in Wolfaertsdijc voors. te heeschen maenen innen ende ontfangen t’sij 

metter minne ofte rechte alsulcke penningen als ’t voors. sterfhuijs is competerende eerst van 

Iemandt Claess (MPS: Iman Nicolaess) de somme van 3 p15 s 9 gvls ende half over reste van 

ingecocgte goederen in de respective coopdagen van Adriaen Iemants (MPS: Adriaen Imans) 

ende Janneken Blaesdr tot Wiskercke (MPS: Wissenkerke) ende Sereijnskinderen gehouden 

ende ten lesten van Pieter Pieters de somme van 13s 8 gvls over ingecocgt goet in de 

coopdacg van Wolfaert Marinuss tot Wiskercke van welck voors. coopdagen de voorn 

Gheleijn Jans ontfanger was, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forme 

ende bij faulten van goetwillige betalinge de voorn. debioteurs met alle behoorlijcke ende 

gecostumeerde middelen van rechten tot betalinge te constringeren alle dagen ende termijnen 

te houden ende observeren, domicilie te kiesen den eet der Calumnia ende alle andren eeden 

diet recht admitteert ende toelaet in de comparantes name te doen ende presteren, sententie te 

versoecken. d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve vervolgen, commeringen 

arrestementen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te doene, een ofte meer 



 

 

 

procureurs ad lites in rechte te substitueren ende voorts ten fijne voors. in rechte ende 

daerbuijten alles te hanteren doen ende allegeren als der bancken recht aldaer medebrengen 

sal ende den comparant present sijn de selfs soude mogen ende connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van (pag 30) waerden t’allen dage alle t’gene bij den geconstitueerde 

ten fijne voors is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert 

van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijse ende reliqua t’allen des versocgt 

sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Balten Jans (MPS: 

Balthasar Jans) ende Jan Leeu (MPS: Jan Leeuw) metsers ende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 30, W-6815, 20-5-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt jonckvrouwe Magdalena van 

Ginderthaler (MPS: Magdalena van Ghinderthaler) weduwe ende boelhoutster wijlen joncker 

Adolph van de Weerde dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect joncker 

Anthonij Manricque haren cousin gem gevende volcomen macgt ende authoriteijt omme haer 

cpomparantes gerechticheijt haer in verscheijden ambachten ender ambacgtsgevolge hier 

binnen desen eijlande van Suijtbevelant competerende waer te nemen ende voor te staen ooc 

te compareren opt vermaken van wetten? t’verhuijren van kerckenlanden thiende als anders 

ende aldaer alles te doene ende hanteren als hij comparantee present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene 

bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert (pag 30v) sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Joos van der Cappellen 

ende Hubrecht Willems timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 30v, W-6816, 23-5-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joffrouwe (MPS: of 

jonckvrouwe?)Jacquemijne Davidts (MPS: Jacomijna Davids) weduwe wijlen Guillame 

Sagarus (MPS: Willem Zagarus) geassisteert met mr Jacob Rijcke haren cousin ende gecoren 

voocgt in desen innewonende borgers deser stede de welcke comparante heeft geconstitueert 

ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen joffrouwe Maria 

Vlamincx weduwe wijlen joncker Joris van Corenhuijss hare nicgte wonacgticg tot Yperen 

d’selve gevende volcomen macgt authorisatie ende speciael bevel omme vuijt de name van de 

comparanbte met de gemeene erfgenamen van wijlen jonckvrouwe Anna de Crane 

huijsvrouwe was van joncker Jaques van Provijn (MPS: Jacob van Provijn) haren oom saliger 

mette minne ende vrientschap te accorderen ende overcomen soot doenlijc sij nopende 

alsulcken legaet als de voorn jonckvrouwe Anna de Grave aen constituante gelegateert heeft 

t’accoort ofte accoorden te teijckenen ende solemniseren naer behooren ende ist noodicg recht 

daeromme te plegen ten dien fijne te compareren voor alle heeren hoven rechten ende 

rechteren daert behooren sal ende aldaer tot betalinge van t’voors. legaet te concluderen. Alle 

(pag 31) dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, domicilie te kiesen, 

sententie te versoecken, d’selve ter executiete stellen ende ter diffinitijfve te vervolgenvan alle 



 

 

 

beswaerlijcke vonnisse t’appelleeren ofte reformeren, d’appellatie ofte reformatie te 

vervolgen ofte daervan renuncgieren, commeringen arrestementen beletselenende 

vuijtwinningen op personen ende goederen te doene, eene oft meer personen ad lites in haer 

stede te substitueren, de penningen daervan procederende onder behoorlijcke quitantie 

t’ontfangen ende voorts generalijc in rechte ende daerbuijten tot voorstant van haer 

comparantes goet recht alles te doene ende hanteren dat behooren ende der bancken recht 

aldaer vereijsschen mitsgaders haer geconstitueerde raetsaem dincken sal ende sij comparante 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende onder t’verbant als naer 

rechten te houden voor goet vast ende van waerden ende onverbrecelijc ten eeuwigen dage 

alle t’gene bij den voors. geconstitueerde ende derselver substituijt ten fijne voors. met de 

voorn. erfgenamen ofte enige van dien alreede geaccordeert ende gedaen is ende nocg gedaen 

ende geaccordeert ofte anders gehanteert sal worden, ooc bij desen ratificeren (MPS: de?) 

ende aggrerende het accoort bij de voors. joncker Cornehuijss met d’heere van W(?)ijse ende 

mevrouwe van Clijte nopende t’voors legaet soo vele hen aengaet gemaect houdende t’selve 

van sulcken waerde zal oft bij haer comparante selfs ware gedaen mits sij geconstitueerde 

gehouden wert van hare ontfanc te doene deucgsdelijc rekeninge rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparante notario present Matthijs Jooss 

schrijnwercker ende Geert Dignuss lakensnijder borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra.  

 

RAZE 2045, 31v, W-6817, 3-6-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens cramer 

innewoonder deser stede ter eenre ende Jasper Hugos wonacgticg tot Wissenkercke 

(Wissenkerke) ter andre sijde welcken Jasper Hugo verclaerde den voors. Pieter Adriaens 

cramer in aprilis laestleden vercocgt gelijc denselven Pieter bekende gecocgt te hebben een 

huijs met sijnen gevolge aerdt ende nagelvast den vercooper toebehorende dwelck den voors. 

Jasper staende hadde binnen deser stede aent Kerckhof genaemt Sinte Crispijn ende dat op de 

conditien ende in voegen naervolgende te weten dat den cooper tsijnen laste heeft eenen 

paijemntsbrief inhoudende 71 p vls aencomende Janneken Teune (Janneken Anthoniesdr) ter 

Vere (MPS: Veere) dewelcke den voors. Jasper Hugos opt huis nocg schuldicg is mits dat 

d’selve Janneken Teune in minderinge can de voors. 71 p vls gehouden is te betalen de 

somme van 2 p vls die Cathalijnken Matthijs (MPS: Cathalijna Matthijsdr) de suster van 

Danckert Matthijssvan wien d’selve Janneken den voorn. brief onder den last gecocgt heeft 

vuijt den voorn. brief was competerende den cooper heeft ooc t’sijne laste den 40
ste

 ende 60
ste

 

penninck 20 s gvls ten gelage ende alle andere ongelden ter leveringe incluis. Item tot 

vereringe van des vercoopers huisvrouwe een rosenobel in specie. Item aen den vercooper een 

nieuwen hoet? ofte sulcken somme van penningen daervoren als bij de goede mannen daer 

present geweest sijnde blijcken sal alsoo t’selve tusschen den cooper ende vercooper 

questieus is. Boven alle t’gene voors. is den cooper nocg gehouden ende belooft mits desen te 

betalen de somme van 200 carolus guldens van 40 gvls ’t stuck contant gelt dewelcke 

mitsgaders den voorn rosenobel ende ’t gelacg bekende den vercooper ontfangen hebben, den 

cooper is topt gebruijc van denselven huijse gecomen meije 1613 mits dat hij gedooge dat het 

sijtcamerken verhuijrt is tot meije 1613 sonder huijre te genieten. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme (pag 32). 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Simon Andriess ende Servaes Pieters 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 32, W_6817, 8-6-1613 (codicille): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

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

18-5-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

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

ondergenoemt persoonlijc compareerde Pieter Gilliss Pluijm innewonende borger deser stede 

sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans sijn verstant memorie ende vijff sinnen over al wel 

macgticg ende volcomelijck gebruickende soo ons claerlijc bleeck denwelcke overdenckende 

de broosheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder 

dan d’ure ofte stonde derselver heeft omme den onvoorsienigen sterfdacg te voorcomen bij 

forme van codicille ofte vuijtterste wille gemaect ende geordonneert tgene hiernaer volcgt. 

bevelende sijne siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende sijn doode lichaem de heijligen gewijden aerde. Ende comende tot sijn 

voorgenomen dispositie van goederen. Eerst ende alvorens verclarende ende te kennen 

gevende dat tusschen hem ende sijn jegenwoordige huisvrouwe voor bande van huwelijck 

gemaect is seker huwelijcxe voorwaerde ordonnerende bij desen dat d’selve strictelijc sal 

gevolcgt ende onderhouden worden ende bovendien begeirt expresselijc dat sijn huisvrouwe 

soo wel de 40
 
p vls als t’gene t’haren lijve halse ende hoofde is dienende in de huwelijcxe 

voorwaerde vermelt (pag 32v) vrielijc naer haer sal trecken ende aenveerden vuijt de gereetste 

goederen bij den comparant achter te laten sonder in eenige schulden ofte lasten van sijnen 

sterfhuijsse gehouden te sijne ende boven alle t’gene voors. legateert d’selve sijne huisvrouwe 

nocg het beste bedde met sijn toebehoren ende vervolcg als namelijc twee dekens twee paar 

slaeplakens een paer oorcussens twee paer fluijmen gordijnen ende rabatten daertoe dienende. 

Item nocg eenen gouden turcquois rinck ende ten lesten sijn rosen hoetken ende Agnus Dei 

omme t’selve boven t’gunt voors. insgelijcx in rechten vrien eijgendomme aenveert ende 

behouden te worden sonder jemant wederseggen. Item ordonneert ende begeirt dat op sijn 

begravinge een sack tarwen broot aen den armen sal gedeelt ende gegeven worden. Ende 

begeirt ooc dat sijne huisvrouwe ses weecken lanc naer costume in den sterfhuijsse sal blijven 

sitten. Allen twelcken voors is den comparant ter presentie van de getuijgen duidelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermal t’selve te wesen sijnen lesten vuijtterste wille 

begeirende dat t’selve sal volcomen effect sorteren t’sij bij forme van codicille vuijterste wille 

gifte ten opsiene des doots oft sulcke ander forme als best naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien ter contrarien. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme (pag 32). 

Gedaen binnen der stadt Goes present Willem Costen ende Esaias Corneliss Boone borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 32v, W-6818, 10-6-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen (pag 33) der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt 

Joos Jans Malfroict (MPS Joos Jans Maelfroijt) innewonende borger deser stede denwelcken 

heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen mr 

Adriaen Jonge Dirricx (MPS: Adriaen Jonge Diericks) procureur voor den Hove van Hollant 

hemgevende volcomen macgt ende speciael bevel omme vuijt den name van den comparant te 

compareren voor den hove provintiael in Hollandt ende aldaer des constituantsgot recht 



 

 

 

jegens de weduwe wijlen David Jacobs voor te staen beschudden verdedigen ende 

verantwoorden all geschriften libbellen ende munimenten in rechte over tegeven ende te 

nemen ende voorts alles te hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende den comparant 

present sijne selfs soude mogen ofte connen gedoen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme (pag 33). 

Gedaen binnen der stadt Goes int Schippershuis present Cornelis Croone mede notaris ende 

Jacob Diericks Turck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 33, W-6818, 11-6-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Witte Jans out 35 jaren ende 

Jan Laureijss out 33 jaren ofte elck daerontrent beijde wonacgticg tot Blancxkinderen 

dewelcke hebben ter instantie ende versoucke van Cornelis Marinuss tot Schrabbekercke 

(MPS: ’s Heer Abtskerke) op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende 

(pag 33v) geattesteert voor de grechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat sijlieden 

deposanten den requirant ende eenen Engel Leuniss (MPS: Engel Appoloniss) wonacgticg tot 

’s Gravenpolder op den vijfde deser ten huijsse van Matthijs Pieters weert aldaer te samen een 

canne biers drinckende als wanneer den requirant ende Engel voorn. in woorden quamen van 

50 viertelen saets te coopen ofte vercoopen ende sijn eijndelijc ten bijwesen van de deponent 

veraccordeert dat de requirant aen den voorn Engel soude leveren de nombre van 50 viertelen 

saets van desen gewasse tot 19 s 6 gr ijder viertel te betalen een jaer naer de date van 

coopmanschap ende wert over ende wederover geconditionneert ende besproken dat den 

vercooper voor de leveringe den cooper voor de beloofde cooppenningen souden stellen vrie 

sufficante hipoteecq gelage een sack saets. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met 

presentatie van ’t selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Simon Andriess ende Mattheus Corneliss 

op de Plate die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 33v, W_6817, 11-6-1613 (testamente): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 11-6-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde (pag 34) joncvrouwe Maria de Jonge 

huisvrouwe van mr Martinus Caesar (MPS: Martinus Casar) advocaet sieck van lichame maer 

nocgtans hare memorrie ende verstant wel gebruickende gelijc mij notario ende getuijgen is 

gebleken dewelcke aenmerckende de broosheijt der menschelijcke naturen ende dat daer op 

deser werelt niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure der selver 

willende sij testatrice daerom voor soo vele als in haer is den onvoorsienigen sterfdacg 

voorcoemen ende disponeren van hare tijdelijcke goederen haer bij Godt almacgticg verleent 

ende die sij op dese weirelt achterlaten ende ontruijmen sal wederroepende ende casserende 

eerst ende al voren alle andre voorgaende testament ende codicillen donatien ende vuijterste 

willen die sij voor date deser bijsonder ofte gesamentlijcken met haren jegenwoordigen man 

gemaect ofte gepasseert soude mogen hebben heeft gemaect haer testament ende vuijtterste 

wille in forme ende manieren hiernaer volgende. In den eersten want de siele costelijcker is 



 

 

 

dan alle tijdelijcke goederen beveelt sij testatrice hare naeckte siele nu ende soo wanneer die 

vuijt den lichame scheijden sal in de protectie ende handen van Godt almacgticg hem 

biddende dat hij door het bitter lijden sijns lieven soons Jesu Christi haren heer ende Godt 

haerder wil ontfermen ende genadicg sijn. Ende comende nu voorts tot dispositie van hare 

tijdelijcke goederen heeft begeirt ende geordonneert dat ’t haerder overlijden sal gedeelt 

werden ses sacken terwen broot. (MPS: de armen worden niet genoemd) Item gont (MPS: 

jont?) ende prelegateert hare twee joncxte kinderen geprocreert bij mr Martinus Casar haren 

jegenwoordigen man vooren vuijt ende voor alle ??? elcx de somme van 100 p gvls. Item 

prelateert aen Adriaen ende Heijndrick Sonnius haerlieder pil??? mitsgaders aen Adriaen sijn 

vaders signet (MPS: zegelring) ende aen Heijndrick den troupenninck daer sijn vader haer 

testarice mede beloofde ende Maria Sonnius (MPS: Maeijcken Sonnius) haer dochterken het 

kabinet soo het (pag 34v) gestoffeert is mitsgaders haer testantes flauwe cugel?. Voorts jont 

geeft ende legateert sij testatrice mr Adriaen de Jonge sijn een schilderij?. Item geeft ende 

legateert aen cathalijna haer jonc wijf 4 p vls ende een half dosijn hemden ende aen 

Maeijcken mede haer jonckwijf 2 p vls welverstaende soo sijlieden t’haerder aflijvicheijt bij 

haer testante nocg wonen. Verclaerde voorts sij testatrice aen haren man mr Martinus voors. 

te legateren gelijc sij legateerde mits desen de gerechte helft van den huisraet ende lijnwaet 

die sij met hem ten huwelijcke heeft gebracht voor soo vele die noch in erfeken? mits dat die 

schulden die staende huwelijcke gemaect ende tharen sterfdage bevonden souden mogen 

werden die sij testatrice meijnt gansch cleijne te sijn bij hem sullen alleenlijc gedragen ende 

betaelt werden ende sonder dat de wederhelft sal comen tot laste van hare kinderen dit ooc 

sonder prejuditie van de 100 p hem vuijt cracgte van huwelijcxe voorwaerde competerendie 

sij begeirt hem ooc te volgen ende ingevalle haere voors man hem hier aen niet en geliefde te 

houden soo wilt sij testarice dat haer goederen vuijtwijsende de huwelijcxe voorwaerde 

tusschen hen beijden voor dat van huwelijc gemaect ende seker particulier bescheijt bij haren 

man verleden ende geteijckent op den tweeden januarij 1608, tusschen haren voors man ende 

haer naer te laten kinderen sullen werden gepaert ende gedeelt. latende voorts alle haer andre 

goeden cleeren juwelen soo roerende als onroerende actien ende crediten aen haer 5 naer te 

laten kinderen, namelijc Adriaen, Heijndrick ende Maeijcken Sonnius geprocreert bij mr 

Matthias Sonnius (MPS: Mattheus Sonnius) haren eersten man was, ende Cornelis ende 

Martinus Martini geprocreert bij haren jegenwoordigen man mr Martinus Caesar voors. 

d’selfde in alle ende ijgelijcke goederen erfgenamen instituerende gelijc sij institueert mits 

desen met vollen rechten ende titule van instituie willende dat de selve (pag 35) de legaten 

voorn afgetrocken ende hare dootschulden betaelt sijnde bij hare respective kinderen gepaert 

ende gedeelt sullen werden gelijckelijcken toch? alsoo staende desen huwelijcke erffelijcke 

renten sijn gelost ofte vercost soo wilt sij testatrice dat mits bij haren man aenwijsinge doende 

van d’andre renten ofte landen voor de capitale penningen van dien gecost goede landen ende 

renten sijnde dat hij daermede sal mogen volstaen sonder dat men hem eenicg molest sal 

hebben aen te doen tot restitutie van de penningen als hebbende het capitael in goede landen 

geemploijeert ende op dat dit haer testament te beter ter executie gestelt ende de voors. 

kinderen goederen wel geregiert souden mogen werden, soo heeft sij testatrice gecoren 

executeur van desen haren testament haer broeder Adriaen de Jonge mitsgaders haer cousijn 

Floris van Grikskercke (MPS: Floris van Grijpskerke) als ooc gedeputeert ende genomineert 

gelijc sij nomineert ende stelt mits desen voor voocgden ende toesieners van haer drie 

voorkinderen ende ooc beneffens haren man voocgden van haer naeren twee joncxte kinderen 

henluijden biddende dat sij tocg de voors. last gelieven te aenveerden latende hun elcx tot 

vereeringe eenen roumantel. Willende mede dat haer broeder mr Adriaen voors. sal hebben 

ende aenveerden de administratie ende ontfanc van alle haer achter te laten goederen tottertijt 

ende wijlen den kinderen tot haren 25 jaren ofte tot state van perfectie sullen sijn gecomen, 

versouckende op hem dat hij desen last mede sal hebben te aenveerden van de welcke 



 

 

 

goederen hij sijn rekeninge sal hebben te doen ter plaetse ende weescamere daer sij testante 

sal comen t’overlijden genietende daervorens eene redelijcken salaris. Alle twelcke voors is 

de testante ter presentie ende aenhooren van de getuijgen duidelijc voorgelsen sijnde 

verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende vuijtterste dispositie 

willende dat deselfde stadt grijpe achtervolcgt ende onderhouden werd bij forme van 

testamente, codicille makinge gifte ofte donatie dienen (pag 35v) ? tusschen de levende ofte 

ter sake des doots ofte andersints soo een igelijcx testament ende vuijtterste wille best stadt 

grijpen ende van waerden sijn macg alwaert dat alle de solemniteijten dier naer rechten t’sij 

geestelijcke ofte weerlijcke behouven soude niet inne begrepen ofte onderhouden en waren 

ooc niettegenstaende eenige privilegien ende ordonnantien costumen staets ofte lantrechten 

desen contrarierende, alle welck sij testatrice gederogeert heeft ende begeert gederogeert te 

sijne. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van haer testatrice present Willem Costen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 35v, W-6821, 12-6-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eerbare jonckvrouwe 

Margarita van Provijn (MPS: Margaretha van Provijn) weduwe wijlen David Jacobs saliger in 

sijn leven burgemeester deser stede Goes geassisteert met mr Jacobs Rijcke haren cousijn 

ende in desen gecoren voocgt dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen mr Cornelis van Cuijck advocaet ende Francois de 

Witte (MPS: Frans de Witte) procureur van de hove van Hollant henlieden gesamentlijc ende 

ooc elc van hen int besondere gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme 

vuijt de name van de comparante als voor Burgemeesters ende schepenen deser stede 

geobtineert hebbende sententie t’hare voordeele jegens Joos Jans Maelfroijt (MPS: Joos Jans 

Malfroijct) (pag 36) daervan denselven Joos aen den hove provintiale in Hollant heeft 

geappelleert te compareren voor denselven hove ende aldaer haer comparantes goet recht 

jegens den voorn. Joos Malfroijct te beschudden verdedigen verantwoorden ende ter 

diffinitijfve te vervolgen, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren 

geschriften libellen munimenten in rechte over te geven ende nemen, domicilie te kiesen, den 

eedt Calumnia ende allen andren eeden die recht admitteert ende toelaet in haer comparantes 

name te doene ende preseteren bijt vonnisse in questie te persisteren ende versoucken t’selve 

bij den voorn. hove gelaudeert ende geapprobeert te worden. Ende voorts generalijc tot 

bevestinge ende confirmatie van t’selve vonnisse alles te allegeren, doen ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen sal ende de comparante present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voorn Rijcke present Cornelis Pieters cramer in 

den Oijevaer ende Geeraert Digniss (MPS: Geert Dignuss) lakensnijder borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 36, W-6821, 18-6-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 



 

 

 

der stadt Goes ende inde (pag 36v) presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Merts 

(MPS: Cornelis Maertens) wonacgticg ter Nisse oudt 29 jaren, Lieven Merts (MPS: Lieven 

Maertens) oudt 25 jaren ende Pieter Merts (MPS: Pieter Maertens) oudt 20 jaren ofte elc 

daerontrent dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van d’eersame Hieronimus de Cock 

stadthouder over den eijlande van Suijtbevelant vuijt cracgte van sijnder offitie op haerlieder 

mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits 

desen waracgticg ende henlieden seer wel indacgticg te wesen ende eerst den voorn. Cornelis 

Merts dat nu maendacgs 8 dagen voor Pinxteren lestleden eenen Cornelis Jacobs geseijt 

Cornelis Koppe Loijss s’avonts van den negen uren tot ontrent de middernacht met ander 

geselschap vooren ontrent sijn deponents deure geweest ende eenen David Geerts jongman 

wonacgticg tot Heijnkensandt (MPS: Heinkenszand) tot sijns deponents te gaste wesende 

vuijtgaende om sijn water te maken hoorde hij deponent mede buijten comende dat den selven 

Cornelis Jacobs jegens den voorn. David questie maecte heeft den voorn David bij den arm 

genomen seggende hier soude niets goets van comen ende is met hem binnen gegaen ende de 

deure gesloten, corts daernaer denselven david andermael vuijtgaende seijde den voorn. 

Cornelis Jacobs die alsdoen nocg voor de deure stondt wel waer heb gij soo lange geweest ick 

hebbe wel een half ure naer u gewcgt, des deponent huisvrouwe dat hoorende heeft den voorn. 

in huijs getrocken ende den deure mede gesloten ende den voorn. David voor de derde male 

vuijtgaende ende sijn water gemaect hebbende meende in huijs te gaen denselven Cornelis 

Jacobs hem gevolcgt seggende ga staen, des deponents huisvrouwe dat hoorende heeft hem 

David ingetrocken ende de deure andermael gesloten, corts daernaer meende des desponents 

huisvrouwe met een van sijns deponent broeders voors. vuijt te gane om bier te halen ende de 

deure open doende vonden den voorn Cornelis Jacobs met eenen Jan Hubrechts wonacgticg 

ter Nisse ende Gillis den speelman daer nocg staende ende verslegen sijnde sloot de deure toe 

waerdeur den deponent met sijn geselschap ontstelt sijnde (pag 37) seggende: sullen wij niet 

in ons huijs wesen ende is met sijn geselschap vuijt den huijsse geschoten omme henlieden 

van daer te drijven, dan wert deur den deponent vreesende dat arger daervan comen mocgte 

???. Den voorn Lieven ende Pieter Merts broeders van den voorn deponent verclaren t’gene 

voors. henlieden mede wel kennelijck ende sulcx te haerlieder bijwesen geschiet te sijne als 

voren verclaert staet. Eijndigende hiermede haerliede depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Jacob Marinuss Huijge (MPS: Jacob Marinuss Hugos) 

tot Irsicke (MPS: Ierseke) ende Adriaen Corneliss Polderdijck wonende aen den Santdijck die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 37, W-6822, 18-6-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joncker Anthonij Manricque 

dewelcken constitueert ende maect macgticg bij desen joncker Jaques Manricque (MPS: 

Jacob Manricque) heere van Maesdam sijnen broeder hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt den name van de comparant te vercoopen t’sij 

vuijtterhant ofte int openbare alsulcken parthie van lande als hij heeft liggende in St 

Maertenspolder onder de juridictie van Oudenbosch groot ontrent 19 gem eertijts gebruijct bij 

eenen Jan Pieters Roijenbaert aen sulcken (pag 37v) persoon ende voor sulcken van 

penningen alst hem geconstitueerde goet duncken sal den cooper ofte coopers daerinne te 

goeden, erven ende vestigen, ende hem comparant daervan t’ontgoeden, onterven ende 

ontvestigen, brieven van garande te gevenende sijns comparants persone ende goederen 



 

 

 

daervoren te verbinden, de penningen daervan procederende onder behoirlijcke quitantie 

t’ontfangen eene ofte meer personen ad lites tot t’gunt voors. in sijne stede te substitueren 

ende voorts generalijc alles te doen ende hanteren dat noodicg wesen ende der bancken recht 

aldaer vereijsschenende mede brengen sal als hij comparant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijc rekeninge bewijs ende 

reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gillis Geerts Sabbinge 

ende Cornelis Dignuss Mazure borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 37v, W-6823, 20-6-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Jans 

Boone in huwelijcke hebbende Lijsbeth Macharisdr (MPS: Elisabeth Macharisdr) (pag 38) 

lest weduwe geweest van Pieter Cornelis inde Drie Haringensaliger innewonende borger deser 

stede ter eenre Jan Segers in huwelijck hebbende Jobken Cornelisdr wonacgticg binnen 

Gorcum, Cornelis Heijndricks in sijn eigen name ende Dierick Anthonies als procuratie 

hebbende van Aelken Cornelisdr nu lest weduwe wijlen Thomas Thomass Vinck sijn 

schoonmoeder volgende de procuratie hier gesien gepasseert voor schepenen van Gorinchem 

voors. in date den 13 deser alle wonacgticg in Leerbroec (MPS: Leerbroek) onder de 

jurisdictie der stadt Gorinchemvoors. elcx in de qualiteijt als voren rechte erfgenamen soo 

sijlieden seijden van ’s moeders zijde voor een thiende paert in de helft van de nagelaten 

goederen wijlen Aert Joriss jaerlieder cousijn van wiens goederen den voors. Pieter Corneliss 

in de Drie Haringen in sijn leven administrerende voocgt geweest is ter andre sijde dewelcken 

compranten verclaerden ende bekenden met malcanderen int minnelijcken veraccordeert ende 

overcomen te wesen nopende het recht actie ende deel de voorn erfgenamen inde goederen bij 

den voors. Aert Joriss achtergelaten competerende ende dat in voegen ende manieren 

naervolgende te weten dat den voorn Cornelis Jans Boone in rechten vrien eijgendomme sal 

aenveerden ende behouden alle de gereede haeflijcke erffelijcke roerende onroerende meuble 

ende inmeuble goederen soo wel t’gene hij in der qualiteijt als boven bij slote van rekeninge 

soude mogen schuldicg wesen als alle d’andre goederen bij den voors. Aert Joriss 

achtergelaten geen vuijtgesondert welverstaen voor soo vele als de voors. erfgenamen drie 

thiende paert inde helft van s’moeders zijde aengaet mits dat den selven Cornelis Jans 

gehouden wert ende beloofde aen den selve erfgenamen dadelijc in contant gelt ten regarde 

van desen accorde te betalen elcx de somme van 21 p vls eens bedrgende voor de voors. 3 

hooftdeelen 63 p vls eens dewelcke de voors. erfgenamen bij desen bekenden deucgdelijc 

ontfangen te hebben, scheldende dienvolgende den selven Cornelis Jans Boone in der 

qualiteijt als boven ende alle andren quitantien behoudende daervan vrij ende quijtte mits 

desen ten eeuwioge dagen. belovende den selven sijn erven ende nacomelingen (pag 38v) 

ende allen andren diet behooren sal daervan voor alle namaningen te bevrijden ende te 

garanderen ondert verbant van haerlieder persone ende goederen. Dienvolgende den selven 

Cornelis Jans Boone alle haerlieder rechte ende eijgedom in de voors. goederen competerende 

cederende transporterende ende in rechten vrien eijgendomme overleverende bij desen voor 

sijn vrij eijgen goet ende alsoo tot nocg de doot van den voorn Aert Joriss onseker is geweest 

ende nocg is ende dat t’avondt oft mogen bevonden werde den selven Aert nocg int leven te 

sijne ende naer sijn goeden taelde soo is bij den voorn Cornelis Jans Boone expresselijc 



 

 

 

gestipuleert ende bedongen dat de voorn. swaricheden ende namaningen die ter cause van 

desen contracte den voorn Cornelis Jans Boone sijne erven ende nacomelingen souden mogen 

aengedaen worden te verbinden ende verobligeren gelijc sijlieden doen bij desen haerlieder 

versterf ende erffenisse in de nagelaten goederen wijlen Pieter Corneliss in de Drie Haringen 

voors. haerlieder oom was omme in cas van swaricheijt sijn garandt daeraen te verhalen. Ende 

verclaerden de comparanten in manieren voren verhaelt met malcanderen verdragen ende 

geaccordeert te sijne, ende beloofden t’selve elcx in hun regarde te volcomen ende 

onderhouden t’allen dagen onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen ende 

renuncgiatie van alle behulpsaemheden van rechten desen contrarierende ende insonderheit 

den rechte seggende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden.  

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Boone present Michiel van Schagen ende Anthonij van 

der Putte borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 38v, W-6824, 20-6-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 39) 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Joris Adriaens 

passementswercker innewonende borger deser stede oudt 33 jaren denwelcken heeft ter 

instantie ende requisitie van Lijsbeth Stoffels jongedochter (MPS: Elisabeth Christoffelsdr) 

jegenwoordicg dienstmaecgt ten huijsse van Willem Jans Pauwe op sijne manne waerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt midts desen waracgticg 

ende hem seer wel kennelijc te wesen dat nu geleden 6 jaren ofte daerontrent den precijsen tijt 

hem ontgaen sijnde de requirante t’sijnen huijsse wonende eenen Hieronimus van Driesschen 

wonende tot Ardenborcg (MPS: Aardenburg) bij den deponent gecomen is seggende ontslaet 

u joncwijf van haer huijre ende laet se met mij gaen ick sal u een stuck gelts geven gij contse 

wel derven ende ic hebbe noodicg een joncwijf van doene dwelcke den deponent deur het 

instanticg versouck heeft geconsenteert ende heeft denselven van der Driesche jegens Pieter 

Pieters valcke oom van den requirante in de presentie ende bijwesen van deponent nieuwe 

huijre gemaect ende beloofde de requirante te betalen 2 p vls jaerlijcx ende bovendien twee 

nieuwe hemden mitsgaders alle de kousen ende schoenen die se van noode hebben soude. 

Eijndigende hiermede sijne depositie verclarende t’gene voors. is boven breder verhaelt staet. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Digneken Wijnants (MPS: Digna Wijnants) 

present Michiel van Schagen ende Gillis Jans cleermaker borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 39, W-6824, 24-6-1613 (verkiesinge van voocgt): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Tanneken 

Pietersdr weduwe wijlen Pieter (pag 39v) Gilliss Pluijm dewelcke comparante verclaerde 

ende gaf te kennen dat apparent (MPS: oogschijnlijk, mogelijk) was questie te ontstaen 

tusschen haer ende Adriaen heijndrick Nissepadt getrout hebbende des voors. Pieter Gilliss 

Pluijm dochter soo ter cause van de huwelijcxe voorwaerde tusschen haer comparant ende 

haren overleden man gemaect als ooc seker donatie ofte gifte bij den voors. haren overleden 

man haer comparant gegeven ende alsoo sij is een slechte rechte? ende een eenvoudige 



 

 

 

vrouwe haer sulcx niet verstaende. Soo heeft sij ten dien eijnde tot assistent ende voocgt 

gecoren gelijc sij kiest bij desen Pieter Adriaens cramer omme haer in alles wes de voors. 

questie mette appendentie ende dependentien van dien aengaen ofte raken macg te assisteren 

ende haer woort te voeren gelijc dat behooren sal. Ende alsoo sij comparante ongeraden om 

eenicg gelt bij haren man zaliger achtergelaten te roeren, soo heeft den voorn Pieter Adriaens 

ten desen comparerende belooft ende beloofde mits desen haer met gelde geduijrende de ses 

weken die sij in den sterfhuijsse blijft sitten te assisteren gelijc hij haer alreets ten dien eijnde 

9 carolus guldens aengetelt heeft ende stelt sij comparante tot versekeringe van ?boursement 

haer recht ende actie haer vuijt cracgte van de huwelijcxe voorwaerde als legaet voors. 

competerende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van van de comparante present Cornelis Willems 

Cainge? ende Jan de Pijper metser borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 39v, W_6825, 25-6-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 19-4-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende (pag 40) in de 

presentie van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Adriaen Jans Mauritss 

jongman wonacgticg tot Hoedekintskercke (MPS: Hoedekenskerke) geassisteert met Francois 

Jan Maurits (MPS: Frans Jan Mauritss) bailliu aldaer sijnen broeder toecomedende 

bruijdegom ter eenre ende Neelken Danckaerts (MPS: Cornelia Danckaertsdr) jongedochter 

wonacgticg ter Nisse geassisteert met Pieter ende Jan Danckaerts hare broeders mitsgaders 

Jan ? Piers (MPS: Jan ? Pieters) haren swager ende assistent in desen toecomende bruijt ter 

andre sijde dewelcke comparanten ende in sonderheijt de voors. toecomende bruijt met raden 

ende consente van hare broeders voors. verclaerden dat sijlieden gesint ende genegen waeren 

malcandren vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede voorts te gane naer 

de ordonnantie van de kercke godes tot Godts eere ende haelieder beijden siele zalicheijt ende 

dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met malcandren 

aengegaen ende gemaect hebben seker contract antenuptiael ofte huwelijcxe voorwaerde in 

formen ende manieren naervolgende, te weten dat soo wanneer deur de geheugenisse godes 

desen toecomende huwelijcke met de doot van d’eene oft d’ander t’sij man ofte vrouwe sal 

gescheijden sijn t’sij oft daer kind ofte kinderen staende huijwelijcke gewonnen sijn ofte niet 

soo is expresselijc geconditionneert ende besproken dat als dan de sijde van de toecoemnde 

bruijt voors. in rechten vrien eijgendomme sal voren vuijt trecken ende aen deselve ten 

eeuwigen dage blijffven alsulcke 12 gemeten lants luttel min ofte meer liggende in de 

heerlijckheijt van der Nisse bij de toecomende bruijt onder andre landen mede ten huwelijcke 

inne te brengen sonder dat de sijde van den bruijdegom daer paert nocg deel in sullen hebben 

nocg mogen pretenderen ende alle de resterende goederen die d’eerstaflijvige met de 

lancxtlevende gemeene achterlaten sal boven de voors. twaelf gemeten ende de schulden op? 

der sijn overschietende sullen tusschen de lancxtlevende ende d’erfgenamen van de 

eerstaflijvige gepaert ende gedeelt worden naer (pag 40v) costuijmen deses lants. Alle welcke 

conditien ende voorwaerden de contragenten hinc jude beloofden te volcomen ende 

achtervolgen te doen volcomen ende achtervolgenten eeuwigen dage sonder iet te doen oft 

gedoogen gedaen te werden ter contrarien onder ’t verbant van haerlieder personen ende 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertsrancke present Nicolaes Bouwens (MPS: 

Nicolaes Boudewijns) innewoonder deser stede ende Pieter Jacobs tot Hoedekintskercke die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 40v, W-6826, 26-6-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Andries van Waijenburcg 

tot Dordrecgt (MPS: Dordrecht) als mede erfgenaem soo hij seijde van sr Anthonij van Os 

denwelcken heeft in dier qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Hieronimus Gruiward (MPS: Hieronimus Griewaert) mede notaris 

alhier hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt den name 

van den comparant te heeschen maenen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte 

alsulcken verschenenende te verschijnen penningen den comparant in der qualiteijt als boven 

competerende van Jacques Denijs brouwer (MPS: Jacob Denijss brouwer) in de Weirelt 

binnen deser stede volgende d’obligatie daer van sijnde gepasseert voor Schepenen deser 

stede op 25-8-1611?, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forma ende ist 

noodicg recht daeromme te plegen den debiteur rechtelijc tot betalinge te constringeren ten 

dien (pag 41) fijne te gebruijcken alle behoorlijcke ende gecotumeerde middelen van rechte 

daertoe dienende, sententie te versoucken, die ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te 

vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op den persoon ende 

goederen van den voors. Denijss te doene een ofte meer procureurs ad lites in sijn stede te 

sunstitueren ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te doene ende hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen zal ende de costuijmen alhier medebrengen ende vereijsschen sullen als 

hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc 

te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Claes Jans Kousemaker 

(MPS: Nicolaes Jans Kousemaker) ende Marinus Neleman die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 41, W-6826, 1-7-1613 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt 

Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Simon Andriess pasteijbacker 

innewonende borger deser stede ter eenre ende Maeijcken Hugosdr (MPS: Maijken Huijge) 

eenige dochter ende universele erfgenaem van Huijge Jooss (MPS: Hugo Jooss) als last ende 

authorisatie hebbende van haren man soo sij seijde geassisteert met d’eersame Adriaen 

Andriess Wiskercke ende Dignus Ketelaer (MPS: Dignus Keetlaer) mitsgaders Willem 

Costen als procuratie hebbende van Janneken Marinusdr weduwe wijlen den voors. Hugo 

Joosster andre sijde (pag 41) welcke comparanten verclaerden ende gaven te kennen dat 

tusschen henlieden alreede questie ende proces geresen was voor Burgemeester ende 

Schepenen deser stede ende apparent nocg meer te rijsen ende ontstaen ter cause ende vuijt 

redenen van gemeene handelinge die den voors. Simon Andriess ende Hugos Jooss met 

malcandren gedreven hebben soo van pachten inposten vuijtsteken van bieren coopen van 

huijssen gronden van erven als generalijc alle andre vuijtstaende ongeliquideerde saken 

tusschen henlieden open staende ende ongeliquideert sijnde. Ende omme alle onnutte costen 



 

 

 

van rechte te schuwen ende t’ontgaen sijn nopende alle d’selve ongeliquideerde saken t’sij 

waer af het soude mogen wesen int minnelijcke ende vriendelijc geaccordeert ende 

overcomen in formen ende manieren naervolgende, te weten dat alle deselve ongeliquideerde 

ende tot den dage van heden openstaende saken sullen blijven ende wesen geliquideert ende 

vereffent ende dat Simon Andriess sal aenveerden ende in eijgendomme behouden alles wat 

sijlieden met malcandren gemeene hebben soo het derde part t’voors sterfhuis competerende 

in de huijssen genaemt de Meebale ende Calvijn als ooc alle andre saken alles tot sijne bate 

ende laste sulcx dat den voors. Simon Andriess t’voors sterhuis voor alle namaningen ende 

lasten dies aengaende beloofft te garanderen. Ende bovendien ten regarde van dese liquidatie 

ende vereffeninge t’voors sterfhuijs nocg vuijttereijckenende betalen in de naervolgende 

paijementen de somme van 108 p gvls gelts eens te weten 20 p gvls gereet, een jaer naer date 

deser 12 p vls ende soo voorts alle jaren 12 p vls ter volder betalinge geduirende, daervooren 

Simon Andriess gehouden is ende beloofde bij desen tot speciale hipoteecque te verbinden 

den huijse genaemt de Meebale alle twelcke volcomen ende voldaen sijnde verclaerden de 

voorn Maeijcken Hugosdr ende Willem Costen in der qualiteijt als voren ter cause van dese 

liquidatie niet meer ofte vorders tot laste van voorn Simon Andriess, nocg Simon Andriess tot 

laste van voors. sterfhuijs te connen ofte mogen pretenderen als wesende over wedersijden 

volcomelijck vernoucgt. Alle welcke conditien liquidatie ende vereffeninge de contragenten 

hinc jude beloofden te volcomen achtervolgen ende onderhouden ten (pag 42) eeuwigen dage 

onder t’verbant van haerlieder personen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulp 

saemheden van rechte die henlieden in prejuditie van desen eenicgsints soude mogen 

behulpelijc sijn ende insonderheijt den rechte seggen dat generale renuncgiatie sonder 

voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Pieter Adriaens cramer ende Jacob 

Marinuss blauverwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 42, W-6827, 2-7-1613 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Job Pieters 

innewonende borger deser stede den welcken bekende bij desen wel ende deucgdelijcken 

schuldicg te wesen Maeijcken Cornelisdr weduwe wijlen Pieter Jobs cramer sijne moeder de 

somme van 587 p 6s 8 gvls eens over den coop van den huijsse genaemt den Sampson (MPS: 

Samson) daer den voors. Job Pieters jegenwoordelijc inne woont gestaen aen oostzijde van de 

haven bij de voorn Maeijcken Cornelisdr voor hem comparant gecocgt ende met gereede 

gelde betaelt welcke voors. somme van 586 p 6s 8gvls den somparant gehouden is ende 

beloofde te betalen met 33 p 6s 8gvls nu gereet. Item meije 1614 gelijcke 33 p 6 s 8 gvls ende 

soo voorts alle meije de gelijcke somme tot volderbetalinge geduirende verbindende 

daervoren sijnen persone ende goederen (pag 42v). Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den comparant present Dierick Corneliss backer 

ende Cornelis Dignemans schipper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 42v, W_6828, 2-7-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 



 

 

 

heden den 2-7-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde d’eersame Job Pieters ende Cornelia 

jansdr (MPS: Neelken Jans) sijne huisvrouwe borgers deser stede beijde cloec gesont 

welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke overdenckende de 

crancheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden 

seijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder beijden testament 

laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren hiernaervolgende. Bevelende haerlieder 

sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende 

haerlieder doode lichamen den buijck der aerde. Ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van henlieden comparanten onder de last ende reserve hiernaer geroert gemaect 

gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in rechten vrien eijgendomme mits desen 

alle haerlieder gereede haefflijcke erfelijcke meuble ende inmeuble goederen actie crediten 

ende gerechticgheden (pag 43) vuijt ende inschult ende generalijc alles dat de eerstaflijvige 

met de lancxtlevende van hen beijden deser weirelt ontruijmen ende achterlaten sal niets 

vuijtgesondert ofte gereserveert ende dat ten regarde ende in recompence van de groote liefde 

diensten ende weldaden die sijlieden malcandren staende huwelijcke alreets gedaen ende 

bewesen hebben ende nocg dien ende bewijsen sullen soo lange Godt de Heere henlieden 

samen int leven sparen sal als om andre redenen henlieden daertoe moverende malcandren 

reciproce de lancxtlevende daerinne erfgenaem instituerende ende verclarende bij desen. Dies 

hebben sijlieden testanten malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende 

belastende mits desen geordonneert het kint ofte kinderen dat d’eerstaflijvige van henlieden 

testanten stervende nalaten sal te onderhouden alimenteren cleeden ende reeden 

redelijckerwijse naer des lancxtlevenstes staet d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven 

een ambacgt hantwerck ofte sulcx daer d’selve int ende bequaem toe wesen sullen ende dit 

alles geduirende tot t’kint ofte kinderen dat d’eerstaflijvige met de lancxtlevende van 

henlieden achterlaten sal zal? ofte sullen gecomen wesen t’sijne ofte haerlieder mondige jaren 

ende dagen ofte den state van huwelijcke als wanneer de selve lancxtlevende van hen beijden 

comparanten gehouden sal sijn boven de voors. houdenisse alimentatie ende leeringe 

vuijttereijcken t’gene hiernaer volcgt te weten soo d’eerstaflijvige van henlieden comparanten 

een kint achterlaet de somme van 250 p vls eens ende in cas daer twee ofte meerdere kinderen 

sijn de somme van 1000 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc onder hun allen eens sonder meer 

ende dat in volle voldoeninge van de successie henlieden mette doot van de eerstaflijvige van 

hen beijden comparanten verstorven, het kint daer de voorn. Neelken Jansdr jegenwoordic 

mede bevrucgt es ende ’t kint ofte kinderen staende huwelijcke nocg te winnen in manieren 

voren verhaelt ende in t’gene voors. is haerlieder eenige ende absoluijtte erfgenamen 

instituerende bij desen des eens kints (pag 43v) deel ende portie in cas daer meer dan eene 

ware erven ende verstervende opt andre ende sulcx opt lancxtlevenste ende in cas alle de 

kinderen die d’eerstaflijvige van den testanten achterlaten sal quamen te sterven voor hare 

mondige jaren ende dagen ofte sonder hoir achter te laten soo substitueren sijlieden testanten 

malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende erfgenamen in haerlieder kint 

ofte kinderen plaetse soo deselve lancxtlevende als dan nocg int leven is mits dat de 

lancxtlevende in dien gevalle als ooc in cas d’eerstaflijvige sonder te laten storve? gehouden 

sal sijn aen de rechte erfgenamen daerinne sijnde vuijttereijcken ende betalen de somme van 

1000 carolus guldens ten prijse als boven onder hun allen gelts sonder meer. Alle twelcke 

voors is de testanten ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden 

andermael eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijden testament laeste ende vuijtterste 



 

 

 

wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen 

effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijterste wille gifte ten opsiene des 

doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg, niettegenstaende 

eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter 

contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten na rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waeren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Dierick Corneliss 

backer ende Cornelis Dignemans schipper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 44, W_6829, 2-7-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op heden den 2-

7-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

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

ondergenoemt persoonlijc compareerde Jan Nicolaess (MPS: Jan Claessen) hovenier ende 

Saerken Gillisdr MPS: Sara Gillisdr) sijne huisvrouwe borgers deser stede beijde cloec gesont 

welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke overdenckende de 

crancheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden 

seijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder beijden testament 

laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren hiernaervolgende. Bevelende haerlieder 

sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende 

haerlieder doode lichamen den buijck der aerde. Ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van henlieden comparanten onder de last ende reserve hiernaer geroert gemaect 

gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in rechten vrien eijgendomme mits desen 

alle haerlieder gereede haefflijcke erfelijcke meuble ende inmeuble goederen actie crediten 

ende gerechticgheden (pag 43) vuijt ende inschult ende generalijc alle de goederen die 

d’eerstaflijvige met de lancxtlevende gemeene achterlaten geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert omme alle deselve te aenveerden ende behouden voor sijn ofte haere vrij eijgen 

goet malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende daerinne erfgenamen 

instituerende bij desen. Dies hebben sijlieden testanten malcandren reciproce over ende 

wederover de lancxtlevende geordonneert ende belast haerlieder samenkinderen die 

d’eerstaflijvige nalaten soo der? ten overlijden van de eerste van hen beijden eenige sijn te 

onderhouden alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse naer des lancxtlevenstes staet 

d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven een ambacgt (pag 44v) hantwerck ofte sulcx daer 

d’selve int ende bequaem toe wesen sullen ende dit alles geduirende tot haerlieder 

samenkinderen sullen gecomen wesen t’sijne ofte haerlieder mondige jaren ende dagen ofte 

den state van huwelijcke als wanneer de selve lancxtlevende boven nocg gehouden sal sijn 

vuijttereijcken aen ijde van d’selve haerlieder de somme van 50 carolus gulden eens in 

voldoeninge van sijn ofte haerlieder vader ofte moederlijcke goet des eens kintsdeel ende 

portie verstervende op d’ander ende sulcx opt lancxtlevende daerinne sijlieden testanten het 

kint daer de voorn. saerken Gillisdr jegenwoordelijc mede bevrucgt is mitsgaders ’t kint ofte 

kinderen naer desen bij malcandren nocg te winnen haerlieder erfgenamen verclaert ende 

geinstitueert hebben bij desen. Dies sal de lancxtlevende d’selve penningen ter mondicheijt 

van haerlieder samenkinderen mogen blijffven besitten ten advenante den penninck 16
de

 tot 



 

 

 

wederseggens van de selve haerlieder kinderen docg soo alle haerlieder samenkinderen 

quamen aflijvicg te werdenvoor hare mondicheijt ofte sonder hoir na te laten soo substitueren 

sijlieden malcandren reciproce over ende wederover erfgenamen in haerlieder samenkint ofte 

kinderen plaetse mits in dien gevalle als ooc in cas d’eerstaflijvicge van hen beijden sonder 

hoir te laten passerde vuijtreijckende aen de rechte erfgenamen daerinne gerecht sijn de de 

somme van 50 carolus guldens onder hun allen eens sonder meer ende in cas sij Saerken 

Gillisdr eerst overlede soo heeft sij in dien gevalle den voorn haren man belast die daer in was 

consenterende bij desen haer voorkint genaempt Grietken Mattheusdr (MPS: Margaretha 

Mattheusdr) Weijts geprocreert bij Mattheus Weijts saliger te onderhouden alimenteren tot 

sulcken tijt van jaren asl sij testante vuijt cracgt van ’t contract van afscheijt gehouden was 

t’selve te onderhouden ende de voorn Grietken Weijts tot dien ouderdom gecomen sijnde sal 

den voorn. haren man aen deselve vuijtreijcken ten regarde van haer moederlijc goet de 

somme van 25 p vls eens sonder meer, d’selve Grietken daerinne mede haer erfgenamen 

instituerende ende soo d’selve Grietken (pag 45) voor dien tijt aflijvicg wierde begeirt ende 

verstaet sij testante dat haren man jegens Grietken erfgenamen ten desen aensiene sal ontstaen 

midts vuijtreijckende aen d’selve 25 p vls onder hun allen eens sonder meer. Ende oft geviele 

dat het haren man ten 16 jaren van de voors. Grietken Weijts niet gelegen en ware d’selve 

penningen op te leggen sal hij die mogen blijffven besitten ten advenante den penninck 16
de

 

tot wederseggens van deselve Grietken. Ende verclaerden sijlieden testanten t’gene voors. is 

alsoo gedisponeert te hebben omme malcandren vele ongerusticheden ende moeijten 

voorcomen biddende oversulcx d’heeren van de Weescamer de lancxtlevende t’effect van 

desen te laten genieten. Alle twelcke voors is de testanten ter presentie van de getuijgen 

duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder 

beijden testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat 

t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille 

vuijterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten 

subsisteren macg, niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of 

costuijmen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waeren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Adriaens cramer 

ende Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 45v, W-6831, 2-7-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Heijndrick Thomass 

schrijnwercker innewonende borger deser stede oudt 22 jaren denwelcke heeft ter instantie 

ende requisitie van Kempe Schobbe cum suis op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerecgte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij 

deposant ende Willem Thomass sijnen broeder wonacgticg tot Harderwijc (MPS: Harderwijk) 

als mede erfgenaem van s’moeders vaders sijde in de nagelaten goederen van wijlen Marinus 

Gheleijns Vosberge ontrent kersmisse lestleden onbegrepen den juisten dacg aen meester 

Boudewijn de Witte secretaris deser stede vercocgt hebben haerlieder actie gerechticheit ende 

aenpaert henlieden in de voors. nagelaten goederen van Vosbergencompeterende ende is hij 

deposant met sijnen broeder bij den voorn de Witte daervan deucgdelijc voldaen Eijndigende 

hiermede sijne depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt sijnde met 



 

 

 

eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraeijer ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 45v, W-6831, 6-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant (pag 47) geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Rombout van de 

Goije wonacgticg t’Hantwerpen (MPS: Antwerpen) denwelcken heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect bij desen mr Jan de Ridder procureur postulerende voor de Magistraet 

deser stede hem gevende volcomen macgt speciael bevel ende authoriteijt omme vuijt sijnen 

name te heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcken 5 p 6s 

8 gr als den comparant deucgdelijc sijn competerende van eenen Jaques Denijss (MPS: Jacob 

Denijss) brouwer in de Weirelt binnen deser stede vuijt cracgte van den accoorde tusschen 

den comparant ende Denijss gemaect op 3-11-1609, quitantie van sijnen ontfanc te geven 

ende verlijden in forma. Ende ist noodicg recht daeromme te plegen den voorn Denijss 

rechtelijc tot betalinge te constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te observeren, 

sententie te versoucken, dselve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolge, 

commeringen arrestemente, beletselen ende vuijtwinningen op epersonen ende goederen te 

doene. Ende voorts ten fijne voors. in rechte ende daerbuijten alles te hanteren doen ende 

allegeren dat noodicg wesen sal ende de costuijmen alhier mede brengen ende vereijsschen 

sullen ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts hij geconstitueerde gehouden wert van 

sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninmge bewijs ende reliqua t’allen tijden des 

versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire (pag 46v) van mij notario present Pieter 

Blaubeen ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 46v, W-6832, 8-7-1613 voor den middacg (infirmatie met protestatie): 

compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in 

Hollant (pag 47) geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van 

getuijgen ondergenoemt Raphael van den Bossche woonacgticg in de prochie van Vichten in 

Vlaenderen soo hij seijde als speciale last ende commissie hebbende soo hij verclaerde van 

joncker Francois van Cravenvelt als wetticg voocgt van de nagelaten weeskinderen van 

joncker Jan van Borcgt in sijn leven heere van Moesick geprocreert bij jonckvrouwe Odilia 

Roelants sijne wetticge huijsvrouwe den welcken comparant verclaerde hoe dat ter kennisse 

van voors. joncker Francois van Cravenvelt (MPS: Frans van Cravenvelt) gecomen is als dat 

joncker Charels de Hertoge (MPS: Karel de Hertoge) heere van Padileschot aen joncker 

Jaques de Valadolijt soude hebben vercocgt de nombre van 38 gemet 61 roen lants gelegen in 

den Pluijmpot onder de prochie van St. Annaland (MPS: St Annelandt) gereserveert 4 

gemeten en half ofte daerontrent gecocgt bij eenen Pieter Jans tot St Annaland voors. des 

aengaende den voors. heere van Padileschot vuijt sijne hoofde geene proprieteijt ende 

eijgendom en macg pretenderen ende mits dien geen leveringe doen alsoo d’selve landen 

gecomen sijn jonckvrouwe Geertruid Roelantsdr (MPS: Geertruijt Roelants) sijne 



 

 

 

huijsvrouwe ende belast met fidei commissesubject te moeten naer heure doot succederen op 

haer kinderen ende bij faulte van hare sijde op de naeste hoiren ende bestandtsel van hare 

sijde ten welcken regarde ende voor het interest der voors. weesen hij comparant onder 

qualiteijt als boven is opposerende ende protesterende tegen de voors. coop ende de 

onterfenisse ende erffenisse (pag 47) deshalven gedaen ofte te doene. Ende niettemin ende 

sonder preinditie van dien verclaert vorder in de voors qualiteijt in cas denselven coop conde 

subsisteren ofte de prosecutie ende effect van dien rechtelijc ofte andersints werde versocgt 

ende daertoe van de cooperen wege geinsisteert dat hij comparant in der qualiteijt voors. tot 

proffijtte van de voors. weesen den coop ende alle t’recht tot den gecocgten lande ofte tot 

laste van den vercooper eenicgsints de coopers geacquireert oft nocg geacquireert mogen 

worden is van nu af ende voor alsdan vervorderende caliengierende ende aenboordende 

presenteren de coopers te refunderenGodst penningen ende gelagen die sijlieden ter cause van 

den coop voors. souden mogen hebben gedebourseert. Begeirende ende versouckende hij 

comparant in der qualiteijt als boven aen mij notario t’gene voors. is den voorn joncker Jaques 

de Valadolijt te werden geinsinueert ende in cas van refus protesterende gelijc hij comparant 

in der qualiteijt voors. protesteert bij desen van costen schaden interesten met sulcken intentie 

ommem d’selve in tijden ende wijlen te verhalen daer ende soo hij te rade werden sal 

versouckende van sijne antwoorde notule gehouden ende daer van behoorlijcke instrument 

gelevert te worden een ofte meer in forme. Gedaen ten comptoire van mij notario ter presentie 

van d’eersame Cornelis Mattheuss Smallegange ende Cornelis Logiers Noortdijck 

innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparnat mede onderteijckent hebben. Welcken 

volgende hebbe mij notario met de voors. getuijgen getransporteert binnen deser stede in de 

herberge genaemt de Soutkeete aen den persone van den voorn. joncker Jaques de Valdolijt 

ende hem ’t gene voors. geinsinueert hebbende gaf voor antwoorde ic en acceptere de 

infirmatie niet overmits mij niet en blijct van commissie, den voorn van Bossche in onse 

presentie den voorn Valadolijt antwoordende dat hij hem behoorde te geloven al ist sake dat 

geen schriftelijcke last en wert verthoont overmits hij denselven Valadolijt heeft late? lesen 

het partagie? ende fidei commis gemaect ende gepasseert voor Gouverneur ende 

Gecommitteerde (pag 47v) Raden van sijne Magisteijt?binnen Dendermonde op 15-5-1573 

onderteeckent Roelandts ende Agues van der Poorte mitsgaders d’aggregatie daernaer 

gevolcgt voor Schepenen der stede van Mechelen op 13-1-1578 immers? t’gene? aengaet 

t’partagie van de voors. Geertruijt Roelandts. Valadolijt ontkent gelet te hebben op ’t stuck na 

behoren meenende dat hij van Bossche commissie hadde om copie daervan te leveren 

verclaert hij van Bossche dat van ’t gene voors. ooc infirmatie gedaen is aen den persoon van 

joncker de Hertoge voors. die hem oversulcx op morgen wesende den negensten deser maent 

tot St Annaland voors. niet en sal vinden om d’voors erfenisse te doene mits de reden voors. 

waer naer den voors. joncker Valadolijt antwoorde dat hij hem t’selve niet aen en draecgt 

overmits niet en blijct van eenige commissie ende daerover op ’t leste niet en begeirt 

t’antwoorden. Actum ter presentie dage maenden ende jare als boven. 

 

RAZE 2045, 47v, W-6833, 9-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant (pag 47) geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Tanneken 

Boudewijnsdr lest weduwe wiijlen Engel Melchiors de Bonte (MPS: Ingel Mels de Bonte) in 

sijn commissaris tot Steenbergen gessisteert met d’eersame Cornelis Adriaens Manude? haren 

in desen gecoren voocgt innewonende borger alhier dewelcke heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Cornelis Marinuss wonacgticg 

tot Steenbergen hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende absoluijt bevel omme vuijt 

haer constituantes name ende van haren ’t wege te compareren voor de magistraet der stede 



 

 

 

van Steenbergen voors.om sulcken andren heeren rechten ende rechteren daert behoren sal 

ende aldaer aen ende ten proffijtte van eene Claes Mels (pag 48) de Bonte (MPS: Nicolaes 

Melchiors de Bonte) wonende in Vossemaer te leveren cederen ende in rechten vrien 

eijgendomme te transporteren alsulcken 3 gemet lants roeden min ofte meer gelegen in 

Westlandt van Steenbergen voors. onder de jurisdictie derselver stede eertijts bij den voors. 

Engel Melchiors de Bonte gecocgt van eenen Jan Bastiaens (MPS: Jan Sebastiaens) Steentas? 

ende bij haer comparante in den jare 1601 aen voors. Claes Mels vercocgt voor 5 p gvls gelts 

eens den hoop, de cooper daerinne te goeden erven ende vestigen ende haer comparante 

daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, warandtschap te geloven, te bekennen 

daervan ten volle betaelt ende voldaen te sijne. Ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te 

doene ende hanteren dat noodicg wesen ende der bancken recht aldaer vereijsschensal ende sij 

comparante present siojnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eersame Jacob 

Marinuss Boone ende Pieter Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 48, W-6833, 9-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Nicolaes Engels de Bonte 

(MPS: Niclaes Ingels de Bonte) wonacgticg te Hoedekintskercke (MPS: Hoedekenskerke) 

binnen den eijlande (pag 48v) van Suijtbevelant soo voor sijn selven ende als procuratie 

hebbende soo sij verclaerde van Boudewijn Engels de Bonte sijnen broeder wonacgticg tot 

Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) denwelcken heeft soo in sijn eijgen name als in de voors. 

qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen 

Mels Engels de Bonte mede sijnen broeder hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende 

speciael bevel omme vuijt den name van de voorn. Nicolaes ende Boudewijn Engels de Bonte 

sijne broeders te compareren voor wethouders der stede van Steenbergen ende aldaer tot 

haerlieder mitsgaders sijns selfs proffijtte te aenboorden ende vervorderen alsulcken 3 gem 

lants roeden min ofte meer liggende int Westlant onder de jurisdictie van Steenbergen voors. 

bij Tanneken Boudewijns haerlieder moeder aen eene Nicolaes Mels de Bonte (MPS: 

Nicolaes Melchiors de Bonte) vercocgt den coop te refunderen de cooppenningen 

Godtspenningen ende t’gelacg bij hen ter cause van de voors. coop gedebourseert ende voorts 

generalijc alles tot vorderinge van de voors. naerhede? te doene ende hanteren dat behooren 

ende de usantie aldaer vereijsschen ende medebrengen sal ende hij comparant present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoenmet vordre macgt om een ofte meerprocureurs ad lites 

in sijn plaetse te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen 

alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eersame Cornelis 

Adriaens Mannee ende Jacob Marinuss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 48v, W-6834,11-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 



 

 

 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Michiel Anthonies schipper 

wonacgticg binnen Vlissingen vuijt den name ende vanwegen Maijken Dane (MPS: 

Maeijcken Danielsdr) sijne moeder universele erfgenaem soo hij seijde van Jacob Dane 

(MPS: Jacob Daniels) haren broeder denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen Simon Andriess pasteijbacker ende Jacob Diericks 

Turck innewonende borgers deser stede d’selve gesamentlijc gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt de name van de comparant te heeschen manen 

innen ende ontfangenalsulcken 80 p schellingen ende penningen ter goeder berekeninge als 

des comparants moeder in der qualiteijt voors. sijn competerende van Marinus schipper 

wonacgticg in Ellewoutsdijck per slote van rekeninge van den inventaris bij denselven 

schipper vanwegen den voorn Jacob Dane ontfangen, alle minnelijcken appoinctementen 

transctien ende accoorden met denselven schipper aen te gane, d’selve te teijckenen ende 

solemniseren na behooren, quitantie van haerlieder ontfanc te geven ende verlijden in forme, 

ende ist noodicg recht daeromme te plegen denselven schipper met alle gecostumeerde 

middelen van recht tot betalinge te constringeren alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren, sententie te versoecken, d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen arrestementen ende beletselen op 

personnen ende goederen te doene, eene ofte meer procureurs ad lites in haerlieder plaetse te 

substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua 

t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse genaemt de Pauwe present mr Quirijn Marinuss 

ende Job Arents borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 49v, W_6835, 12-7-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 12-7-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Maeijcken Trions? huijsvrouwe van Jan 

Bake (MPS: Jan Baecke) innewonende broger deser stede sieckelijc te bedde liggende maer 

nocgtans haer verstant memorie ende vijff sinnen over al wel macgticg ende volcomelijc 

gebruijckende soo ons claerlijc bleec dewelcke comparante overdenckende de broosheijt des 

menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte 

stonde derselver heeft viuijt haer vrien eijgen wille rijpelijck voordacht beraden ende wel 

overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sij seijde gemaect ende geordonneert 

maect ende ordonneert haer testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. bevelende hare siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost 

ende geheilicgt heeft ende hare doode lichaem den buijck der aerden. Ende comende voorts 

tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft onder de last ende reserve hiernaer 

geroert gemaect gegonnen ende gegeven in rechten vrien eijgendomme mits desen aen den 

voorn. Jan Bake haren man alle de gereede haefelijcke erffelijcke meuble ende inmeuble 

goederen soo wel die alreets van haer vader zaliger verstorven sijn als alle d’andre die sij 

stervende met den voorn haren man haer universele erfgenamen? instituerende vij desen. Dies 

heeft sij den voorn. haren man belast ende geordonneert te betalen ende vuijt te reijcken 

t’gene naer beschreven is, in den eersten aen haer testantes naeste bloetvrienden die in haer 

achter te laten goederen als daer geen testament gemaect en ware naer de costuijme van 



 

 

 

seelant gerecht souden sijn de somme van 3 p 6s 8gr vls onder hen allen eens sonder meer den 

welcken den voorn. haren man sal betalen in drie termijnen te weten een jaer naer haer 

comparantes aflijvicheijt een gerecht derde part van de voors. somme ende soo voorts alle 

jaren een derde part ter volder betalinge to daermede sijlieden vuijt haren sterfhuijse sullen 

moeten blijven sonder iet vorder tot laste van haren man te mogen (pag 50) pretenderen. 

Itemm aen Lijdia Baecke (MPS: Lidija Bake) haer voors. mans suster haer silver messen ende 

koker sonder de haken? mits dat d’selve naer d’aflijvicheijt van de voors. Lijdia wederom 

sullen succederen op den voorn haren man. Item aen den armen deser stede 20 s gvls eens 

sonder meer. Alle twelcke voors is de voors. legatarisse gonnende ende legaterende vuijt 

goeder herten mits desen. All twelcke voors. is de testante ter presentie van de getuijgen 

duijdelijc voor gelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste 

ende vuitterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen 

ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille giften 

ten opsiende des doots ofte sulcke ander forme ende middel deure t’selve alderbest staende 

gehouden worden macg. Niettegenstaende enige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte 

costumen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden 

ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparante present Anthonij van der Putte ende 

David Joriss leertouwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 50, W-6835, 9-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Jans 

Boone in huwelijck hebbende Elisabeth Macharisdr lest weduwe Pieter Corneliss in de Drie 

Haringen (MPS: Pieter Corneliss in de Drij Haringen) innewonende borger deser stede ter 

eenre ende Claes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs) timmerman wonacgticg tot Noordloos 

(MPS: Noordeloos) soo voor sijn selven ende als procuratie hebbende eerst van Cornelis 

Jacobs sijnen broeder volgende d’selve procuratie gepasseert voor Burgemeesters Schepenen 

ende raet der stede Ameijde (MPS: Ameide) op 1-6-1613na den ouden stijl. Item als 

procuartie hebbende van Geert jacobs timmerman mede sijnen broeder soo voorhem selven 

ende als bloetvoocgt van de nagelaten weeskinderen van Grietken Jans saliger (MPS 

Margaretha Jansdr) sijn halfsuster gewonnen bij Jan Schip wonende ter Meerkerck (MPS: 

Meerkerk) volgende d’selve procuratie gepassert voor schepenen der heerlijcheijt van 

Noordeloos op 10-7-1613 na den nieuwen stijl, ende ten laeste als procuratie hebben van 

Grietken Jansdr jonge dochter wonende op Blocklandt (MPS: Blokland) mede sijn halve 

suster volgende de procuratie gepasseert voor den notario Abraham Kemp binnen Gorcum 

(MPS: Gorinchem) op 9-7-1613 alle bij mij notario gesien ende gelsen, gesamentlijc rechte 

erfgenamen soo hij seijde van s’moeders sijde voor een gercht thiende paert in nagelaten 

goederen van wijlen Aert Joriss haerlieder cousijn van wiens goederen den voors. Pieter 

Corneliss in de Drie Haringen in sijn leven administrerende voocgt geweest is ter andre sijde, 

dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden met malcandren nopende de voors. 

erfgenamen thiende part henlieder in helft der voors. goederen van wijlen Aert Joriss vam ’s 

moeders sijde competerende in formen ende manieren naervolgende te weten dat den voors. 

Cornelis Jans Boone in rechten vrien eijgendomme sal behouden alle de gereede haefelijcke 

erfelijcke roerende ende onroerende meuble ende inmeuble goederen soo wel t’gene hij inder 

qualiteijt als boven bij slote van rekeninge soude schuldicg mogen wesen als alle andre 



 

 

 

goederen bij den voors. Aert Joriss achtergelaten geen vuijtgesondert wel verstaende voor soo 

vele asl de voors. erfgenamen thiende part aengaet mits dat den selven Cornelis Jans 

gehouden wert ende beloofde aen de sleve erfgenamen dadelijc in contant gelt ten regarde van 

dien te betalen de somme van 21 p vls onder hun allen eens dewelcke den voorn Claes Jacobs 

bij desen bekende in gereede ende baren gelde ontfangen hebben, scheldende dienvolgende 

soo voor hemselven als in de voors. qualiteijt den voorn. Cornelis Jans Boone ende alle 

andren quitantien behouvende daervan vrij ende quijtte mits desen ten eeuwigen dage, 

belovende denselven sijn erven ende nacomelingen ende allen andren diet behooren sal (pag 

51) daervan voor alle namaningen te bevrijden ende garanderen onder t’verbant van sijnen 

persone ende goederen, dienvolgende denselven Cornelis Jans Boone soo in sijn eijgen name 

als in de voors. qualiteijt t’voors thiende part in de helft van de voors. goederen bij Aert 

achtergelaten cederende transporterende ende in rechten vrien eijgendomme overleverende bij 

desen voor sijn vrij eijgen goet ende alsoo tot nocg toe de doot van de voors. Aert Joriss 

onseker is geweest ende nocg is, soo is bij de voors. Cornelis Jans Boone expresselijc 

gestipuleert ende bedongen dat den voorn. erfgenamen gehouden sullen sijn tot versekeringe 

van alle swaricheden ende namaningen die ter cause van desen contracte den voorn. Cornelis 

Jans Boone sijn erven ende nacomelingen souden mogen aengedaen worden te verbinden 

ende verobligeren. Gelijc hij Claes Jacobs soo voor hem selven als in de voors. qualiteijt 

verbindt bij desen sijn ende sijn voors. broeders ende suster mitsgaders susterkinderen versterf 

ende erffenisse henlieder verstorven bij wijlen Pieter Corneliss voors. haerlieder oom was, 

omme in cas van swaricheijt sijn garandt? daerane te verhalen. ende verclaerden de 

comparanten in manieren voren verhaelt met malcandren int minnelijcke verdragen ende 

geaccordeert te sijne ende beloofden t’selve elcx in hun regard te volcomen onderhouden 

t’allen dagen onder t’verbant van haerlieder personen ende goederen ende renuncgiatie van 

behulpsaemheden van rechten desen contrarierende ende insonderheijt den rechte seggende 

dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Ende beloofde den 

voors. Claes Jacobs onder gelijcke verbant als boven metten eerste ende soo haest hem 

mogelijck wesen sal van desen contracte den voorn Cornelis Jans Boone te doen hebben 

volcomen aggregatie ende ratificatie van de voors. sijnen broeders ende suster mitsgaders 

susterkint. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Quirijn Cents timmerman 

(MPS: Quirijn Vincents timmerman) ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 51v, W-6837, 16-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Houcque wonacgticg 

tot Zzee (MPS: Zierikzee) denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen d’eersamen mr Cornelis Bruijne secretaris Adriaen 

gentman vendumeester ende mr Jan de Ridder procureur postulerende voor de Magistrate 

deser stede henlieden gesamentlijc ende elc int besondre gevende volcomen macgt authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants name ende van sijnentwege metter minne 

ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcke penningen ende vuitstaende 

schulden als hem comparant van verscheijden oersonen wonacgticg binnen deser stede als 

eijlande van Suijtbevelant alreets sijn competerende ende nocg souden mogen comen te 

competeren volgende de bescheeden daer alreede van sijnde ende nocg souden mogen wesen 

daer aen dese haer refereert, quitantie van haerlieder ontfanc te geven ende verlijden in forme 

alle minnelijcke appoinctementen accoorden ende transporten met parthien aen te gane ende 



 

 

 

doene daert noodicg wesen sal deselve te teijckenen ende solemniseren na behooren. Ende ist 

noodicg recht daeromme te plegen de onwillige debiteurs met rechte tot betalinge te 

constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te 

versoucken, dselve ter executie te stellen ende ter diffinitijffve te vervolgen, commeringen 

arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te doene, 

authoriserende de voors. geconstitueerden ooc voorts ende elc van hen int besondere omme 

alle alsulcken parthien van landen bij hem in sijn particuler alreets vercocgt ende nocg te 

vercoopen den respective coopers te leveren cederen ende transporteren, d’selve daerinne 

goeden erven ende vestigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden, onterven ende 

ontvestigen, brieven van garande te geloven ende sijns comparants persone ende goederen 

daervoren te verbinden, de penningen daervan procederende onder quitantie t’ontvangen, eene 

ofte meer procureurs ad lites in haerlieder stede te stellen ende voorts generalijc in rechte ende 

daerbuijten alles te hanteren doen ende allegeren dat behooren ende de costume der plaetsen 

daert de sake dienende vereijsschen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen (pag 52). gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen 

alle t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits 

sijlieden geconstitueerden gehouden werden van haerlieder ontfanc te doene rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Mesoeck ende 

Gijsbrecht Jooss steoldraeijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 52, W-6837, 16-7-1613 (substitutie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Houcque wonacgticg 

tot Zzee (MPS: Zierikzee) als speciale last ende procuratie hebbende van Maria Houcque sijne 

wettige dochter volgende d’selve procuratie hier geexhibeert gepasseert voor de notario Pieter 

bruijs ende de getuijgen daergenoemt binnen Amsterdam op 14-4-1611 denwelcken heeft 

vuijt cracgte van de clausule van substitutie daerinne begrepen is in sijn stede gestelt ende 

gesubstitueert stelt in sijne stede ende subsitueert mits desen Adriaen Gentman vendumeester 

deser stede ende mr Jan de Ridders procureur postulerende voor de Magistraet alhier 

gesamentlijc ende voor elc van henlieden int besondre geven volcomen macgt ende speciael 

bevel omme vuijt sijns comparants name te leveren cederen ende in rechte vrien eijgendomme 

te transporteren aen de respective coopers van de landen bij hem vuijt cracgte van de voors 

procuratie alreets vercocgt ende (pag 52v) nocg te vercoopen dselve in haerlieder coop te 

goeden erven ende vestigen ende d’ voors sijne dochter daervan t’ontgoeden onterven ende 

ontvestigen, brieven van garande te geloven ende sijns comparants dochters persone ende 

goederen daervoren te verbinden alle de penningen van landen bij den comparant vuijt cracgte 

van haer procuratie voors. alreede vercocgt ende nocg te vercoopen, procederende soo wel 

van de parthien die alreets den cooperen gelevert sijn als nocg te leveren onder behoorlijcke 

quitantie t’ontfangen in alle processen differenten geschillen ende questien die jemande 

jegens hem soude mogen institueren des comparants goet recht voor te staen beschudden 

verdedigen ende verantwoorden ende d’onwillige debiteurs rechtelijc tot betalinge te 

constringeren, sententie te versoucken d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijffve te 

vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende 

goederen te doene een ofte meer procureurs ad lites in haerlieder stede te stellen ende voorts 

generalijc in rechte ende daerbuijten tot bevestinge? ende voorstant van des comparants goet 



 

 

 

recht alles te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen doen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet 

ende van waerden t’allen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors is gedaen 

ende gehanteert sal worden mits sijlieden geconstitueerden gehouden werden van haerlieder 

ontfanc te doene rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Mesoeck ende 

Gijsbrecht Jooss stoeldraeijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 53, W-6838, 16-7-1613 (confirmatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Christiaen Sanders als doende 

d’affairen van jonckvrouwe Henrica van Culenborcg (MPS: Heijndricka van Culenborcg) 

weduwe wijlen joncker Philips de la Torre (MPS: Philips Latorre) ende heeft aen mij notario 

versocgt inde presentie van de getuijgen ondergenoemt te interdiceren (MPS: verbieden) aen 

Heijndrick Corneliss Onderdijck dat hij van nu voortaen niet en sal hebben te gebruijcken de 

landen verpacht bij Cornelis van Strien aen Cornelis Daems Jans alsoo den voors. Strien geen 

last ofte authoriteijt en was hebbende vanden voors. Latorre oft jonckvrouwe Henrica 

vuijtwijsende het bescheet onderteijckent bij de voors. jonckvrouwe soo hij comparant 

verclaerde den 7-7-1610 met protestatie alsoo sij jonckvrouwe selve landen verhuijrt heeft aen 

een ander persoon ofte pachter dat sij den voors. Heijndrick Corneliss Onderdijck in cas van 

refus sal hebben te beclagen daer ende soo sij te rade vinden sal versouckende van sijne 

antwoorde notule gehouden ende daervan behoorlijc instrument gemaect te worden in forma. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van mr Martinus Caesar ter presentie van Herman 

Jans Schoonhoven ende Gillis Jans arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario ter kennisse van desen versocgt de minuute deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Welcken vohgende hebbe mij notario ten dage voors. getransporteert 

aen den persoon van den voors. Onderdijck ende hem t’gene geinsinueert hebbende gaf voor 

antwoorde dat hij soude beraden. Actum ter presentie ende dage als voren. 

 

RAZE 2045, 53, W-6838, 22-7-1613 (substitutie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Alard Tengnagel als 

speciael (pag 53v) procuartie hebben de van de regenten ofte opsienders vant fraterhuijs 

binnen deser stede Delft volgende d’selve procuratie hier gesien ende gelesen gepasseert voor 

Schout Borgemeesteren Schepenen Raden der stede Delft voors. in date 18-6-1611 

denwelcken heeft vuijt cracgte van de clausule van substitutie daerinne begrepen 

gesubstitueert ende in sijn stede gestelt substitueert ende stelt in sijne stede bij desen Herman 

Vervoort (MPS: Herman van der Voorde) innewonende borger deser stede hem gevende 

volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme alsulcken penningen als t’voors. 

fraterhuijs binnen den Eijlande van Suijtbevelant alreets van verscheijden personen sijn 

competerende ende nocg souden mogen comen te competeren soo die alreets verschenen sijn 

als nocg te verschijnen volgende de bescheeden daervan sijnde te heeschen manen innen ende 

ontfangen, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forme ende onwillige 

debiteurs in rechte te betrecken ten dien fijne te comparaeren voor allen wetten rechten ende 

rechteren vinnen denselven eijlande daert noodiocg wesen sal ende aldaer naer usantie der 

plaetse d’selve rechtelijc tot betalinge te constringeren sententie te versoecken, d’selve ter 



 

 

 

executie te stellen ende ter diffinitijffve te vervolgen, commeringen, arrestementen beletselen 

ende vuijtwinningen op personen ende goederen te doene ende hanteren als hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ende connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits hij Vervoort gehouden wert te doene, van sijnen ontfanc 

deucgdelijc rekeninge bewijs ende reliqua aen mr Jan de Ridder procureur. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Adriaen Splinters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 54, W-6839, 23-7-1613 (infirmatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes mij met de getuijgen ondergenoemt ten versoucke van sr Cornelis Martinij 

(MPS: Cornelis Maertens) innenwonende borger deser stede als mede erfgenaem in de 

nagelaten goederen wijlen Pieter Anthonies getransporteert aen de personen van Willem Jans, 

Pieter Jans ende Cornelis Jans mitsgaders Marinus Logiers getrout hebbende Elisabeth Jansdr 

alle innewonende borgers deser stede ende henlieden elc int besondere afgevraecgt hebbende 

ter instantie als voren of sijlieden begeirden ende consenteerden dat men soude vervolgen ofte 

niet het proces geattenteert jegens joffrouwe Charlotte weduwe van den bailliu Simon Jacobs 

Goesman jegenwoordelijc in garnisoen liggende tot Venlo in Gelderlant onder den 

Ertshertoge Albertus ende daerop versocgt haerlieder antwoorde, dewelcke alle seijden int 

selve vernoucgt te consenteren. Aldus gedaen binnen der stede Goes ter presentie van 

d’eersame Cornelis Corneliss Mannee ende Cornelis Logiers Noortdijck borgers deser stede 

die als geloofelijcke getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser mede onderteijckent hebben Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 54, W-6839, 23-7-1613 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Olivier Jacobs wonacgticg tot 

Waerde in huwelijck hebbende Pierken Jacobsdr (MPS: Pieternella Jacobsdr) dewelcke heeft 

getransporteert ende overgedragen draecgt over ende transporteert in vrien eijgendomme mits 

desen aen Gillis Geerts Sabbinge alsucke 8 p (pag 54v) 12s 8 gr als hem comparant in der 

qualiteijt als voren sijn competerende van verscheijden personen vuijt cracgte van den 

inventaris ten huijsse van de voors. sijne huijsvrouwe op 3-7-1613 gemaect ? annex daeraen 

dese haer refereert. Bekennende daervan met 6 p vls 6s 8 gr in gereeden gelde van denselven 

Sabbinge ontvangen ten volle ende al betaelt te sijne beede den eersten penninc metten 

laesten. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten presentie van Adriaen Splinters ende Jacob Engels borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 54v, W-6840, 25-7-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Corneliss wonacgticg 

tot Middelburcg in Seelant ende Hubrecht Willems timmerman (MPS: Huijbrecgt Willems) 

innewonende borger deser stede in huwelijck hebbende Maeijcken Gijsbrechtsdr te voren 



 

 

 

weduwe wijlen Michiel Corneliss des voors. Cornelis Corneliss broeder was ende nagelaten 

kinderen kinderen van wijlen Cornelis Corneliss schoemaker geprocreert bij Margarita 

Pietersdr (MPS: Margaretha Pietersdr) dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden van 

deselve Margarita Pietersdr haerlieder moeder ten vollen betaelt vernocgt gecontenteert ende 

voldaen te sijne van haerlieder vaderlijcke erffenisse ende successie, verclaerende 

dienaengaende geen vorder recht tot laste van haerlieder moeder voors. te connen pretenderen 

ten eeuwigen dage, scheldende dienvolgens d’selve Margarita Pieters ende allen andren 

quitantien behouvende daervan vrij ende quijtte mits desen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

(pag 55) behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Jans 

Bourgoingne ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 55, W-6840, 27-7-1613 (renuncgiatie van eenen coop): compareerde voor mij 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Splinter innewonende borger deser stede dewelcke verclaerde hoe dat hij eenigen tijt geleden 

aen Job Arents metser mede broger deser stede vercocgt heeft seker paijemntbrief van 85 p 

vls verleden bij Cornelis Leenaerts van der Welle ten proffijtte van hem comparant ende dat 

voor de twee paijementen die tot laste van den comparant verschijnen sullen Goesche marct 

1613 ende 1615 over coop van den huijsse daer hij comparant jegenwoordelijc inwoont 

staende aen de oostzijde van de marct dewelcke op den paijbrief bij den comparant ter dier 

oorsake verleden dadelijc dadelijc als betaelt geteijckent sijn, tis nu sulcx dat hij comparant 

eenigertijt naer den coop voors. hem daerinne heeft beswaert bevonden ende over sulcx 

volgens de costuijme deser stede daervan gerenuncgieert ende den coop voors. geannuleert. 

dienvolgende bekende den comparant deselve twee geteijckende paijementen deucgdelijc 

aenden voors. Job Arents nocg schuldicg te wesen ende beloofde d’selve te betalen nae 

vuijtwijsen des briefs mits dat den voors. Job Arents gehouden wert, gelijc hij mede ten desen 

comparerende belooffde den voors. gecocgte paijementsbrief van 25 p vls als den voors. 

Adriaen Splinter te restitueren t’sijne versoucke onder ’t verbant van sijn en persone ende 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme (pag 55v). 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Pieter Arents cramer ende Jacob Marinuss 

Blauverwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 55v, W-6841, 28-7-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Augustijn arbeijder 

wonacgticg tot Cruningen oudt 27 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende 

versoucke van Leenaert Adriaens mede wonacgticg tot Cruningen (MPS: Kruiningen) op sijne 

waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen 

waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat den requirant aen Jan Storm als pachter 

van den impost van besaeijde gemeten ende horen beesten over ’t voorleden winter zaijsoen! 

over gevende sijne besaeijde gemeten ende horen beesten seijde dese oft diergelijcke 

woorden: ist sake datter meer bevonden wert ick sal meer betalen alsoo ic niet seker en weet. 

gevende voor reden van wetenschap alsdoen daerbij ende present geweest te sijne ende sulcx 



 

 

 

daeraf volcomen kennisse te hebben. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie 

van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme (pag 55v). 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij present Adriaen Splinter ende Herman 

Schoonhoven borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 56, W-6841, 29-7-1613 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Janneken Marinusdr weduwe 

wijlen Hugo Jooss zaliger geassisteert met Jan Lievens schipper haer in desen gecoren 

assistent ter eenre ende Maeijcken Hugosdr eenige ende universele erfgenaem van wijlen 

Hugo Jooss voors. haren vader tot t’gunt na beschreven is geauthoriseert bij haren man soo sij 

seijde ter andre sijde dewelcke comparanten verclaerden dat sijlieden met malcandren int 

minnelijcke ende vriendelijc geaccordeert sijn nopende den juwelen als huijsraet gout ende 

silver gemunt ende ongemunt bij den voors. Hugo Jooss met de voors. Janneken Marinusdr 

gemeene acgtergelaten welcke sij Janneken vuijt cracgte van testament bij den voors. Hugo 

Jooss ende haer gemaect onder andre beseten ende gebruijct hadde bij tocgte ende dat in 

voegen ende manieren naervolgende, te weten dat tvoorn. gebruijck van den huijsraet ende 

resterende inhebbinge soo gout silver gemunt ende ongemunt in den testamente begrepen, sal 

cesseren ende dat den selven juwelen huijsraet gout ende silver gemundt ende ongemundt 

tusschen de contragenten in desen gecavelt ende halef ende half gedeelt sal worden naer 

costuijme deses lants alsof daer vuijt geen testament gemaect en ware gelijc de voors. 

Maeijcken Hugosdrmits desen bekende daer aff volcomentlijc gecontenteert ende voldaen te 

sijne sonder iet vorder ter cause van dien tot laste van haer schoonmoeder? te connen ofte 

mogen pretenderen. Ende blijfft t’gebruijc van ’t huijs ende boomgaerdeken in den voorn 

testamente geroert in sijn vigeur omme naer den doot van deselve Janneken tusschen hare 

erfgenamen ende voors. Maeijcken Hugosdr gepaert ende gedeelt te worden als naer 

costuijme. gelijc ooc naer de doot van deselve Janneken de kinderen van de voorn. Maeijcken 

Hugosdr sullen proffijtteren vuijt des voors. Jannekens goederen een silver beecker waerdicg 

sijnde 19 gulden d’welcke d’selve Janneken d’voors. kinderen van Maeijcken Hugosdr is 

gonnende bij desen ende bekende in dier v oegen met malcandren geaccordeert te sijne 

brloofden t’selve te onderhouden ende achtervolgen t’allen dagen onder ’t verbant van 

haerlieder personen ende goederen (pag 26v). Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voorn. weduwe present Job Pieters ende 

Cornelis Dignemans schipper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 56v, W-6842, 30-7-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Corneliss Speecke schipper 

wonacgticg tot Breda denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueerte 

ende maect macgticg bij desen Pieter Corneliss cleermaker innewonende borger deser stede 

hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants 

name metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alsulcken 33 p vls als 



 

 

 

hem comparante deucgdelijc sijn competerende van Cornelis Pauwels principael ende Lieven 

de Block oudt cleercoopborge? alle wonacgticg tot Middelburcg in Seelandt ende dat over 

reste van de coop van een cromsteven schuijtte bij den voors. Cornelis Pauwels van den 

comparant gecocgt volgende den waterbrief daervan sijnde aen den geconstitueerde 

overgelevert, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forme, ende in cas van 

weijgeringe van goetwillige betalinge den principalen debiteur ende borge in rechte te 

betrecken ende henlieden met alle behoorlijcke ende gecostumeerde middelen te 

constringeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijffve 

vervolgende, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende 

goederen te doene, een ofte meer procureurs in sijn stede te substitueren ende voorts 

generalijc ten fijne voors. alles te doene ende hanteren (pag 57) dat behooren ende usantie 

aldaer vereijsschen sal als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors is gedaen ende gehanteert sal worden midts hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua 

t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Job Pieters ende Adriaen 

Jans int Radt borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 57, W-6842, 30-7-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Job Corneliss alias Fraeijen (Job 

Corneliss Fraeijen) schuijtman ende innewonende borger deser stede oudt 42 jaren ofte 

daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende versoucke van d’eersame Hieronimus Cocq 

stadthouder over den eijlande van Suijtbevelant op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij 

deposant in den voorleden winter ten huijsse van Tanne de waerdinne op Wijtvliet bij de viere 

sittende gehoort ende gesien heeft dat den schout van Cattendijcke daermede in huijs 

comende jegens d’selve waerdinne seijde: ic sal gaen doen de busse open wel seijde de 

waerdinne doet dat ende heeft de busse (MPS: spaarpot?) afgenomen ende t’gelt op de tafel 

gelecgt ende de waerdinne daerbij geroepen. Eijndigende hiermede (pag 57v) sijne depositie 

met presentatie van t’selve t’allen tijde, met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Soutkeete present Cornelis Kervinck tot Bieselinge ende 

Marinus Pieters ende borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 57v, W-6843, 4-8-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Oliviers cleermaker weduaer 

wijlen Jaquemijnken Cornelisdr (MPS: Jacomina Cornelisdr) ter eenre Joachim Wils 

olijslager in huwelijck hebbende Cathalijnken Cornelisdr (MPS: Cathalijna Cornelisdr), 

Cornelis Corneliss arbeijder in huwelijck hebbende Maeijcken Cornelisdr ende Jacob Mercx 

schuijtman in huwelijck hebbende Magdaleenken Cornelisdr (MPS: Magdalena Cornelisdr) 

alle innewonende borgers deser stede des voors. Jaquemijnkens susters ende sulcx naeste 



 

 

 

bloetvrienden van hare nagelaten weese genaemn Jaquemijnken Jansdr nu oudt sijnde 9 

weecken ter andere sijde dewelcke comparanten verclaerden dat sijlieden naer rijpelijc 

overwogen hebbende den boel bij de voorn Jaquemijnken Cornelisdr met den voors. Jan 

Oliviers gemeene achtergelaten met malcandren int minnelijcke ende vriendelijc 

veraccordeert sijn nopende des voors. Jaquemijnken Jansdr moederlijcke erffenisse ende 

successie in formen ende manieren naervolgende, te weten dat hij weduaer sal in rechten vrien 

eijgendomme aenveerden ende behouden alle de roerende onroerende meuble ende inmeuble 

goederen ooc schulden ende lasten bij de voors. sijn huijsvrouwe (pag 58) met hem gemeene 

achtergelaten geen vuijtgesondert ofte gereserveert al t’sijnder bate ende laste gelijc hij 

boelhouder alle d’selve tot sijner bate ende laste is nemende bij desen mits dat hij boelhouder 

gehouden blijft ende belooft mits desen de voors. sijne weese te onderhouden alimenteren 

cleeden ende reeden redelijckerwijse naer sijnen staet d’selve te leeren doen leeren lesen 

schrijven ende een hantwerc daer d’selve int ende bequam toe wesen zal ende dit alles 

geduirende tot d’selve Jequemijnken Jansdr sal gecomen wesen thaere mondige jaren ende 

dagen ofte den state van huwelijck als wanneer denselven boelhouder gehouden sal sijn ende 

belooft mits desen aen de voorn sijne weese ten regarde van haer moederlijcke erfenisse te 

betalen de somme van 5 p vls eens ende soo d’selve weese overlede voor hare mondicheijt 

ofte sonder hoir achter te laten sal denselven boelhouder jegens sijn weeses rechte erfgenamen 

ontstaen mits vuijtreijckende aen deselve 5 p vls onder hun allen eens sonder meer. Ende oft 

gebeurde dat hij weduaer hem tot anderen huwelijcke begave ende overlede voor de 

mondicheijt ofte troudage van de voors. weese sal in sulcken gevalle desselfs weduwe jegens 

den voorn. Jaquemijnken ontstaen mits aen de selve alsdan vuijtreijckende de voorn. 5 p vls 

ende haer haer bewijsende haer vaderlijcke successie sonder in de voors. houdenisse 

gehouden te sijne. Ende verclaerden de contragenten hinc jude in manieren voren verhaelt met 

malcanderen int vriendelijcke veraccordeert te sijne ende beloofden t’selve t’onderhouden 

ende achtervolgent’allen dage onder ’t verbant van haerlieder persone ende goederen ende 

renuncgiatie van alle behulpsaemheden van rechte dese contrarierende ende insonderheijt den 

rechte seggende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voorn. Jan Oliviers present Willem Gheleijns 

schoelapper ende Andries Willems (pag 58v) stoeldraeijer borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 58v, W-6844, 6-8-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Lijsbeth Stoffels (MPS: 

Elisabeth Christoffelsdr) jegenwoordelijc dienstmaecgt ten huijse van Willem Jans Pauwe 

innenwonende borger deser stede geassisteert met mij notario haren in desengecoren assistent 

dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij 

desen Adriaen Boudewijns procureeur postuleerende voor de Magistraet der stadt 

Aerdenborcg (MPS: Aardenburg) hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael 

bevel omme vuijt hare comparantes name te comen in liquidatie met Hieronimus van 

Driessche mede wonacgticg aldaer achtervolgende de sententie bij Burgemeester ende 

Schepenen des voors. stede daervan gewesen op 5-3-1609 ende dienvolgende d’selve 

sententie te volcomen ende hem niet meer in betalinge van de geheeschte 3 p te laten 

desalqueren als 8 s 4 gr bij hem voor een keursken gedebourseert mitsgaders 5 s bij hem de 

comparante in gelde op haer vertreck gegeven sonder meer alsoo de comparante verclaerde 

niet niets vorders van den voors. van Driessche genoten te hebben d’selve liquidatie gedaen 



 

 

 

sijnde haer comparante haer comparantes goet recht, voorts te vervorderen ende ter 

diffinitijffve te vervolgen sulcx dat behoort ende daertoe alles te doene ende hanteren als 

behoorende ende noodicg wesen sal ende de comparante present sijnde selfs soude mogen 

ende connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dage (pag 59) 

alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Digneken Wijnants (MPS: Digna Wijnants) 

present Gillis Jans Cleeuwendamme ende Jeremias Camerlinck cleermakers ende 

innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 59, W-6844, 7-8-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hieronimus van den Borre filius 

Maertens (MPS: Hieronimus Maertens van den Borre) wonacgticg binnen Oudenaerde (MPS: 

Oudenaarde) ter eenre ende Pieter Maes filius Adriaens (MPS: Pieter Adriaens Maes) in 

huwelijck hebbende Maeijcken van den Borre filia Jans (MPS Maeijcken Jansdr van den 

Borre), Jacob Jans van den Borre des voors. Maeijcken van den Borres broeder innewoonster 

deser stede met haer beijden rechte hoirs voor een derde part in de nagelaten goederen van 

Janneken Clercq weduwe wijlen Jacob van den Borre overleden sijnde binnen Pamele geseijt 

Oudenaerde haerlieder grootmoeder geweest ter andre sijde dewelcke comparanten 

verclaerden ende bekenden met malcanderen int minnelijcke veraccoordeert te sijne nopende 

het derde part den voors. Pieter Maes nomine sijne huijsvrouwe met Jacob van Borre over 

sijnss selfs competerende inde nagelaten goederen van de voors. haerlieder grootmoeder in 

formen ende manieren naervolgende te weten dat den voorn Hieronimus van den Borre sal in 

rechten vrien eijgendomme aenveerden ende behouden alle de goederen roerende onroerende 

actien ende (pag 59v) gerechticheden mitsgaders ooc daerentegen alle lasten ende schulden 

geen vuijtgesondert ofte gereserveert bij de voors. haerlieder grootmoeder voor haerlieder 

derde part achtergelaten al t’sijnder bate ende laste gelijc denselven Hieronimus van den 

Borre alle d’selve t’sijner bate ende laste is nemende bij desen ende beloofde den voors. 

Pieter Maes ende Jacob van den Borre haerlieder erven ende nacomers te garanderen ende 

bevrijden van alle schulden commeren ende lasten bij de voors. haerlieder grootmoeder 

achtergelaten. Dies hij Hieronimus van den Borre ten regarde van de dese vuijtgrootinge 

beloofde den voors. Pieter Maes ende Jacob van den Borre te betalen ende vuijtreijcken nu 

Kersmisse naestcomende 1613 de somme van 7 p vls onder hun beijden eens sonder meer. 

D’selve ontfangen hebbende verclaren ende bekennen geen recht nocg actie meer aenden 

voors. sterfhuijsse ofte achtergelaten goederen te hebben nocg te behouden, dienvolgende alle 

haerlieder recht ende actie den voorn Hieronimus van den Borre cederen ende transporteren 

voor sijn vrij eijgen goet ende verclaerden de comparanten in manieren voren verhaelt met 

malcanderen verdragen ende geaccordeert te sijne, ende belooffden t’selve elcx hun regard te 

volcomen ende onderhouden t’allen dagen onder ’t verbant van haerlieder personen ende 

goederen ende renucgiatie van alle behulpsaemheden van rechte dese contrarierende ende 

insonderheijt den rechte seggende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van 

onwaerden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Hans Baernaerts (MPS: Jan Bernaerts) present 

Vincent Adriaens ende Jacob van Rossem hantschoemaker borgers deser stede die als 



 

 

 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 60, W-6845, 9-8-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hieronimus van den Borre filius 

Maertens (MPS: Hieronimus Maertens van den Borre) wonende tot Oudenaerde (MPS: 

Oudenaarde) ter eenre ende Vincent Adriaens hantschoemaker innewonende borger deser 

stede in huwelijck hebbende Janneken van den Borre filia Jacobs (MPS Janneken Jacobsdr 

van den Borre), recht e erfgename voor een derde part in de nagelaten goederen van Janneken 

Clercq weduwe wijlen Jacob van den Borre overleden sijnde binnen Pamele geseijt 

Oudenaerde des voors. Janneken van den Borre moeder was ende in dier qualiteijt ter andre 

sijde dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden met malcanderen int minnelijcke 

veraccoordeert te sijne nopende het derde part den voorn. Vincent in der qualiteijt als boven 

competerende in den sterffhuijsse ende nagelaten goederen wijlen de voors. Janneken Clercqx 

sijne huijsvrouwe moeder in formen ende manieren naervolgende te weten dat den voorn. 

Hieronimus van den Borre in rechten vrien eijgendomme sal aenveerden ende behouden alle 

de goederen roerende ende onroerende actien crediten ende gerecgticheden mitsgaders ooc 

daerentegen alle de lasten ende schulden geen vuijtgesondert ofte gereserveert bij de voors. 

janneken Clercqx voor des voors. Vincents derde part achtergelaten al t’sijnder bate ende 

laste, gelijc den selven Hierominus van den Borre alle deselve t’zijner bate ende laste is 

nemende bij desen ende beloofde den voorn. Vincent Adriaens sijn erven ende nacomers te 

garanderen ende bevrijden van alle schulden commeren ende lasten bij de voors. Janneken 

Clercqx achtergelaten. Dies hij Hieronimus van den Borre ten regarde van dese vuijtgrootinge 

beloofde den voors. Vincent Adriaens te betalen ende vuijttereijcken nu Kersmisse 

naestcomende 1613 de somme van 11 p vls eens sonder meer, d’selve ontfangen hebbende 

verclaerde hij Vincent Adriaens geen recht nocg actie meer aen den voors. sterffhuijsse 

achtergelaten goederen te hebben nocg te behouden. Dienvolgende alle t’recht ende actie hem 

Vincent in der qualiteijt als boven in de voorn. achtergelaten goederen competerende den 

voorn. Hieronimus van den Borre cederende ende (pag 60v) transporterende bij desen voor 

sijn vrij eijgen goet doch is expresselijc bij den voors. Vincent gestipuleert ende bedongen in 

cas de voors. 11 p vls ten precijsen verschijndage ofte vuijtterlijk een maent daernaer niet 

promptelijc en werden voldaen ende betaelt dat hij Vincent in sulcke gevalle sal blijven op 

sijn geheel alst desen contracte niet gemaeckt en ware indient hem belieft sonder wederseggen 

van den voorn. van den Borre ende verclaerden de comparanten in manieren voren verhaelt 

met malcanderen verdragen ende geaccordeert te sijne, ende beloofden t’selve elcx in hun 

regarde te volcomen ende onderhouden t’allen dagen onder ’t verbant van haerlieder personen 

ende goederen ende renuncgiatie van alle behulpsaemheden van rechte dese contrarierende 

ende insonderheijt den rechte seggende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale 

is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Voetbogenhof present Hans Baernaerts schrijnwecker ende 

Jacob van Rossem hantschoemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 60v, W-6846, 11-8-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckvrouwe Margarita van 

Provijn (MPS: Margaretha van Provijn) weduwe wijlen David Jacobs zaliger geassisteert met 



 

 

 

mr Jacob Rijcke haren gecoren assistent in desen dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect Adriaen Daniels hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel (pag 

61) omme vuijt den name van de comparant te compareren voor de Edele Heeren Deken ende 

Cappittele van Oudtmunster (MPS: Oudmunster) tot Utrecht ende aldaer te versoucken dat 

alsulcken dispositie testamentare bij haer comparante gemaect waerinne sij ooc onder andre 

gedisponeert heeft van hare thienden groot 15 gem 195 roeden gelegen in Seelant in de 

prochie van Scherpenisse ende Westkercke ende bij haer ten leene gehouden van voorn  

Edele heeren Deken ende Cappittele van Oudtmunster haer gesuccedeert van haren broeder 

joncker Jaques van Provijn soude gehouden worden voor goet vast ende van waerden ende 

ooc dat d’selve Edele Heeren souden gelieven de comparante te verleenen behoorlijcke 

brieven omme vorders van de voors. thienden te mogen disponeren naer haer belieft ende 

voorts ten fijne voors. alles te doene dat de sake vereijsschen ende behooren sal. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Maerten Maertens Wisse borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 61, W_6846, 18-3-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 16-8-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jan Adriaens int Radt, Matthijsken 

Macharisdr sijn wettige huijsvrouwe innewonende borgers deser stede beijde clouck gesont 

wel varende gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke comparanten 

overdenckende de cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende weloverleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneertr maken ende ordonneren 

haerlieder beijden testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. bevelende haerlieden sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende gehielicgt ende haerlieder doode lichamen den buijc der aerden, ooc bij desen 

deroguerende casserende doodende ende te niette doende alle voorgaende testamenten 

codicillen vuijtterste willen donatie ofte andre testamentelijcke dispositien die sijlieden voor 

date deser eenicgsints gesamentlijc ofte int besondre gemaect hebben alle d’selve in alle 

poincten ende articulen cracgteloos verclaren bij desen ende comen voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen ende eerst den voorn, testateur Jan Adriaens verclaerde 

in cas hij eerst ende voor de voorn sijne huijsvrouwe comt t’overlijden d’selve sijne 

huijsvrouwe in rechten vrien eijgendomme voren vuijt den gemeene boel te legateren t’beste 

bedde met sijn toebehoren. Item gont geeft ende legateert d’selve sijne huijsvrouwe t’gebruijc 

oft usumfructum van sijns testateurs helftscheijdinge in huijsse daer sijlieden testateuren 

jegenwoordicg inwonend gestaen binnen deser stede inde Papegaijenstrate (MPS: 

Papegaaistraat) genaemt t’radt van avontueren als ooc sijn helftscheijdinge van boomgaert 

met de gevolge gestaen ende gelegen in de Groe omme d’selve helftscheijdinge soo van den 

huijsse als boomgaert te besitten ende gebruijcken haer leven lanc gedurende met conditie 

voorn. huijs ende boomgaert sal vrijden (pag 62) van de gerealiseerde lasten ende 

onderhouden van alle nootlijcke reparatien naer behooren ende alle de resterende goederen 

roerende ende onroerende begeirt ende verstaet hij testateur gepaert ende gedeelt te werden 



 

 

 

tusschen de voors. sijne huijsvrouwe ende kinderen ofte erfgenamen half ende half als naer 

costuijme van dese lande van Zeelant daerinne sijn kinderen oft erfgenamen sijn erfgenamen 

instituerende bij desen, ende naert overlijden van de voorn. Matthijsken Macharisdr verstaen 

ende begeiren sij testateuren gesamentlijc dat den voorn. huijsse ende boomgaert int geheel 

sal succederen ende geerft werden bij den kindren ofte erfgenamen van den voorn testateur 

Jan Adriaens d’welcken sij testatrice d’selve kindren ofte erfgenamen van haren man is 

gonnende ende legaterende ten regarde ende in recompence van t’voors usumfructum dat sij 

stervende van den voorn huijsse ende boomgaert in desen schijn haer leven lanc genoten sal 

hebben de voorn. Matthijsken Macharisdr comende tot hare voorgenomen dispositie heeft in 

cas sij eerst ende voor den voorn. Jan Adriaens haren man comt t’overlijden in dien gevalle 

den voorn. Jan Adriaens in vrien eijgendomme gegonnen ende gegeven gont ende geeft bij 

desen alle de gereede haefflijcke erffelijcke meuble ende inmeuble goederen actien crediten 

ende gerecgticheden vuijt ende inschult geen vuijtgesondert ofte gereserveert die sij stervende 

met de voorn haren man gemeene achterlaten sal sonder gehouden te sijne daer van jemant 

staet ende inventaris ofte eenicg bewijs te doene denselven haren man daerinne hare 

universele erfgenaem onstituerende bij desen. Behouden dat hij sal voldoen ende vuijtreijcken 

de naervolgende donatien oft legaten, in der eersten aen des testatrices vrienden van haer 

moederlijcke sijde hare neve Jacob Lambrechts jegenwoordicg woonende tot Cloetinge ofte 

sijne erfgenamen soo hij overleden ware eene somme (pag 62v) van 500 guldens tot 20 

stuijvers den gulden te weten 6 weken naert overlijden van haer testatrice 100 gulden ende 

alle jaren daeraenvolgende gelijcke 100 gulden ter volder betalinge der voors 500 gulden toe. 

Al nocg aen de kinderen ofte erfgenamen van hare testatrices neve zaliger genaemt Cornelis 

Willems in sijn leven t’horen wacgter tot Cruijningen (MPS: Kruiningen) geweest ende 

overleden sijnde binnen Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) de somme van 100 gulden ten prijse 

als boven onder hun allen eens. Item aen Nicolaes Willems des voors. Cornelis broeder nu 

wonende in de Plate gelijcke somme van 100 gulden eens te betalen elcx van dien d’eene helft 

6 weken naer haer testatrices overlijden ende d’ander helft een jaer daernaer, ende op aldien al 

hier quamen ofte verschenen eenige vrienden van des testatrices vaders sijde van dewelcke sij 

verclaerde geene te weten soo naer d’selve haert sijn bestaende dewelcke nocgtans wettelijc 

bescheet thoonende ende daervan proberende binnen den tijt van een jaer naer t’overlijden 

van testatrice sal den voorn haren man Jan Adriaens selve vrienden onder hun allen betalen de 

somme van 50 ter prijse als boven eens sonder meer ende bovendien aen armen gelijcke 50 

gulden te weten den armen haers geloofsgenoten 40 gulden ende den gemeene armen deser 

stede 10 gulden ende dat een jaer naer haren testatrices overlijden ende bij aldien binnen den 

voorn. tijt geene vrienden van haers vaders sijde en verschenen geeft sij testatrice selve 50 

gulden die sij de voors. hare vrienden van haer vaders sijde voren gelegateert heeft aen voorn 

armen daervan de 40 gulden sullen gedistribueert werden aen armen van haer testatrices 

geloofsgenoten ende d’andre 10 gulden aen gemeene armen deser stede als boven. Alle 

twelcke voors. de testanten ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen 

sijnde verclaeren andermael t’selve te wesen haerlieder respective testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille giften ten 

opsiene des doots (pag 63) ofte sulcke andre forme ende middel alst alderbest naer rechten 

subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte 

costuijmen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten naer rechte gerequireert hieromme inet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eersame Jacob Jans 

Braengendijck ende Cornelis Gorts de jonge borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 



 

 

 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 63, W-6848, 27-8-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Adriaen Eewouts coopman tot 

Horen (MPS: Hoorn) ende jegenwoordelijc sijnde binnen deser stede dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Tobias 

Wicxdorp procureur postulerende voor de Magistrate deser stede hem gevende volcomen 

macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt den name van de comparant t’sij metter 

minnen ofte rechte te heeschen manne innen ende ontfangen alsulcke penningen als hem 

comparant van verscheijden timmerluijden binnen deser stede wonacgticg deucgdelijc sijn 

competerende over leveringe van hout volgende specificatie daervan sijnde daeraen dese haer 

refereert, quitantie van sijnen ontfanc (pag 63v) te geven ende verlijden in forma ende in cas 

van refus van goetwilligen betalinge d’onwillige debiteurs met rechte daertoe te 

constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, den eedt de 

Calumniae ende alle andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in sijns comparants name 

te doene ende presteren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op 

personen ende goederen te doene, ende voorts generalijc ten dien fijne alles te doene ende 

hanteren dat behooren sal ende hij comparante present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij de 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Anthonies 

timmerman ende innewonende borger deser stede ende Jan Laureijss Dueren? schipper tot 

Horen die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 63v, W-6849, 27-8-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Tanneken Cornelisdr getrout 

hebbende Pieter Logiers schipper wonende tot Vlissingen ende in dier qualiteijt universele 

erfgename van wijlen Janneken Gillisdr haer voorn mans moeder geweest geassisteert met mr 

Marinus (pag 64) Hoocgcamer cousijn ende in desen gecoren assistent dewelcke comparante 

verclaerde met 33 p 6s 8 gr bij haer van Pieter Adriaens cramer in gereede gelde ontfangen 

ten vollen betaelt ende voldaen te sijne van het resterende eender schepenen paijbrieff 

bedragende 71 p vls boven 6 p vls die Cathalijna Matthijsdr vuijt den voorn brief moet 

ontfangen als dese voors. 71 p vls afgeloopen sullen zijn verleden denselven brief bij jasper 

Hugo voor schepenen deser stede op 17-9-1609 over coop van huijsse genaemt Sinte Crispijn 

(twelcke den voors. Pieter Adriaens over eenige tijt van den voorn. Jasper heeft gecocgt) ten 

proffijtte van de nagelaten kinderen wijlen Matthijs Danckaerts ende Tanneken Pietersdr sijne 

huijsvrouwe van welcke de voors. Janneken Gillisdr d’actie was hebbende, bekennende 

oversulcx geen recht noch actie meer aen voorgenoemde brief te hebben nocg te behouden, 

scheldende denselven Pieter Adriaens ende alleen andren quitantien behouven daervan vrij 

ende quijtte mits desen ende alsoo d’overdracgt van den voors. brief ten proffijtte van de 

voors. Janneken Gillisdr maer alleenlijc is gedaen bij twee van de voors. kinderen wijlen 

Matthijs Danckaerts daerbij alleenlijc vervangende ende hem sterc makende voor haer andre 



 

 

 

broeder ende suster ter dier oorsake eenige actie ofte pretensie institueerden ten laste van den 

voors. paijbrief ofte dengenen die d’actie van haer ander broeders waren hebbende, soo geeft 

den voorn Pieter Adriaens mede ten comparerende alle d’selve actie ende pretensie t’sijne 

laste genomen gelijc hij is nemende bij desen ende beloofde d’voorn comparante haren erven 

ende nacomers daer van te garanderen ende bevrijden t’allen dage onder t’verbant van sijne 

persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes (pag 64v) ten huijsse van voorn. Hoocgcamer present Hans 

Baernaerts (MPS: Jan Bernaerts) ende Evert Jans van Goor innewonende borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 64v, W-6850, 27-8-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Aert Vlegel ende Pieter Pieters 

Wagenaer elc oudt 36 jaren ofte daerontrent beijde wethouders tot Crabbendijcke (MPS: 

Krabbendijke) dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van sr Cornelis Gerrits 

Bijsterman (MPS: Cornelis Geerts Bijsterman) op haerlieder manne waerheijt in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat 

de requirant nu in den voorsomer lestleden ter instantie van Pieter Bake (MPS: Pieter Baecke) 

alsdoen schout tot Crabbendijcke voors. voor de wet aldaer gedacgvaert is geweest ende 

hebben denselven Baecke ende Bijsterman in juditie woorden gecregen ende seijde den 

requirant onder andre dat hij Bake een hongerige luijs ende cale vincke was sonder dat hij 

requirant eenige van de schepenen geinjureert te na gesproken ofte eenige dreijgementen 

aengedaen heeft. Gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse dat sijlieden 

alsdoen mede als wethouders in de bancke geseten de woorden wel gehoort ende verstaen 

hebben. Eijndigende hier mede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden 

des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de requirant (pag 65) present Cornelis Foorts 

Dijckwel ende Anthonij de Witte borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 65, W-6850, 2-9-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Cornelis van Rosendale 

(MPS: Roosendaal) lest weduaer wijlen Maeijcken Cornelisdr ter eenre ende Mattheus 

Dierkens hovenier in huwelijcke hebbende des voors. Maeijcken Cornelisdr achtergelaten met 

namen, Jan Jooss oudt 13 jaren, Jaques Joos (MPS: Jacob Jooss) oudt 8 jaren, Willemijna 

Joosdr oudt 10 jaren ende Paschijnken Joosdr oudt 4 jaren ter andre sijde dewelcke 

comparanten verclaerden naer rijpelijc overwogen hebbende den cleijnen ende soberen boel 

bij de voors. maeijcken achtergelaten met malcanderen veraccordeert te wesen nopende des 

voors. onmondige kinderen moederlijcke successie in formen ende manieren naervolgende te 

weten dat hij weduaer in rechten vrien eijgendomme sal behouden alle de goederen vuijt ende 

inschult bij de voors. Maeijcken Cornelisdr met hem gemeene achtergelaten al t’sijner bate 

ende laste. Dies is hij boelhouder gehouden d’selve onmondige kinderen te onderhouden 

alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse naer sijnen staet d’selve te leeren lesen 

schrijven een ambt hantwerc of anders daer sijlieden int ende bequaem toe wesen sullen, ende 



 

 

 

dit alles geduirende tot d’selve sullen gecomen wesen t’haerlieder mondige jaren ende dagen 

ofte dat sijlieden haren costwaerdicg (pag 65v) zullen sijn als wanneer denselven boelhouder 

gehouden wert ende belooffde aen ijder van de voors. kinderen vuijttereijcken tot voldoeninge 

van haerlieder moederlijcke goet de somme van 5 s gvls eens sonder meer ende oft geviele dat 

den voorn boelhouder overlede voor de mondicheijt van voors. kinderen ofte eenige van dien 

sal sijn na te laten weduwe in vordere houdenisse der onmondige kinderen ongehouden sijn 

ende jegens d’selve ontstaen mits vuijtreijckende aen ijder van de voors. vier kinderen 5 s 

voor haerlieder moederlijck goet ende bovendien bewijsende haerlieder successie sonder 

vorder gehouden te wesen ende sijn mede ten desen gecompareert Lijsbeth Joosdr (MPS: 

Elisabeth Joosdr) oudt 21 jaren ende Maeijcken Joosdr oudt 19 jaren geassisteert met mij 

notario haren in desen gecoren assistent soo voor haerlieden selven als ten desen vervangende 

haerlieder suster Berbelken Joosdr (MPS: Barbara Joosdr) oudt 17 jaren ende bekenden ten 

vollen betaelt ende vernoucgt te sijne van haerlieder moederlijc goet overmits sijlieden bij 

haer ouders soo verre sijn opgebrocgt dat sijlieden haren cost waerdicg sijn ende beloofden 

oversulcx haerlieder vader ter dier oorsake niet te molesteren nocg geen actie meer te 

institueren ende den voorn. Mattheus Dierkens bekende mede met den voorn. sijn 

schoonvader veraccordeert te wesen nopende sijn huijsvrouwe moederlijcke successie ende 

date voor de somme van 9 s 8 gvls eens die hij Joos beloofde te betalen meije 1614, d’selve 

ontfangen hebbende bekende hij Mattheus Dierkens in der qualiteijt voors. van sijn 

huijsvrouwe moederlijcke goet voldaen ende betaelt te sijne beede den eersten penninck 

metten laesten sonder ijet vorders ter dier oorsake te pretenderen ten eeuwigen dage, 

verclaerden de contragenten hinc jude in manieren voren verhaelt veraccordeert te wesen ende 

belooffden t’selve te volcomen ende onderhouden t’allen dagen onder t’verbandt van 

haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire (pag 66) van mij notario van de requirant present 

Goos Matthijss ende Gillis Jans arbeijders ende borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 66, W-6851, 2-9-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Simons eertijts 

gewoont hebbende in Wolfaertsdijc (MPS: Wolfaartsdijk) ende nu wonacgticg binnen de 

lande inde procgie van Cruijningen (MPS: Kruiningen) dewelcke heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Jaques van Putten (MPS: Jacob 

van Putten) procureur voor den raet van Vlaenderen binnen Gendt (MPS: Gent) hem gevende 

volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants name te 

compareren voor de voorn. rade ende aldaer in rechte zijn comparants goet recht jegens eenen 

Adriaen de Keijeser in huwelijcke hebbende Maeijcken Laureijsdr eertijts weduwe wijlen 

Pauwels Laureijss ende generalijc jegens eenen ijgelijcken voor te staen beschudden 

verdedigen ende verantwoorden, alle geschrifte libellen ende munimenten in rechte over te 

geven ende nemene, te declineren excipieren ende protesteren, alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren, den eedt van Calumnia ende alle andren eeden diet recht 

admitteert ende toelaet in sijns comparants name te doene ende presteren, sententie te 

versoucken, deselve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, van alle 

beswaerlijcke vonnisse te appelleren ofte reformeren, d’appellatie ofte reformatie te 

vervolgende ofte daer van renuncgieren, commeringen arrestementen beletselen ende vuijt 

(pag 66v) winningen op persoenen ende goederen te doene ende voorts generalijc ten fijne 

voors. in rechte alles te doene ende allegeren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij 



 

 

 

comparant sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende onder t’verbant als naer 

rechten te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen ende alle t’gene bij den voors. 

geconstitueerde inde sake voors. voors. alreede gedaen is ende nocg gedaen sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Abraham van Putte ende 

borger deser stede ende Isaac Keijser Ellinck? wonende tot Hoedekintskercke (MPS: 

Hoedekenskerke) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 66v, W-6852, 3-9-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt joncker Jaques de Valadolijt 

(MPS: Jacob de Valadolijt) denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij de desen Adriaen Gentman vendumeester deser stede 

hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciale bevel omme vuijt sijns constituants 

name ende van sijnentwege te leveren cederen ende in rechten vrien eijgendom te 

transporteren alsulcken pathien van landen bij hem comparant op heden aen verscheijden 

personen vercocgt openbaerlijc ter bode volgende conditien daervan sijnde daeraen dese haer 

refereert, de respective coopers in haren coop te goeden erven ende vestigen ende hem 

comparant t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, brieven van guarande te geloven ende sijns 

comparants persone ende goederen (pag 67) daer voren te verbinden, alle de cooppenningen 

daervan geprocedeert onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende voorts generalijc ten fijne 

voors. alles te doene ende hanteren wes de costuijmen ende usantien der plaetse daer de 

goederen onder gelegen sijn vereijsschen ende medebrengen sullen ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende 

heanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene 

deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocht sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Zoutkeete present Jaques de Boot (MPS: Jacob de Boot) 

ende Joos Malfroict (MPS: Joos Maelfroijt) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 67, W_6852, 3-9-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op heden den 3-

9-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

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

ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Josijnken Joriss (MPS: Josina Jorisdr of Josina 

Joosdr) out 20 jaren dewelcke sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans haer verstant 

memorie ende vijff sinnen over al wel ende volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc bleec 

heeft omme de onvoorsienigen sterfdacg voor te comen bij forme van testamente gemaect 

(pag 67v) ende geordonneert maect ende ordonneert t’gene hiernaer volcgt. Bevelende hare 

siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer 

doode lichaem den buijc der aerden ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heeft tot haer universele erfgenamen gestelt ende geinstitueert soo sij stelt ende 

institueert bij desen Maeijcken Anthoniesdr haere moeder midts dat d’selve hare moeder 

gehouden sal sijn aen haer testantes broeder ende suster van halven bedde vuijttereijcken elcx 



 

 

 

de somme van 3 s 4 gvls eens sonder meer t’selve henlieden tot een gedencknis legaterende 

bij desen. Alle twelcke voors de testante ter presentie ende aenhooren van getuijgen duidelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testantes laeste ende vuijtterste 

wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen 

effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille giften ten opsiene des 

doots ofte sulcke andre forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. 

Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte costuijmen van steden 

ende landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten 

na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten woonhuijsse van de testante present Balten Pieters smidt 

(MPS: Balthasar Pieters) ende Michiel Pieters cleermaker borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 67v, W-6853, 10-9-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Jacob Rijcke innewonende 

borger deser stede denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Harman Jans Schoonhoven (MPS: Herman Jans Schoonhoven) hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants name 

te heeschen manen inne ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcken penningen als 

hem comparante deucgdelijc sijn competerende van eenen Cornelis Michiels wonende binnen 

St. Annalandt over reste van een obligatie met de interest van dien naer luijt ende inhoudt van 

selve obligatie daeraen dese haer refereert, quitantie van sijnen ontfanck te geven ende 

verlijden in forme ende bij faulte van goetwillige betalinge den voors. Michiels rechtelijc 

daertoe te constringeren, alle dage ende termijnen van rechte te houden ende observeren, 

sententie te versoucken d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, 

commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te 

doene met macgt ooc om procureurs ad lites in sijn stede te substitueren ende voorts 

generalijc ten fijne voors. alles te doene ende hanteren wes de costuijmen aldaer vereeijsschen 

ende medebrengen sullen ende hij comparant selfs zoude mogen ofte connen gedoen. 

gelovende te houden voor goet vast ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen (pag 68v) binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Philips 

Adriaens ende Cornelis Jacobs Keijser borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 68v, W-6854, 12-9-1613 (indemniteijt): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Daniel de 

Renialme dewelcke heeft tot decherge (MPS: decharge) ende ontlastinge van borcgtocgte bij 

Pieter Marinuss Sinoutskercke voor schepenen deser stede Goes gepresteert voor alsulcken 36 

p 18 s 9 gvls bij de weduwe ende d’erfgenamen van den Borgemeester Cornelis Watervliet ter 

griffie deser stede geconsigneert ende bij den comparant onder de voors. cautie gelicgt den 



 

 

 

voorn. Pieter Marinuss als pant metter minne in handen gestelt. Gelijc hij als pant metter 

minne stelt bij desen het jaerlijcx innecomen van thienden hem comparant competerende van 

de 16 gemeten ende roeden lants gelegen in de Grooten Polder van Crabbendijcke bij hem 

comparant aen voors. Pieter Marinuss binnen dese jare vercocgt welcke thienden geen pensie 

(MPS: rente) nocg andere thiende lasten subject en is maer moet bij de andre thiende heeren 

van alles gevrijt? ende ontlast worden volgende den bescheeden daervan sijnde, sulcx dat den 

comparant tevreden is ende goetwillicglijc bij desen consenteert voor hem sijn erven ende 

nacomelingen dat den voorn Pieter Marinuss sijn beschadicheijt die hij in tijden ende wijlen 

ter cause van de voors. borcgtocgt soude mogen comen te lijden jaerlijcx aen t’provenu 

derselver thienden sal verhalen sonder jemandts wederseggen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen (pag 68v) binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present (pag 69) mr 

Marinus Jooss chirurgijn ende Andries Adriaens borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 69, W-6854, 15-9-1613 (substitutie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Dirrick Everts van Bleijswijc 

(MPS: Dierick Everts van Bleijswijk) brouwer tot Delft als procuratie ende speciale last 

hebbende van eenen Jan Wijnants biersteker tot Seraerskercke (MPS: s’Heer Arendskerke) 

binnen den eijlande van Suijtbevelant volgende deselve procuratie hier gesien ende gelesen 

verleden voor schepenen van Seraerskercke voors. op den derthienste deser maent dewelcke 

heeft vuijt cracgte van de clausule van substitutie daerinne begrepen in sijn stede gestelt ende 

gesubstitueert stelt in sijne stede ende substitueert mits desen d’eersame sr Cornelis Franss 

Eversdijck innewonende borger deser stede omme vuijt den comparants name te heeschen 

manen innen ende onder behoorlijcke quitantie te ontfangen t’sij metter minne ofte rechte 

alsulcken penningen als den voors. Wijnants van verscheijden personen binnen desen eijlande 

wonacgticg ter sake in de voors procuratie vermelt sijn competerende ten dien fijne soot noot 

is te gebruijcken alle middelen van rechte daertoe dienende ende voorts nader tot t’gunt voors. 

is alles te doene ende hanteren soo in rechte als daerbuijten als hij comparant vuijt cracgte van 

den voors. procuratie present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende (pag 69v) gehanteert sal worden mits hij gesubstitueerde gehouden wert 

te doene rekeninge bewijs ende reliqua van sijnen ontfanc t’allen tijden dese versocgt sijnde. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Geerts 

Bijsterman ende Cornelis Adriaens Calloo borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 69v, W-6855, 17-9-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Michiels innewonende 

borger deser stede getrout hebbende Neelken Adriaensdr (MPS: Cornelia Adriaensdr) ende 

Pieter Eeuwouts jongman oudt ontrent 20 jaren sone ende erfgenaam van Maeijcken 

Adriaensdr des voors. Neelkens suster was ende in dier qualiteijt rechte erfgename voor de 

tweederde parten in de helft van de goederen nagelaten bij Maeijcken Michielsdr des voors. 



 

 

 

Neelkens grootmoeder gelegen in den Oudenbosch dewelcke hebben geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueren ende maken macgticg bij desen Cornelis de wagemaker 

wonende tot Willemstadt haerlieder cousijn ende mede erfgenaem hem gevende volcomen 

macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt haerlieder compranten name te leveren 

cederen ende in rechten vrien eijgendomme te transporteren aen den schout van den 

Oudenbosch voors. haerlieder tweederde parten in de helft van seker erve gelegen tot 

Oudenbosch voors. ende dat ten advenante de wederhelft van deselve (pag 70) erve heeft 

gegoeden den voors. schout oft dengenen diet behooren sal daerinne te goeden erven ende 

vestigen henlieden comparanten daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, brieven van 

guarande te geloven ende haerlieder comparanten persone ende goederen daervoren te 

verbinden, de penningen daervan voor henlieden comparanten procederende onder 

behoorlijcke quitantie t’ontfangen met vordre macgt ooc om een ander ad lites in sijn stede te 

substitueren ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te doene ende hanteren wes de 

costuijmen aldaer vereijsschen sal ende sijlieden comparanten present sijnde selfs souden 

mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen 

alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits 

hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Pieter 

Adriaens cramer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 70, W-6855, 17-9-1613 (pachtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Martini als 

rentmeester van jonker Jan de Renesse heer van Male etc. ter eenre ende Cornelis Corneliss 

Masuer (MPS: Cornelis Corneliss Mazure) ter andre zijde welcken Martine verclaerde in der 

qualiteijt als boven den (pag 70v) voorn Cornelis Masuer verpacgt gelijc denselven Masuer 

bekende gepacgt te hebben de nombre van 11 gemeten vroone min ofte meer onbegrepen 

sonder eenige mate te moeten doene gelegen in Baerlant (MPS: Baarland) genaemt 

Hellenborcg ende dat voor de tijt van 7 achtereenvolgende jaren tot 23 s 4 gvls tgemet 

afslaens gelt s’jaers daervan t’eerste jaer verscjinen sal Catharina 1616, is mede bij den 

pachter geconditionneert ende bij den verpachter geconsenteert oft gebeurde datter eenige 

subsidie geschoten werde tot laste van vroonen sal hij pachter d’selve schieten ende mede 

jaerlijcx aen sijne pacht corten welverstaende soo vele als tot laste van de eijgenaers sal 

geschoten worden het snoeijsel aen selve vroonen staende sal den pachter daermede mogen 

doen sijnen vrien wille ende nopende de opgaende boomen sal d’selve gehouden sijn op te 

snoeijen ende niet af te houwen ende sal voorts d’selve vroene gebruijcken in alder manieren 

als die voor desen altijt gebruijdt is geweest.den pachter is gehouden den voors. martini 

jaerlijcx te geven een coppel vette capoenen sonder corten van sijnen pacht. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. martini present sr Anthonij Huijssen 

ende Job Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 



 

 

 

 

Op nieuw fotograferen 

 

RAZE 2045, 71v, W-6857, 21-9-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Niclaes Vaillandt (MPS: 

Nicolaes Vaillandt) sone ende universele erfgenaem van Pauwels Vaillandt ende Neelken 

Adriaens (MPS: Cornelis Adriaensdr) dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg d’eersame Willem Geerts Nissepadt hem gevende volcomen 

macgt authorisatie ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name te heeschen manen 

innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcke verschenen ende te verschijnen 

paijementen als hem comparant van verscheijdenpersonen binnen dese eijlande wonacgticg 

sijnde competerende volgende de drie respective paijementbrieven daervan sijnde ende aen 

den geconstitueerde overgelevert alle verleden voor Schepenen van Baerlandt (MPS: 

Baarland) ende Bakendorp, quitantie van sijnen ontfanc in ? van selve brieven te stellen ende 

ist noodicg recht daerinne te plegen de respective debiteurs met rechte tot betalinge te 

constringeren te compareren voor alle heeren rechten ende rechteren daert behooren sal ende 

alle de dagen ende termijnen van rechten te houden ende observeren, sententie te versoucken, 

d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen 

beletselen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te doene met macgt ooc om 

procureurs ad lites in sijne stede substitueren ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te 

doene ende hanteren wes de costuijme ende usantie vereijsschen sal ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen al t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Claes Jans kousmeester 

(MPS: Nicolaes Jans kousmeester) ende Sebastiaen Hoocgcamer borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 72, W-6857, 1-10-1613 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Pieters de Hont 

mandemaker innewonende borger deser stede dwelcke bekende wel ende deucgdelijc 

schuldicg te wesen Dignus Erasmus wonacgticg te s’Gravenpolder ofte den thoonder deser de 

somme van 37 p 10 s gvls gelt eens over coop ende leveringe van 50 stuck schaps (MPS: 

schapen?) die hij comparant bekende ontfangen te hebben welcke voors. somme van 37 p 10 s 

gvls hij comparant gehouden is ende beloofde den voorn Dignus Erasmuss ofte den thoonder 

deser te betalen in termijnen naervolgende te weten 4 p 10 s gvls gereet die den voorn Dignus 

Erasmuss bekende ontfangen te hebben. Item Baefmiss 1614 gelijcke 4 p 10 s gvls ende soo 

voorts alle Bamisse gelijcke somme ende t’leste jaer de reste. Ende is mede ten desen 

personelijc gecompareert Adriaen heijndricks mandemaker ende heeft sicg selven 

geconstitueert ende verbonden borge voor den voorn. Jacob Pieters Vertol? de voldoeninge 

van desen verbindende daervoren haerlieden persone ende goederen roerende ende 

onroerende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Passchiers 

stoeldraijer ende Marinus Blaess t’Hoedekintskercke (MPS: Hoedekenskerke) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

 

RAZE 2045, 72, W_6857, 27-9-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 27-9-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael (pag 72v) in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde 

presentie van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerde Pieter Corneliss Blaubeen 

toecomende bruijdegom ter eenre ende Maeijcken Geeraerts (MPS: Maeijcken Geertsdr) 

geassisteert met sr Willem Geerts Nissepadt haren broeder ende in desen gecoren assistent 

toecomende ter andre sijde dewelcke comparanten ende insonderheijt de voorn. Maeijcken 

Geeraerts met consente ende rade van voorn. haren broeder verclaerden dat sijlieden gesint 

ende genegen waren malcandren vuijt goede liefde ende affectie te trouwen ende daermede 

voorts te gane na de ordonnantie van kercke Godts tot Godts eere ende haerlieder beijden 

sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met 

malcanderen aengegaen gemaect ende geconditionneert hebben seker contract antenuptiael oft 

huwelijcxe voorwaerden in formen ende manieren naervolgende te weten oft gebeurde ende 

Godt sulcx geliefde dat hij bruijdegom quame t’overlijden voor de voors. sijne toecomenden 

bruijt t’sij daer kint ofte kinderen bij elcanderen geprocreert int leven sijn oft niet soo sal in 

dien gevalle d’selve toecomende bruijt in rechten vrien eijgendomme naer haer trecken ende 

voren vuijt behouden de naervolgende parthien van landen bij haer onder andre ten huwelijck 

in te brengen eende eerst twee stucken wesende weije ende saijlant groot samen 3 gem 94 

roen liggende in s’Heereijnskinder (MPS: s’Heer Hendrikskinderen) ambt in Kerckhouck. 

Item nocg twee stucken weije liggende nevens malcandren liggende in Baersdorp ambt in 

Poelhouck groot 3 gem 45 roen ende ten laesten nocg in den Goesschenpolder met 96 roen 

vroone 4 gem 53 roen saijlant ende alle de resterende goederen sullen sijn gemeene ende 

dienvolgende tusschen de voorn toecomende bruijt ende d’erfgenamen van bruijdegom 

werden gepaert ende gedeelt naer costume van Zeelant, ende in cas sij toecomende bruijt 

quame t’overlijden voor den voorn toecomende bruijdegom sonder kint ofte kinderen achter 

te laten soo sullen des voors. toecomende bruijts rechte erfgenamen voren vuijt trecken 

genieten ende proffiteren de gerechte helft van de percelen van lande boven gespecificeert 

ende alle de resterende goederen sullen tusschen de bruijdegom ende d’erfgenamen van bruijt 

werden gepaert ende (pag 73) gedeelt half ende half, gelijc ooc in cas de toecomende bruijt 

eerst comt t’overlijden ende kint ofte kinderen achterlaet alle de goederen die d’selve met 

haren toecomende bruijdegom achterlaten sal soo wel de voors. parthien van landen als alle 

andre geen vuijtgesondert tusschen den voors. Blaubeen ende t’kint oft kinderen die sij 

toecomende bruijt achterlaten sal sullen werden gepaert ende gedeelt half ende half als naer 

costuijme van Seelant ende verclaerende de comparanten t’gene voors. is besloten ende in der 

manieren geconditionneert te hebben ende beloofden t’selve te onderhouden ende volcomen 

ten eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van weduwe wijlen Foort Pieters present Anthonij 

Pieters timmerman ende Pieter Pieters beenhacker borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 73, W-6858, 1-10-1613 (recipisse): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Tan? Geldens (MPS: Tanneken 

Geldens) Jan Gilliss getrout hebbende Cathalijnken Geldens (MPS: Cathalijna Geldens) ende 

Willem Blasius als momboir van Margarita Geldens (MPS: Margaretha Geldens) gesamentlijc 

erfgenamen van Jan Geldens ende Francois Geldens (MPS: Frans Geldens) alle wonacgticg 

tot Heen in Brabant onder de meijerije van s’Hertogenbosch dewelcken bekenden vuijt 

handen van Lambrecht Jans Schrander getrout hebbende Neelken Stevens (MPS: Cornelia 

Stevensdr) weduwe wijlen Gerridt Heijndricks Bocx (MPS: Geert Heijndricks Bocx) 

ontfangen te hebben een doosken (pag 73v) met bescheijden brieven rakende t’sterfhuijs van 

voors. Jan ende Francois Geldens tot nocg toe onder de voors. Lambrecht berust hebbende 

ende verclaerde denselven Lambrecht in de voorn doose alle de brieven ende documenten te 

wesen die onder hem berust hebben de voors. Geldens rakende. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Lambrecht present Marcus Heijndricks 

tot Cloetinge (MPS: Kloetinge) ende Aert Jacobs coster innewoonder deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 73v, W-6859, 2-10-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Catharijna Matthijsdr 

Danckaertsdr geassisteert met Jacob Corneliss van Sundert haren in desen gecoren assistent 

dewelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij 

desen Pieter Adriaens cramer innewonende borger deser stede hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt haer comparants name te leveren cederen ende 

transporteren aen Jacob Ingels (MPS: Jacob Engels) mede borger alhier alsulcklen paijbrief 

als sij comparante sprekende heeft op seker huijsinge gestaen inde St Adriaenstraete verleden 

bij Adriaen Splinter tharen profijtte ende over eenigen tijt bij de voors. Pieter Adriaens vuijt 

haer comparantes name aen voors. Jacob Engels vercocgt voor de somme in presentatie 

vermelt daer aen dese haer refereert ende ooc meteenen te bekennen daervan ten vollen 

betaelt te sijne. Gelovende te houden voor goet ende van waerden alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden (pag 74). Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Marinuss ende 

Willem Braijgne borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 74, W-6859, 2-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame David Jans Schoudee 

oudt 43 jaren, Anthonij Hebbrechts backer oudt 39 jaren ende Mattheus van der Erve oudt 28 

jaren ofte elc daerontrent alle innewonende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie 

ende requisitie van d’eersame Adriaen Andriess Wiskercke mede innewonende border deser 

stede op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat sijlieden deposanten den requirant ende 

eenen sr Ocker Boije met meer andre personen saterdaecgs inde jaermarct van Zzee (MPS: 



 

 

 

Zierikzee) 1613 geweest sijn binnen derselver stede Zze ten huijsse ende herberge van 

Cornelis Adriaens Poolvoet al waer den requirant van de voorn Ocker Boije gecocgt heeft het 

16
de

 paert den voorn Boije competerende in eenen nieuwe buijsse (MPS: schip?) groot ontrent 

32 lasten (MPS: laadvermogen) die alsdoen voor de tweede reijse vuijtgereet ende in zee was 

ende dat voor de somme van 67 p 10s gvls voor welcke somme den voorn Wiskercke 

gehouden was te leveren meede tot (pag 74v) 3 p vls t’hondert, ende den voorn Boije beloofde 

t’selve 16
de

 paert den voors. Wiskercke te leveren vrij ende onbelast ende alle de costen die 

tot dien dage toe aen selve buijsse als tot het vuijtreeden van dien waren gedaen van den 

voorn sr Boije t’sijne laste ende de costen diernaer date van dien gedaen souden werden sijn 

ten laste van den voorn Wiskercke, dies waren alle de proffijtten ende baten die van de gedaen 

reijse als van de reijse die nog niet gedaen en was voor ’t voors 16
de

 paert comen souden tot 

des voors. Wiskerckes proffijtte. Gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse 

dat sijlieden daer altijt bij en present sijn geweest ende tot de coopmanschap helpen spreken 

hebben. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden 

des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Hantbogenhof present Jan Reijmerts timmerman ende 

Abraham Bouwens (MPS: Abraham Boudewijns) innewonende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 74v, W-6860, 4-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Bartholomeeus Musschebroeck 

(MPS: Bartelmeeus Musschebroeck) goutsmidt ende innewonende borger deser stede oudt 27 

jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Andries Radous 

goutsmidt wonacgticg te Vere (MPS: Veere) op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen (pag 75) waracgticg te wesen 

dat t’anderen tijden eenen Cornelis Kolve? goutsmidt wonacgticg binnen deser stede jegens 

hem deposant seijde dat hij questue ende woorden jegens Philips Dominckel gehadt ende hem 

onder andre verweten hadde dat hij een stuck schelvis was, seggende voorts wilt gijt goet 

gedaen hebben ick sal na Duijnkercke ende Nieupoort trecken daer wonen nocg twee gasten 

die t’anderen tijden bij den voorn Philips Dominckel als ic mijn ambacht bij hem leerde 

gewoont ende mede wel kennisse hebben dat deselve Philips Dominckel penningen van vijf 

stuijvers vergulde ende aen sijn joncwijf gaf om die te laten wisselen. Eijndigende hiermede 

sijne depositie met presentatie van t’selve allen tijden des versocgt sijnde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Joris Weijns ende Jan Salandt? 

straetmaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 75, W-6860, 4-10-1613 (indemniteijt): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Radout goutsmidt ter 

Vere (MPS: Veere) den welcken beloofde Bartholomeeus Musschebroeck (MPS: 

Barthelmeeus Musschebroeck) mede goutsmidt binnen dese stede te garanderen bevrijden 

costeloos ende schadeloos te houden van alle swaricheden processen moeijten costen ende 



 

 

 

lasten die hem ter cause van seker attestatie (pag 75v) ten versoucke van comparant op heden 

verleden souden mogen over comen verbindende daervoren sijn selve personelijc ende 

generaliter alle sijne goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Joris Weijns ende Jan Calandt? straetmaker borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 75v, W-6861, 5-10-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Clara van den Eijgenen weduwe 

wijlen Pieter Eems wonacgticg tot Middelburcg (MPS: Middelburg) in Seelant dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen mr Jan de 

Ridder procureur postulerende voor de Magistraet deser stede hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt hare constituantes name ende van harentwege te 

heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcken penningen als 

haer comparante sijn competerende van eenen Hans Jans Brouwer (MPS: Jan Jans Brouwer) 

in de Claver binnen deser stede volgende d’obligatie daervan sijnde ende generalijc alle andre 

penningen die sij comparante binnen deser stede nocg vuijtstaende heeft ofte nocg soude 

mogen crijgen, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forme, d’onwillige 

debiteurs rechtelijc tot betalinge te constringeren alle dagen ende termijnenvan rechte te 

houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen beletselen vuijtwinningen op personen 

ende goederen te doene ende voorts generalijc in rechte ende daerbuijten ten fijne (pag 76) 

voors. is alles te doene ende hanteren wes de costuijmen alhier vereijsschen suleen ende sij 

comparante present sijnde slefs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc 

te doene deucgdelijc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Adriaens Bolle 

ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 76, W-6861, 12-10-1613 (codicille): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Corneliss Hartss 

jonckman zieckelijc te bedde liggende maer nocgtans sijn memorie ende verstant volcomelijc 

gebruijckende ende soo ons claerlijc bleeck dewelcke verclaerde dat hij op 21-2 1612 voor 

mij notario gemaect ende verclaert heeft sijn testament d’welcke hij alnocg begeert ende mits 

desen ordonneert dat in sijn cracgte blijve ende onderhouden werde docg om merckelijcke 

redenen ende ontmoetende oorsaken oorsaken hem daertoe moverende geeftet hem goet 

gedocgt dese naervolgende articulen daerbij (pag 76v) te voegen. Inden eersten gont geeft 

ende legateert aen mevrouwe Geertruid Bollaerts (MPS: Geertruijt Bollaerts) de helft van 12 

gem 91 roen lants in Cruningen (MPS: Kruiningen) daer baender af is Adriaen Willems. Item 

aen Jan Bollaert 3 gem 36 roen wegelinc 12 roen liggende in Vlake daer baender af is 

Macharis Corneliss Bosch. Item aen Francijnken Cornelisdr (MPS: Francina Cornelisdr) eene 

rente van 18s 9 gr op Willem Jobs tot Cattendijcke met nocg 8 s 6 gr 18 mijten s’jaers op 



 

 

 

Hubrecht Jans tot Cloetinge. Item aen Constantia Cornelisdr een rente van 27 s 1 g 18 mijten 

s’jaers op Cornelis Jans onder de mole van Cloetinge (MPS: Kloetinge). Item Maeijcken 

Cornelisdr een vrie rente van 30 s s’jaers op Heijndrick Onderdijck ende Pieter Corneliss 1 

gem 36 roen saijlants liggende in Oudelande gepacgt bij Jan Eeuwouts om 26 s 8 grden hoop 

vrij gelt s’jaers ende bovendien sijns comparants beste mantel elcx met alle verschenen 

pachten ende renten van dien, ende begeirt hij comparant dat dese voors. legaten den 

legatrissen sullen in vrien eijgendom volgen alsvorens sijne geinstitueerden erfgenamen in 

den testamente geroert eenige goederen sullen roeren?. Begeirende oversulcx dat d’selve 

legatarissen t’gene voors. is voor een legaet willen accepteren. Blijvende alle andre poincten 

ende articulen in sijn voors. testament verhaelt onvermindert ende in haer vigeur verclaerde 

hij comparant t’gene voors is te wesen sijne ernste wille dewelcke hij begeirt dat gevolcgt 

ende voldaen werde als codicille gifte ten opsiene van den doot ofte sulcx als d’selve 

alderbest ende vast van waerden gehouden ende volbrocgt worden macg. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van sr Cornelis Martini present Willem Costen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 77, W-6862, 14-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Leenaert Jacobs 

vadertimmerman (MPS: Leenaert Jacobs Vader timmerman) of ende innewonende borger 

deser stede oudt 34 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende versoucke van 

Willem Costen nomine ’t sterfhuijs van Gerridt de Vriese (MPS: Geert de Vriese) zaliger op 

sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg ende hem hem seer wel kennelijc te wesen dat hij deposant 

ten versoucke van den voors. Gerridt de Vriese ten tijde hij sieckelijc te bedde was liggende 

Bernaert Marinuss aengesproken heeft om betalinge te hebben van drie sommers (MPS: 

Volgens Verwijs en Stam in Middelnederlands Woordenboek lastdieren, of ook koffers) bij 

den voors. Barent van voorn. Gerridt de Vriese gecocgt al wanneer denselven Bernaert (MPS: 

er staat Baernaert) jegens den deposant onder andre redenen seijde ende bekende de sommers 

gecocgt te hebben tot 3p 10 s ’t stuck. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie 

van ’t selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 77, W_6862, 14-10-1613 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 77v) 

binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Leenaerts 

paerdecooper dewelcke heeft gecedeert getransporteert ende in rechten vrien eijgendomme 

opgedragen aen Jacob Jans Wale tot Wolfaertsdijck (MPS: Wolphaartsdijk) nomine ende ten 

proffijtte van Adam Willems brouwer in den Dissel tot Delft alsulcken 82 p 3 s 5 g 6 mijten 

als hem comparant sijn competerende vuijt eenen inventaris bij hem nu onlancx gemaect ende 

ontfangen wordende bij d’heer rentmeester Matthijs van der Straten verschijnende d’een helft 



 

 

 

twee maenden na Kersmis 1613 ende d’ander helft binnen twee maende daeraen volgende 

ende dat in minderinge van meerder somme die hij comparant den voorn. Adam Willems 

schuldicg is over coop ende leveringe van Delfsche bieren. Bekennende daer geen recht nocg 

actie meer aen te behouden ende tot versekertheijt van resterende penningen die den 

comparant boven dese getransporteerde somme den voors. brouwer schuldicg blijft stelt 

denselven als pant metter minne inhoudende alsulcken 6 gem ? een quartier meede die hij 

jegenwoordicg te velde heeft liggende in Wemelinge (MPS: Wemeldinge) ende Stormsandt 

dewelcke hij comparant gehouden is ende beloofde te doen havenen (MPS: MNW zegt: met 

zorg behandelen) naer behooren ende d’selve in stove te bestellen omme alsdan de penningen 

daervan comende bij den voors. brouwer in minderinge van resterende penningen ontfangen 

ende genoten te worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Joachim Christiaens schout tot 

Schrabbekercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) ende Jan Pieters in s’Gravenpolder die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 78, W_6863, 16-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Anthonij Willems oudt 38 jaren 

ende Maerten Anthonies Brune oudt 36 jaren ofte elc daerontrent beijde schippers ende 

innewonende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Cornelis 

Pieters mede schipper ende innewonende borger alhier op haerlieder manne waerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

ende henlieden wel kennelijc te wesen dat den requirant nu in den voorleden somer inden 

Nieuwen Craijenpolder voor joncker Willem van Cats saet laedende jegens Cornelis den 

casteleijn van den selven joncker van Cats seijde ic hebbe het saet wel aengenomen te varen 

maer en bent niet gehouden t’schepe te dragen waerop den casteleijn t’haerlieden deposanten 

aenhoren andtwoorde ende seijde me joncker heeft gesecgt dat hij u geven sal gelijc een ander 

heeft, daerop heeft den requirant t’saet schepe gedragen. Eijndigende hiermede haerlieder 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Christiaen Quirijns 

Sommerzee ende Cornelis Vlack? borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 78, W-6863, 16-10-1613 (attestatie): compareerde (pag 78v) voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Sebastiaen Hoochkamer (MPS: Sebastiaen Hoocgcamer) oudt 61 jaren ende Joos Jans 

timmerman oudt 52 jaren ofte elc daer ontrent beijde innewonende borgers deser stede de 

welcke hebben ter instantie ende requisitie van Macharis Jans ende Barbara Jansdr sijne 

toecomende huijsvrouwe mede innewoonders deser stede op haerlieder manne waerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de grechte waerheijt mits desen waracgticg te 

wesen dat de requiranten nu eenige dagen geleden met haerlieder respective vrienden 

consente ende bewillinge vereenicgt ende in belofte van huwelijck gecomen sijn sulcx dat 

geen verhionderinge oft opstakel van vrienden en sal geschieden ende versocgten de 

requiranten oversulcx bij de deposanten de waerheijt getuijcgenis gegeven te worden omme 



 

 

 

hen daermede te behelpen daer ende soot behooren sal. gevende voor redenen van wetenschap 

ende eerst den voorn Joos Jans dat hij in de vereenige present geweest is ende den voorn 

Hoocgcamer secgt sulcx van de voors. Barbara moeder verstaen te hebben hen t’selve te 

kennen gevende vuijt goede kennisseende buersaemheijt. Eijndigende hiermede haerlieder 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 78v, W-6864, 18-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt (pag 79) Jacob Dignuss lantbode 

oudt 49 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Hugo Hubrecgts 

schout tot Seraerskercke (MPS: ’s Heer Arendskerke) nomine t’sterfhuijs wijlen Pieter Jans 

Grave op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat hij 

deposant in meije 1613 bij Pieter Adriaens cramer versocgt is geweest om aen voors. Pieter 

Jans Graef (MPS: hier zo geschreven, hiervoor Grave) te doene een presentatie van seker 

obligatie die Pieter de cramer voors. van eenen Sacharias Machariss gecocgt hadde sprekende 

tot desselfs de Graefs laste welcke presentatie den deposant verclaert achtervolgende de 

schriftelijcke memorie bij Pieter de Cramer aen hem gegeven aen de huijsvrouwe van voors. 

Pieter Jans Graef gedaen te hebben ende gaf voor antwoorde: wij en moeten t niet alleen 

betalen ende ons gelt is gereet, ofte diergelijcke woorden in substantie. Eijndigende hiermede 

sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Pieter 

Adriaens Bolle borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 79, W-6864, 18-10-1613 (accoort): questien, geschillen ende differenten geresen 

sijnde tusschen sr Cornelis Martini soo voor hemselven als vervangende David Benedictus, 

Jacques Serraris (MPS Jacob Serraris) Anthonij Benedictus ende Matthijs Zegers sijn suster 

kinderen Willem Jans Pauwe? Marinus Logiers, Pieter Jans ende Cornelis Jans altsamen 

pretendenten op de nagelaten goederen van sr Simon Gousman ofte sijn soonken Andries 

Gousman ter eenre (pag 79v) ende joffrouwe Charlotte Bonarts als getrout geweest sijnde met 

de voors. Gousman geassisteert met sr Christiaen Bonart haren broeder ende gecoren voocgt 

in desen ter andre sijde soo ist dat sijluijden respectivelijcke nopende henluijden pretensen 

sijn geaccordeert op de conditien manieren als volgt, voor eerst dat de rente van ZZll? 

monterende jaerlijcx ter somme van 3 p 15 s onvrie rente met het verloor van dien sal 

gehouden werden voor wel ontfangen bij den voors. Martini cum suis ende dat sij d’selve 

voortaen sullen hebben t’ontfangen sonder wederseggen als haer vrij eijgen goet, ten tweeden 

dat d’obligatie van mr Marinus docgter verleden te weten van barbara Marinusdr bij desen 

wert gecasseert ende geannuleert sonder vorder ten principalen ofte ter cause van eenige 

interesten eenicg vorder pretens te sullen mogen werden geintenteert, ten derden dat 

joffrouwe Charlotte tot bijwesen van haren voors. voocgt ofte te kiesen binnen der stede van 



 

 

 

Willemstadt ofte den Ruijgen Hil gehouden sal sijn datelijc over te dragen in handen van de 

voors. Martini cum suis sekere 45 gem lants gelegen in den Ruijgen Hil onder de jurisdictie 

van Willemstadt als haer part competeren in de onbecavelde houven met haer appendentien 

van dien die sij aldaer is hebbende gemeijn met haer hroeders susters ofte hare kinderen. Ende 

alsoo de 45 gem lants schijnen bij haren voors, broeder sr Christiaen Bonart gecocgt te sijn, 

soo ist dat denselven Christiaen Bonart ten desen present d’selve landen is ontstaen? zonder 

dat hij eenicgsints directelijc ofte indirectelijck vorder daerop heeft te pretenderen ende 

belooft den voors. Martini cum suis op den voors. 45 gem lants gelegen in den Ruijgen Hil 

genaemt den Cleijnen Amer te houden te caveren ende wesen recht guarandt voor alle 

commeren ende namaningen die daerover souden mogen comen t’ontstaen. ten vierden dat bij 

desen vuijtcoop niet vorder en wert verstaen te werden getransigeren (MPS: overkomen, 

overzetten) dan nopende alsulcke pretensen als henluijden respectivelijc vuijt den testamente 

van Simon Gousman ofte van sijn soonken Andries Gousmans goederen in der qualiteijt als 

erfgenamen van Pieter Anthonij soude mogen competeren sonder bij desen te willen 

disputeren op de validiteijt ofte invaliditeijt van de voors. Simon Gousmans testamente ofte 

sonder bij desen henluijden te willen ? ofte mengen met eenige die mede (pag 80) deelgenoten 

souden willen pretenderen te sijn ofte in eenicge lasten den sterfhuijsse rakende waervan 

jonckvrouwe? Charlotte henluijden belooft te indemniseren, ten vijfden dat soo wanneer 

t’gunt voors is sal wesen geevertueert (MPS: gepoogd) dat alsdan (niettegenstaende voors. 

landen aen voors. Cornelis Martini cum suis voor vrij eijgen sullen wesen opgedragen) 

evenwel joffr Charlotte van selve landen sal hebben de bladinge ses jaeren naer martinij 1613 

die sij vuijt handen van den voors. sr Martini cum suis ofte deur desselfs ordonnantie op de 

pachters te geven sal ontfangen mits dragende alle oncosten geen vuijtgesondert die 

gedurende deses jaren soo van geschoten, reparatien als anders soo op de voors. landen als 

huijsingen souden mogen vallen ofte ten ware dat d’voors Charlotte van levende lijve ter doot 

qame voor de voors. ses jaren want sullen alsdan d’voors landen comen te devolveren aen 

voors. Martini cum suis in vollen eijgendom, ten laesten dat d’voors. Martini cum suis 

gehouden sullen sijn te cederen ende transporteren bij desen aen de voors. Charlotte alle 

henluijden recht hoedanicg het soude mogen sijn dat haer in voorn. qualiteijt soude mogen 

competeren om haer daermede te behelpen daer ende soo sij het selve van noode hebben sal 

ende dat sijluijden sullen hebben te passeren gelijc sij sijn passerende bij desen acte van 

guarandt dat de voorseijde Charlotte vuijt den hooffde van mr Marinus kinderen ofte 

erfgenamen niet vorder en sullen werden geinquieteert ofte gemolesteert. Aldus gedaen 

binnen der stadt Goes op 18-10-1613 ter presentie van Jan Beuckelaere ende Heijndrick 

Laureijss schrijnwercker borgers deser stede die als gelooffelijcke getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser met de contragenten mede 

onderteijckent hebben ende verscocgten daervan gemaect te werden twee instrumenten van 

eenen inhouden d’een over te leveren aen joffr Charlotte ende d’ander aen Martini cum suis 

tot bevetisinge van desen contracte hebben parthien hinc jude gerenuncgieert gelijc sij sijn 

renucgierende bij desen van alle privelegien ende exceptien ende rel? instrumenten die 

nopende deser accoorde henluijden respectivelijc soude mogen behulpsaem sijn. Ende in 

oirconden van desen soo hebbe ick Jacob Boudewijns Wisse (pag 80v) openbaer notaris bij 

den hove provintiael in Hollandt geadmitteert residerende binnen de stadt Goes ende inde 

presentie van getuijgen ondergenoempt dit instrument met mijn signature notariale bevestigt. 

 

RAZE 2045, 80v, W-6867, 18-10-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Cornelis Martini soo voor 

hem selven als vervangende David Benedictus, Jaques Sararis (MPS: Jacob Serraris), 

Antheunis Benedictus (MPS: Anthonij Benedictus) ende Matthijs Zegers sijn susters kinderen 



 

 

 

Willem Jans Pauwe, Marinus Logiers Pieter Jans ende Cornelis Jans t’samen pretendenten op 

de nagelaten goederen van sr Simon Gousman ofte sijn soonken Andries Gousman alle 

innewonende borgers deser stede dewelcke hebben gerevoceert doot ende te niette gedaen de 

procuratie beij den voors. martini vuijt den name van voors. pretendenten voor desen op 

eenen Iemandt Cornelis Avonture (MPS: Iman Corneliss Avonture) wonacgticg tot Zzee 

(MPS: Zierikzee) gepasseert ende sijn voorts voorts volcomen macgt authoriteijt ende 

speciael bevel gevende aen mr Martini Caesar (MPS er staat Casar) advocaet omme in 

conformite van contarcte bij de comparanten op huijden date deser met jonckvrouwe 

Charloote Bonarts getroout geweest sijnde met den voors. Gousman aengegaen vuijt haren 

name te compareren voor wethouders van Willemstadt ende daer t’ontfangen den 45 gem 

lants liggende in Ruijgenhil onder den resorte van Willemstadt die de voors. Charlotte bij den 

voors. contracte aen den voors. comparanten gehouden is te cederen, gevende den selven 

geconstitueerde voorts last ende bevel omme d’voors revocatie voor wethouders van 

Willemstadt te revoceren ende voorts ten dien fijne alles te hanteren wes behooren sal ende de 

comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes (pag 81) present Jan Beuckelaer ende Heijndrick Laureijss 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 81, W-6867, 21-10-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Adriaens schipper ende 

Aegtken Cornelisdr (MPS: Aegken Cornelisdr) sijne huijsvrouwe soo voor haerlieden selven 

als vervangende des voors. Aegken suster genaemt Pieternella Cornelisdr ten desen present 

ende int gene nabeschreven is consenterende oudt sijnde ontrent 16 jaren soo sij seijde 

dewelcken verclaerden hoe dat Pieter Corneliss cleermaker vuijt den name van Jan Corneliss 

Speecke haeren broeder aen Adriaen Gheleijns vercocgt heeft seker 426 roeden wegelinck? 8 

roeden weije? liggende in s’Heereijnskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) in 

Boeijenhoeck genaemt de Sleutel wesende gaende goet welcke vercoopinge sijlieden bij 

desen soo in haerlieden eijgen name als in voors. qualiteijt sijn toestaende ende consenterende 

omme den voorn Jan Cornelis Speecke in sijnen vuijttersten noot daermede te behlepen ende 

belovende obersulcx sijlieden comparanten soo voor haerlieden selven als vuijt den name van 

de voors. hare suster den voorn. Adriaen Gheleijns nu nocg ten eeuwigen dage niet te 

molesteren nocg eenige namaningen op de voors. erve te doene, quiterende oversulcx soo 

voor haerlieden selven als in voors. qualiteijt alle t’recht ende actie dat henlieden naer de doot 

van voors. Jan Corneliss haerlieden broeder tot de voors. erve soude competeren willende 

oversulcx dat dese haerlieder verclaringe ter leveringe geregistreert ende bekent gemaect te 

werden, verbindende daervoren haerlieden selven personelijc ende generalijc alle haerlieden 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Jan Adriaens (pag 81v) present Jasper 

Anthonies Bruijne ende Jacob Cleeuwerts seijlmakers ende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 81v, W_6868, 21-10-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 



 

 

 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan 

Corneliss Speecke dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Pieter Corneliss cleermaker innewonende borger deser stede hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijnen name te 

compareren voor Wethouderen van s’Hereijnskinderen (s’Heer Hendrikskinderen) ende 

aldaer ende ten proffijtte van Adriaen Ghelieijns te leveren cederen ende in rechte vrien 

eijgendomme te transporteren alsulcke 426 roen weije wegelinc 8 roe liggende in 

s’Heereijnskinderen voors. in Boeijerhouck genaemt de Sleutel bij den voorn Pieter Corneliss 

vuijt sijns comparants name aen voors. Gheleijns vercocgt voor 16 p 13 s 4 g vrij gelt den 

hoop eens den cooper in d’selve erve te goeden erven ende vestigen ende hem comparant 

t’ontgoeden onterven ende ontvestigen ende te bekennnen daervan ten vollen betaelt te wesen. 

nde voorts ten dien fijne alles te hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij 

comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Jan Adriaens schipper present Jasper Anthonies 

Bruijne ende Jacob Cleeuwerts seijlmaeckers ende borgers deser stede (pag 82) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 82, W_6868, 21-10-1613 (pachtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Martini innewonende 

borger deser stede ter eenre ende Marinus Jans in onsen Vrouwenpolder ter andre sijde 

welcken Martini verclaerde den voors. Marinus Jans verpacht gelijc denselven Marinus Jans 

bekende van de voorn. Martini gepacht te hebben de nombre van 18 gem 200 roeden lants in 

Waerde (MPS: Waarde) int vrien van Oudt Crabbendijcke (MPS: Krabbendijke) voor den tijt 

van 7 achtereenvolgende jaren tot 17 s gvls ijder gemet afslaens gelt ende een coppel vette 

capoenen van den hoop s’jaers daervan t’eerste jaer pacht verschijnen sal Catharina 1616 ende 

van capoenen kersmis 1613 t’gene ter deser oorsake verteert sal worden mitsgaders 

t’schrijven van pachtceelen ende t’houden van dijck ende wecg tot pachters laste. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Pauwe present Willem Schoudee ende Dionisius van Dale 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 82, W_6868, 21-10-1613 (pachtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Martini als mondelinge 

last hebbende soo hij seijde van Adriaen Corneliss Harts ter eenre ende Marinus Jans in 

Onsen vrouwenpolder ter andre sijde welcken Martini inder qualiteijt als boven verclaerde 

aen voors. Marinus verpacht gelijc den selven Marinus bekende van den voors. Martini 

gepacht te hebben de nombre van 6 gem 95 roe daerop wesende de helftscheijdinge in een 

weije liggende un Cruningen (MPS: Kruiningen) in Papenmoolhouckdaervan de wederhelft 

toecomt Assuerus Boudewijns voor den tijt van 7 achtereenvolgende jaren tot 16 s 8 g t’gemet 

affslaens gelt s’jaers daervan d’eerste jaer pacht verschijnen sal Catharina 1617 onbegrepen 

t’gene ter deser oorsake verteert sal worden mitsgaders ’t schrijven van pachtceelen ende 

t’houden van dijck ende wecg tot pachters laste. Al sonder fraude consenterende ende 



 

 

 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Pauwe present Willem Schoudee ende Dionisius van Dale 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 82v, W_6869, 21-10-1613 (pachtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Dionisius van den Dale ter 

eenre ende Marinus Jans in onsen Vrouwenpolder ter andre sijde welcken van den dale 

verclaerde aen voors. Marinus Jans verpacht gelijc denselven Marinus Jans bekende van den 

voorn. van den Dale gepacht te hebben de nombre van ontrent 10 gem lants luttel min ofte 

meer onbegrepen liggende in den Oostpolder in Vrijlantschenhouck voor den tijt van 7 

achtereenvolgende jaren tot 16 s 8 gr t’gemet (pag 83) afslaens gelt s’jaers daervan t’eerste 

jaer pacht verschijnen sal Catharina 1616 t’gene ter deser oorsake verteert sal worden mits 

gaders ’t schrijven van pachtceelen ende t’houden van dijck ende wecg tot pachters laste. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Pauwe present Willem Schoudee ende Cornelis Martini 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 83, W_6869, 22-10-1613 (pachtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hieronimus Gruiward (MPS: 

Hieronimus Grieuwaert) mede notaris alhier ende Jan Cornelis Grootemaet (MP: Jan 

Corneliss Grootmaet) deweclke verclaerden metten anderen geaccordeert te sijne dat hij Jan 

bij desen belooft te maken ende hij Grieuwaert t’ontfangen eenen inventaris ten minsten ter 

somme van 60 p vls te verschijnen Baefmisse 1614. Dies sal Grieuwaert verschieten 40 p vls 

aen alsulcken des voors Jans crediteuren als hem bij denselven Jan sal werden geordonneert 

ende sal hij Grieuwaert genieten voor sijn ontfangloon ende verschoten penningen 3 s te 

ponde ende den inventaris hooger monterende dan ter somme van 60 p sal hij evenwel van 

surplus ontfangloon proffijtteren naer advenant als voren ende tot voldoeninge van desen 

contracte verbinden sij contrgenten haer personen ende goederen. Pieter Jans Bijle mede tot 

Cruningen (MPS: Kruiningen) ten desen comparerende heeft hem gestelt borge als principael 

voor de voldoeninge van den voors. contracte onder ’t verbant van sijn persoon ende goederen 

ende renuncgiatie van ’t beneficie van excussie van t’effect van dien te voren (pag 83v) bij 

mij notario behoirlijc onderricgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van voors. Grieuwaert present Nicolaes van der 

Putte ende Pieter Hubrechts borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 83v, W_6870, 22-10-1613 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hieronimus Grieuwaert (MPS: 

Gruiward) mede notaris alhier ende Jacob Nicolaess wonacgticg in Driewegen dewelcke 

verclaerden met den andren veraccordeert te sijne dat hij Jacob Nicolaess bij desen belooft te 

maken ende hij Grieuwaert t’ontfangen eenen inventaris ten minster ter somme van 40 p vls te 



 

 

 

verschijnen Jacobi 1614 dies sal grieuwaert verschieten de somme van 20 p vls aen alsulcken 

des voors. Jacobs crediteuren als hem bij denselven Jacob sal werden geordonneert ende sal 

hij Grieuwaert genieten voor sijn ontfancloon ende verschoten penningen 3 s 4 g te ponde 

ende den inventaris hoger monterende dan ter somme van 40 p gvls sal grieuwaert evenwel 

van ’t surplus ontfancloon proffitteren ten advenante als voren. verbindende de contragenten 

hinc jude tot voldoeninge van desen contracte haerlieder personen ende goederen ende 

Cornelis Remijnse mede ten desen comparerende constitueerde hemselven borg als principael 

tot voldoeninge van desen contracte onder ’t verbant van sijnen persone ende goederen ende 

renuncgiatie van ’t beneficie van excussie van t’effect van dien tevoren bij mij notario 

ondericgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van voors. Grieuwaert present Mels hendricx 

(MPS: Mechior Heijndricks) wagemaker op Heijnkenssant (MPS: Heinkenszand) ende Jan 

Dignuss Masuer (MPS: Jan Dignuss Mazure) borger deser (pag 84) stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 84, W_6870, 23-10-1613 (codicille): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Foordeken Adriaensdr Foortsdr 

Rhijn (MPS: Forra Adriaensdr Foortsdr Rijn) wel te passe ende gesont sijnde verhalende dat 

sij op 19-9-1598 voor den notaris Pieter Levendale ende sekere getuijgen gemaect ende 

verclaert heeft haer testament ende op 18-10-1600 met ratificatie van t’selve testament seker 

codicille dewelcke sij begeirt al nocg bij dese dispositie niet en werden verandert docg mits ’t 

verloop des tijts ende gemoeten? oorsaken heeft haer goet gedocgt eenige veranderingen 

daerinne te doene ende naerdien sij bij de voors. codicille gelegateert heeft een Tanneken 

Jansdr haer susters kint die ongevallicg was de somme van 16 p 13 s 4 gvls voren vuijtte welc 

legaet met de doot van de voors. Tanneken is comen te casseren dan heeft d’selve 16 p 13 s 4 

gvls gegeven ende gelegateert gelijc sij geeft ende legateert mits desen voren vuijtte ende 

voor alle delingen aen Adriana jansdr des voors. tanneken suster soo sij Adriaenken ten 

overlijden van de comparante nocg int leven is, soo niet begeirt dat d’voors. 16 p 13 s 4 gvls 

sullen comen ende devolveren voren vuijt opt joncxte kindt van janneken haer comparants 

halve suster dat ’t haerder aflijvicheijt int leven wesen sal ende soo dat joncxte kint quame 

aflijvicg te werden voor sijn bejaertheijt sal d’selve somme van penningen succederen opt 

joncxte kint daeraen ende soo voorts op d’andre. Item geeft ende legateert aen voors. hare 

halve suster Janneken haer beste swart keurs verclarende sij comparante t’gene voors. is mede 

te wesen hare ernste wille dewelcken sij begeirt dat gevolcgt ende voldaen werde als (pag 84) 

codicille vuijtterste wille giften ten opsiene van doot ofte sulcx als d’selve alderbest ende vast 

van waerden gehouden ende volbracgt werden macg, niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien ter contrarien. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaac Pieters ende 

Willem Brainge borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 84v, W_6871, 23-10-1613 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Martini ter 

eenre ende de gemeene erfgenamen van Jan Pieters boxmaker ter andre sijde dewelcke 



 

 

 

verclaerden also tusschen henlieden sekere differenten geresen waren ter cause van de 

bladinge ende legitime portie van goederen bij Elisabeth mr Adriaensdr aen Pieter Anthonij 

nagelaten mitsgaders ’t verloop van sekere rente tot den jare 1612 incluijs staende tot laste 

van de stadt van Zze (MPS: Zierikzee) bij eenen Andries Gousmans den voorn. Pieter 

Anthonies aenbestorven, soo ist dat de voorn comparanten naer voorgaende submissie aen mr 

Martinus Caesar, sr Pieter Nicolaess Ovesant ende nr Gerridt Crommon (MPS: Geert 

Crommon) als haer respective goede mannen ende arbiters ten vuijtsprake ende arbitrage sijn 

geaccordeert dat aen de voors. erfgenamen van Jan Pieters boxmaker voor alle hare pretensien 

soo ten aensiene van de voors. bladinge ende legitieme portie als ’t verloop van de voors. 

rente bij den voors. Cornelis Martini tusschen nu ende Kersmisse naestcomende betaelt sal 

werden de somme 51 p 6 s 9 g welcken somme d’voors. erfgenamen sullen genieten onder 

cautie tot contentemente van Heeren Weesmeesters deser stede Goes met belofte van (pag 85) 

voors. martini nocg te sijne erfgenamen van de pretensien als boven als nocg ten eeuwigen 

dage niet te molesteren nocg ooc geen legitime ofte nocg vordre bladinge meer te pretenderen. 

Dit alles ’t welbehagen van de heeren Weesmeesters voors. verbindende parthien hinc jude tot 

voldoeninge ende onderhoudinge van desen contracte haerlieder respective personen ende 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Horen ter presentie van de voors. goede mannen ende 

arbiters ende als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 85, W_6871, 29-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Jans Stock oudt 37 jaren 

wonacgticg in Ovesandt (MPS: Ovezande) dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van 

Jaap? Simons de Hamer op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende hem seer kennelijc te 

wesen dat hij deposant nu desen winter geleden twee jaren dienende ten huijse van requirant 

deur laste van de denselven ? (MPS: gement?) met de wagen gevoert ende gelevert heeft aen 

den rijsman van Rosendale die t’rijs aen den dijck tot Ellewoutsdijck is leverende sijnen name 

hem deposant vergeten sijnde den nombre van veertelen boonen die den requirant seijde aen 

Willem Willems doentertijt penninckmeester van Ellewoutsdijck onder andre mede? voor 50 

stuijvers de veertel vercocgt te hebben ende bij denselven Willem hem gelast te sijn aen 

voors. rijsman te leveren. Eijndigende hiermede sijnde depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij (pag 805v) 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 85v, W_6872, 29-10-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 29-10-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Jan Marcuss ende Maeijcken 

Hubrechtsdr tsaemen wetticg man ende wijff wonacgticg tot Heijnskensandt (MPS: 

Heinkenszand) beijde cloeck gesont welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde 



 

 

 

dewelcke comparanten overdenckende de cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder 

is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijthaerlieder 

vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder in 

ductie inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert 

maken ende ordonneren haerlieder beijden testamente laeste ende vuijtterste wille in formen 

ende manieren naervolgende. bevelende haerlieder sielen die barmhericheijts Godts die 

deselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck 

der aerden. Eerst ende alvorens revocerende doodende casserende ende te niette doende alle 

voorgaende testamenten codicillen donatien ofte andre testamentelijcke dospositien die 

sijlieden voor date deser gesamentlijc oft int besondre gemaect souden mogen hebben ende 

comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen 

reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden bij forme van substitutie 

gemaect gegonnen gelaten ende gegeven maken gonnen laten ende geven mits desen alle de 

gereede haefelijcke erffelijcke goederen vuijt ende inschult ende generalijc alles daer d’eerst 

aflijvicge met de lancxtlevende gemeene achterlaten sal niet vuijtgesondert ofte gereserveert 

omme alle d’selve te behouden ende sijn ofte haren noottrust daervan te nemen des 

lancxtlevenstes (pag 86) leven lanc geduirende sonder gehouden te sijne daervan aen 

jemanden staet inventaris oft eenicg bewijs te doene. Ende naer de doot van de lanxtlevende 

van hen beijden soo stellen ende institueren sijlieden testateurs tot haerlieder erfgenamen te 

weten hij testateur Adriaen Adriaens van Maeijcken Marinusdr sijn voors. huijsvrouwe 

susterkint soo hij ter overlijden van lancxtlevende nocg int leven is oft eenicg wetticg kint bij 

hem gewonnen soo niet soo subsisteert hij in sulcken gevalle sijn erfgenamen Cornelis Jans 

Pover of sijn kinderen soo hij overleden ware voor d’een helft ende des voors. Maeijcken 

Marinusdr suster met hare oom ende moije kinderen ofte derselver erfgenamen soo sijlieden 

overleden waren sulcx als die behoren te erven ? den lantrechte, voor d’ander helft docg dit 

alles onder reserve ende met sulcken verstande dat naert overlijden van de lancxlevende des 

testatuers helft van roerende goederen die boven schulden ende legaten hiernaer te verclaren 

over schieten sullente gelde gemaect ende alle vaste panden sullen aengeleijt worden omme 

daervan als van d’andre onroerende goederen het jaerlijcx innecomen bij d’voors Maeijcken 

Marinusdr haer levenlanc genoten ende geproffitteert te werden t’selve usumfruct hij 

comparant is aen de voors. maeijcken marinusdr legaterende bij desen sulcx dat alle de 

goederen daer hij comparant hiervoren sijn erfgenamen in verhaelt heeft onvercocgt ende in 

erfe sullen moeten blijven des voors. Maeijcken Marinusdr levenlanc geduirende ende ter tijt 

ende wijlen den voors. Adriaen Adriaens kinderen is gebleven ofte ten ware in den vuijtterste 

noot van den voors. Adriaen ofte sijn moeder ende begeirt ooc hij testateur dat degene die sijn 

erfgenamen sal of sullen wesen terstont na de aflijvicheijt van de lancxtlevende van hen 

beijden comparanten vuijtreijcken aen sijne vrienden van smoeders sijde die daerinne gerecht 

sullen sijn de somme van 2 p vls onder hen allen eens sonder meer d’selve sijn respective 

vrienden soo van s’vaders als s’moeders sijde legateren bij desen. Ende sij testatrice stelt ende 

institueert tot haer erfgenamen haer broeder ende susterkinderen soo die na den lantrechte 

behoren te erven mits dat de voors. maeijcken Marinusdr haer gedeelt int geheele oft deele 

niet en (pag 86v) sal mogen vercoopen belasten nocg veralinieren in eeniger manieren maer 

alleenlijc daervan genieten jaerlijcx innecomen haer leven lanc geduirende ende den rechten 

eijgendom sal vervallen op Adriaen Adriaens haren sone ende soo denselven Adriaen quame 

te sterven voor sijn mondicge jaren oft sonder wetticg hoir na te laten, soo sal t’selve gedeelte 

devolveren ende blijven op haer testarics sijde ende hebben sijlieden testateuren gelegateert 

ende den armen van Heinkenssant 12 s vls eens. Alle twelck voors. de testanten ter presentie 

ende aenhooren van de getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve 

te wesen haerlieder respective testament laesten ende vuijtterste wille begerende ende mits 

desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme 



 

 

 

van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots oft sulcke andre forme 

ende middelalst alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien keuren ofte costumen van stede ende landen ter contrarien nocg ooc 

nietetegenstaende van alle hoocheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Hubrecht Jans stadtbode 

ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 86v, W_6873, 29-10-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cathalijna Cornelisdr 

Macharisdr nagelaten weduwe wijlen Cornelis Adriaens Bolle zaliger geassisteert met 

Cornelis Laureijss haren swager ende in desen gecoren assistent ter eenre (pag 87) ende Pieter 

Adriaens Bolle rechtoom mitsgaders Cornelis Quirijns in de Trouwe cousijn van de nagelaten 

kinderen van de voors. Cornelis Adriaens met namen Adriaen oudt 16 jaren, Cornelis oudt 14 

jaren ende Jacob Corneliss oudt 9 jaren ter andre sijde ende verclaerden naer rijpelijc 

overwogen hebbende den staet van goederen bij den voorn Cornelis met de voors. Cathalijna 

gemeene achtergelaten met malcanderen veraccoordeert te wesen nopende der voors. weesen 

vaderlijc goet in formen ende manieren naervolgende, te weten dat sij weduwe blijft in bate 

ende laste vuijt ende inschult bij den voorn Cornelis Adriaens naer haer achtergelaten al 

t’haerder proffijtte ende schade? mits dat sij gehouden is de voors. drie kinderen te 

onderhouden alimenteren cleeden ende reeden d’selve te leeren doen leeren alles naer 

vermogen ende gelegentheijt van haren staet sieck ende gesont endevoorts alles te doene als 

een goede moeder toestaet ende behoort ende dit alles geduirende tot haerlieder mondige jaren 

oft totdat sij haren cost waerdicg sullen sijn als wanneer sij boelhoutster gehouden sal sijn 

selve kinderen vuijttereijcken voor haerlieder vaderlijc goet de somme van 2 p vls onder hun 

allen eens sonder meer. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Hubrecht Jans stadtbode 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 87, W_6873, 29-10-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Aernout Heijs? oudt 58 jaren, 

Nicolaes van de Putte oudt 42 jaren, mr Jacob Peckius oudt 38 jaren ende Job Pieters 28 jaren 

alle armmeesters deser stede ende hebben verclaert ende verclaren mits desen ten versoucke 

van Willem Marinuss (pag 87v) Soute mede armmeester waracgticg te wesen dat sijlieden 

beneffens d’andere armmeesters collegialijc vergadert sijn geweest ende gelijckelijc 

geresolveert hebben dat men soude crijgen advijs van drie advocaten om henlieden in proces 

tegens den Bailliu alhier daer na te reguleren ende dat sijlieden daerenboven de eere van de 

armmeesters souden doen repareren volgens de beschrevn rechten tot den vuijtterste toe ten 

ware de magistraet te wege bracgt dat de eere der armmeesters met gevoecglijcke middelen 

behouden ende de questie alsoo ter neder gelecgt werde. Voorts attesteren sijlieden nocg dat 

Willem Marinuss Soute (MPS: er staat Soutte) voors. door laste van henlieden ende d’andere 

armmeesters vuijtgesondert Jacob Boom die gesecgt werde sieckelijc te sijne in de armcamer 



 

 

 

geschreven heeft de infirmatie om aenden Bailliu te doen vuijt den naem vant geheel college 

ende dat sijlieden haerlieder procureur Eversdijck datelijc bij henlieden ontboden ende 

deselfde acte behandicgt hebben ende den voors. Francois Eversdijck (MPS: Frans 

Eversdijck) mede ten desen comparerende verclaerde dat hij deposant wesende tot sijn 

schoonmoeder bij de bij de huijsvrouwe van Hubrecht Corneliss bode van de armcamer 

ontboden is in selve armcamer ende daer gecomen sijnde hebben de armmeesters die alsdoen 

ten minsten vijff in getale waren hem behandicgt een infirmatie om aem mijn heer bailliu te 

doen doen om te repliceren in coventie? ende t’antwoorden in reconventie twelck hij deposant 

dadelijc aen Hubrecht de stadtbode heeft behandicgt seggende gij sult mijn heer den bailliu 

inde Pauwe vinden. Eijndigende hiermede haerlieder depositie waracgticg d’oprechte 

waerheijt ende sulcx te sijne als boven breeder verhaelt staet. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Peckius present Caesar Gaillieris ende 

Lieven Adriaens Hadile? borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 87v, W_6874, 29-10-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen (pag 88) ondergenoemt Jan 

van de Leene vettewarier ende innewonende borger deser stede dewelcke heeft geconstitueert 

ende machticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Sebastiaen Polck 

procureur tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende 

speciael bevel omme vuijt sijne name ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende 

ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcken 2 p vls als hem comparant deucgdelijc sijn 

competerende van Neelken Trufwijf (MPS: Cornelia Turfwijf) wonende tot Colinsplate over 

geleverde winckelwaren, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in behoorlijcke 

forme, ende ist noodicg recht daeromme te plegen de voors. neelken oft haren man recgtelijc 

tot betalinge te constringeren te compareren voor alle rechten ende rechteren daert behooren 

sal ende aldaer sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te 

vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende 

goederen te doene ende voorts ten fijne voors. alles te doene ende allegerende als der bancken 

recht aldaer vereijsschen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstituerende ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Michiel Pieters 

cleermaker ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 88, W_6874, 30-10-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Gillis 

Corneliss wonacgticg tot Wiskercke (MPS: Wissenkerke) ende bekende aen Hubrecht Jans 

stadtbode vercocgt te hebben (pag 88v) ? de somme van 22 p vls 13 s 4 gvls vuijt de pachten 



 

 

 

1615 1661 1617 ende 1618 van 17 geme 34 roeden lants liggende in Wolfaertsdijc in 

Thielmanshouck bij Cornelis Corneliss Bolrinck om 16 s 8 gt’gemet van den comparant 

gepacht volgende de pachtceel daervan sijnde die Hubrecht Jans jaerlijcx sal ontfangen met 5 

p 13 s 4 g t’gene dat de pacht jaerlijcx mede vuijt brencgt is tot proffijte van den vercooper 

ende t’gene de pacht min bedragen sal belooft hij comparant den voors. Hubrecht Jans t’slve 

te vergoeden ende dat alles voor de somme van 15 p 15 s gvls contant gelt ende twee stoop 

wijns ten gelage die hij comparant bekende vuijt handen van Hubrecht Jans ontfangen te 

hebben daerinne gerekent 8 s 4 gr die hij aen voors. Hubrecht resterende was als ooc nocg 5 p 

6 s 8 gr over t’gene Hubrecht aen pachten 1613 ende 1614 bij hem voor desen van comparant 

gecocgt te cort comt ende alsoo d’voors landen ten deele aen den pachter vercocgt ende de 

dagen van beraet nocg niet om en sijn, soo sal Hubrecht in cas den coop gehouden wert vuijt 

de gereede penningen ter leveringe ontfangen de somme van 13 p 14 s 2 grr te weten 10 p vls 

van de penningen bij hem ter cause als boven verschoten. Item 16 gulden van t’gene Hubrecht 

opt jaer pachts van 1613 te cort comt. Item ten regarde van t’voors. verschot 12 s 6 gr ende 

ten lesten nocg 8 s 4 gr die den comparant aen Hubrecht schuldicg ende resterende was, 

makende saemen ter voors. somme van 13 p 14 s 2 gr. Ende t’gene Hubrecht Jans op t’jaer 

pacgts 1614 te cort comen sal zal vinden aen de lantpaije die int tselve jaer verschijnen sal 

ende wert verstaen in desen gevalle den coop van voors. 4 jaren pachts te casseren doot ende 

te niette te wesen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaac Pieters ende Frans 

van der Straten borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra.  

 

RAZE 2045, 89, W_6875, 30-10-1613 (contract van setten): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Heijndrick 

heijndricks Olijslager wonacgticg tot ZZee (MPS: Zierikzee) denwelcken verclaerde ende 

bekende aen Cornelis Adriaens Smallegange geset te hebben op keure ende optie de nombre 

van 500 veertelen tontcoolsaets quatertroij goet ongeschoten ende ongebroijt tot 12 s 6 gvls 

ijder sack gelt als lerveringe daervan d’optie bij den voors. Smallegange sal verclaert werden 

Jacobi naestcomende 1614 dewelcke gedaen sijnde sal de leveringe van dien dadelijc moeten 

volgen sonder eenicg dilaij. Dies is den voorn Heijndrick binnen der stadt Zzee ende den 

voors. Smallegange binnen deser stede Goes gehouden te stellen binnen de tijt van 14 dagen 

naer date deser suffisante cautie voor de leveringe ende ontfanc van t’voors zaet welcke cautie 

gepresteert sijnde is Smallegange gehouden ende belooft mits desen aen Jan Calloo vuijt den 

name van den voors. Heijndrick Heijndricks te betalen de somme van 25 p vls van set gelt ten 

gelage eene groote van de veertel ende voor de armen 3 s 4 gr die Smallegange is gehouden te 

verschieten ende d’helft aen der voors. Heijndrick te corten tot voldoeninge van desen 

contracte verbinden parthien hinc jude haerlieder personen ende goederen present ende 

toecomende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Horen present Willem Schoudee ende Jan Calloo borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 89, W_6875, 3-11-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Nicolaes Jans kousmaker lest 



 

 

 

weduaer van wijlen Maeijcken Fredericksdr ter eenre ende Pieternelleken (pag 89v) Maertens 

(MPS: Pieternella Maertensdr) geassisteert met Simon Jans Ketelaer (MPS: Simon Jans 

Keetlaer) haren als grootmoeder van drie kinderen bij de voorn. Maeijcken Fredericksdr 

achtergelaten met namen Lijsbeth (MPS: Elisabeth Nicolaesdr) oudt 8 jaren, Jan (MPS: Jan 

Nicolaess) oudt 6 jaren, Maeijcken Nicolaesdr oudt 2 jaren, dewelcke verclaerden ende 

bekenden met malcanderen veraccoordeert te wesen nopende der voors. drie onmondige 

weesens moederlijcke successie in formen ende manieren naervolgende te weten dat den 

voors. Claes Jans sal behouden alle de goederen vuijt ende inschult geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert bij de voors. Maeijcken Fredericksdr met hem gemeene achtergelaten al t’sijnder 

bate ende laste. Dies is hij boelhouder gehouden ende belooft mits desen dadelijc aen voors. 

kinderen te betalen voor haerlieder moederlijcke successie eens de somme van 384 p vls on 

der hen allen sonder meer dan ingevalle men bevonde ten overlijden van voors. Claes Jans de 

voors. kinderen bij desen contracte in haerlieder moederlijc goet vercort te sijne soo sal t’gene 

men bevindt d’selve vercort te wesen vuijt des voors. Claes Jans nagelaten goederen voren 

vuijt aen voors, kinderen voldaen werden des eens kintsdeel ende portie verstervende op 

d’ander, ende sulcx op t’lancxtlevende ende in cas sijlieden alle drie quamen te sterven voor 

haerlieder mondige jaren ende dagen soo sullen de voors. 384 p vls wederom succederen ende 

versterven op den voors. Claes Jans ofte op sijne kinderen soo hij overleden ware mits 

gehouden sijnde vuijttereijcken aen des voors. Pieternella Maertensdr kinderen de somme van 

200 cartolus guldens van 40 gvls t’stuck onder hun allen eens sonder meer. Ende compareerde 

mede ten desen Janneken Nicolaesdr des voors. Claes Jans docgter geassisteert met den voors. 

Claes Jans haren vader ende heeft belooft gelijc sij belooft mits desen de voors. hare susters 

ende broeder te onderhouden alimenteren cleeden ende reeden redelijkerwijse d’selve te 

leeren doen leeren lesen schrijven een hantwerc ende ambacgt daer elc van henlieden int ende 

bequaem toe wesen zal tot wederseggens van de voors. Pieternelleken oft dengenen die voor 

de kinderen verantwoorden sal ende dat voor de jaerlijcxe bladinge oft innecomen van voors. 

384 p vls tot voldoeninge van desen contracte verbinden parthien hinc jude haerlieder 

personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voors. Claes Jans present Jan Arents Ruijgh 

(pag 90) ende Hans Boraij pasteijbacker innewonende borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 90, W_6876, 26-11-1613 (pachtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Assueris Boudewijns 

innewonende borger deser stede ter eenre ende Marinus Jans in Onse vrouwenpolder ter andre 

zijde welcken Assueris Boudewijns verclaerde den voors. Marinus Jans verpacht gelijc 

denselven Marinus Jans bekende gepacht te hebben de nombre van 6 gemeten 95 roeden 

wesende helftscheijdinge in een weije liggende in Cruijningen (MPS: Kruiningen) in 

Papenmoolhouck daervan de wederhelft toecomt Adriaen Corneliss Harts voor den tijt van 7 

achtereenvolgende jaren tot 17s 6 gvls t’gemet afslaens gelt s’jaers daervan d’eerste jaerpacht 

verschijnen sal Catharijna 1617 onbegrepen t’houden van dijck ende wecg tot pachters laste. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Masuer (MPS: 

Cornelis Mazure) ende Cornelis Pieters in de Oijevaer borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 



 

 

 

 

RAZE 2045, 90, W_6876, 5-11-1613 (MPS: daar is met de datum geknoeid) (pachtceel): 

compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in 

Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen 

ondergenoemt Job Hubrechts wonachticg tot Seraeskercke (MPS: ’s Heer Arendskerke) in 

huwelijck hebbende de weduwe (pag 90v) van Anthonis Louiss (MPS: Anthonij Louiss) den 

welcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen Pieter Adriaens Bolle in 

newonende borger deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel 

omme vuijst sijnen constituants name te heeschen manen innen ende ontfangen tsij metter 

minne ofte recgte alsulcke 5 p 2 s 8 gr vls als hem comparant deucgdelijc sijn competerende 

van de weduwe ende erfgenamen van Heijndrick Jobs over een jaer pacgts van seker ? lant in 

Baersdorp dat Heijndrick Jobs onder andre met de lanthouve bij hem van de voors. weduwe 

van Thonis Thoniss (MPS: Anthonij Anthonies) gecocgt over in pachte hadde d’welcke den 

comparant als voorpachter van tselve lant betaelt heeft aen aen d’heer rentmeester Matthias 

van der Strate volgens desselfs quitantie van sijnen ontfanc, behoorlijcke quitantie te geven 

ende verlijden in forma ende bij faulte van goetwillige betalinge d’selve weduwe ende 

erfgenamen rechtelijc daertoe te constringeren alle dagen ende termijnen van rechte houden 

ende observeren, sententie te versoucken dselve ter executie te stellen ende ter diffiontijfve te 

vervolgen commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op oersonen ende 

goederen te doene met vordre macgt om procureur ad lites in sijne stede te stellen ende voorts 

ten dien fijne alles te hanteren als de costuijmen alhier vereijsschen sullen ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen al t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene 

deucgdelijcke rekeninge bewijse ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 90v, W_6877, 5-11-1613 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt (pag 91) Ieman Leenaerts (MPS: 

Iman Leenaerts) wonacgticg in Cattendijcke (MPS: Kattendijke) dewelcke draecgt over 

cedeert ende transporteert aen Hubrecht Jans stadtbode alsulcke 8 p 13 s 4 gr als hem 

comparant deucgdelijck sijn competerende p obligatie van een Hans Adolphs (MPS: Johannes 

Adolfs) cleemaecker deser stede verschijnende volgende d’obligatie daervan sijnde ende 

bekende daervan met 7 p 16 s 8 gr bij hem in gereeden gelde van den voors. Hubrecht 

ontfangen ten vollen ende allen betaelt te sijne doende dienvolgende afstandt van selve 

obligatie ten proffijtte van den voors. Hubrecht Jans ende bekende daer geen recht nocg actie 

meer aen te hebben. Den comparant belooft ende belooft mits desen dselve obligatie 

deucgdelijck te maken. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Corneliss 

Diericks timmerman ende Joris Passchiers stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 91, W_6877, 5-11-1613 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Michiels wonacgticg 

tot Oudelande den welcken belooft heeft ende belooft mits desen aen Stoffel Jacobs (MPS: 

Christoffel Jacobs) schier ende drie weecken naer date deser te betalen de somme 9 p 12 s 

gvls over het afmaken van vercoopinge van een hoet saet dat hij comparant gehouden was den 

voors. Stoffel nu jacobi lestleden te leveren ende soo den comparant de voors. somme van 9 p 

12 s gvls binnen dien tijt niet en betaelde. Soo beloven Pieter Heijndricks Meulepolder Bailliu 

Dignus Faess (MPS: Dignus Servaess) Bartel Corneliss Heule (MPS: Barthelmeeus Cornelis 

Heule) ende Simon Oliviers prochianen tot Oudelande mede ten desen comparerende elcx in 

haerlieder eijgen ende prive name aen den voors. Stoffel Jacobs te betalen den gerecht vierde 

paert van voors. somme onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen ende 

renuncgiatie van ’t benefitie (pag 91v)  excussionis van t’effect van dien henlieden te voren 

onderricgt houdende den voorn. Cornelis Michiels bekende voorts aen voors. Stoffel Jacobs 

schuldicg te wesen de somme van 19 p 4 s gvls gelt eens over het afmaken van de leveringe 

van twee hoet saet die Logier Pieters t’Oudelande gehouden was aen den voors. Stoffel Jacobs 

jacobi 1613 te leveren daervoren den voors Cornelis Michiels hem borge geconstitueert hadde 

mits dat in minderinge van de voors. 19 p 4 s vls sal strecken t’gene Stoffel Jacobs vuijt 

sterfhuijs van den voors. Logier Pieters ter cause van dese schult sal proffitteren ende 

resterende penningen belooft hij comparant te betalen in 4 termijnen daervan t’eerste termijn 

verschijnen sal jacobi 1614 ende soo voorts alle jacobi dagen gelijcke 4
de

 paert ter volder 

betalinge van t’gene den voorn. Stoffel Jans aent sterfhuijs van den voors Logier Pieters ter 

cause voors. te cort comen sal geduirende tot versekeringe van dien is den comparant 

gehouden ende belooft ten versoecke van den voors. Stoffel Jacobs specialijck voor 

Schepenen te verobligeren ende hipotequeren alsulcken 2 gemeten en roen lants liggende in 

Oudelande in twee diversche stucken het een in Huijcg Jans ende t’ander in Oudelantschen 

Polder wesende vrij ende onbelast soo hij comparant verclaerde dan soo d’selve hipotecquatie 

des versocgt sijnde niet en werde naergecomen soo heeft Stoffel gestipuleert te blijven op sijn 

geheel ende in sijnen eersten staet. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertrancke present Jan Dignuss Masuer (MPS: Jan 

Dignuss Mazure) ende Mattheus Jans weert al hier? borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 91v, W_6878, 5-11-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame mr Pieter Vitu 

ordinaris doctor in medicijnen binnen (pag 92) deser stede oudt 53 jaren dewelcken heeft in 

conformite van de verclaringe bij hem gedaen ende geteijckent op 15-9-1613 ter instantie van 

Adriaen Matthijss schout tot Sereijnskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) ende 

Wiskercke (MPS: Wissenkerke) op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij deposant hem 

ten versoucke als boven op 12-8-1613 getransporteert heeft tot Sereijnskinderen voors. ten 

huijsse van Leenaert de Waert aldaer hem vindende cranck te bedde liggende met een 

quetsure in sijn slincker? been aen de vuijttertse sijde van de knie (dewelcke hij twee 

maenden te voren ontfangen hadde) t’selve been crom ingebogen ende vol appostematien 

(MPS: in MNW aposteme = gezwel) sijnde doo inde d?ie als in de kijtte sijnde alle toevallen 

vuijt quade dispositie sijns lichaems wesende alsdoen de quetsure nabij geconsoludeert (MPS: 

behandeld?) sonder dat hij deposant bevont dat doen nocg ter eerste instantie deselve quetsure 



 

 

 

soude comen met met natuerlijcke redenen voor een dootlijcke wonde gerekent worden. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de, Rooden Leeuwe present Nicolaes Jans Oostdijck ende 

Cornelis Smallegange borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 92, W_6878, 5-11-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame mr Frederick 

Wagenaers chirurgijn binnen deser stede oudt 49 jaren dewelcke heeft in conformite van de 

verclaringe bij hem gedaen ende geteijckent op 15-9-1613 ter instantie ende requisitie van 

Adriaen Matthijss schout tot Sereijnskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) ende 

Wiskercke (MPS: Wissenkerke) (pag 92v) op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat den 

requirant op 15-9-1613 t’sijnen huijsse gecomen is versouckende verclaringe van seker vulnus 

oft quetsure aen eenen Leenaert Willems waert aldaer geinfligeert? ende bij den deposant 12 

weecken ende eenen dacg onder handen gehadt dewelcke denselven Leenaert hadde 

ontfangen aen vuijtterste sijde van sijn slincker knie wesende niet sonderlinge wijt ende dien 

ontrent de breed van anderhale vinger ende ooc niet naer kennisse der chirurgijn met eenicg 

dootlijc perijckel vermengt maer alsoo den patient ende het been daer hij de quetsure in hadde 

verscheijden jarebn  met eenicg o?lceratien? gegaen ende daer beneffens een seer 

ongedisponeert lichaem gehadt heeft gelijc dat alle ingesetenen der voors. procgie kennelijc id 

en de niet en heeft willen medicineren om daermede sijn lichaem tot beter dispositie te 

brengen seggende liever te sterven dan drancken te gebruijcken sonder welcken middel 

onmogelijc was tot geluckige cure te comen overmits de verscheijdene apostemen rose ende 

meer andre toevallen inde selve quetsure bejegent. Dienvolgens heeft de nature veel quade 

humoren na de quetsure geexpulceert of gesonden die grootelijcx verhindert hebben de cure te 

volbrengen dewelcke in den dispoost lichaem binnen drie weecken (mits raet volgende) hadde 

connen gecureert werden. Oversulcx en conde naer sijne beste wetenschap niet bevinden ofte 

bedencken datter eenicg perijckel des doots in dese quetsure gelegen was. Eijndigende 

hiermede sijne depositie met presentatie van tselve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede 

te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de, Rooden Leeuwe present Nicolaes Jans Oostdijck ende 

Cornelis Smallegange borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 92v, W_6879, 6-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Heijndricks Meulepolder 

bailliu tot Oudelande soo in sijn eijgen name als vervangende Geert Rhijn (MPS: Geert Rijn) 

(pag 93) ende ooc als procuratie hebbende van de weese van Michiel Michiels dewelcke heeft 

soo in sijn eijgen name als in dier qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen 

Adriaen Jans beenhouder innewonende borger deser stede hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme soo vuijt sijne comparants als des voors. weeses ende 

Geert Rhijns name te compareren voor wethouderen van Ellewoutsdijck (MPS: 



 

 

 

Ellewoutsdijk) ende aldaer aen ende ten proffijtte van mr Martinus Casar (MPS: Martinus 

Caesar) aldaer te leveren cederen ende in rechten vrien eijgendomme over te dragen alsulcken 

2 gemeten 50 roeden lants als hem comparant soo in sijn eijgen name als in de voors. 

qualiteijt sijn competerende vuijt seker 9 gemeten 109 roeden lants liggende in Ellewoutsdijck 

voors. gemeene ende onvercavelt met de gemeene erfgenamen van Maijken Jansdr (MPS: 

Maeijcken Jansdr) eertijts huijsvrouwe van Marinus Corneliss schipper ende bij hem 

comparant aen mr Martinus Casar vercocgt voor 12 p vls tgemet contandt gelt ter leveringe, 

den cooper daerinne te goeden erven ende vestigen ende hem comparant mitsgaders de voors. 

weese ende Geert Rhijn van t’ontgoeden onterven ende ontfestigen, brieven van garande te 

geloven ende verlijden in forma, de cooppenningen onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen, 

alsoohij comparant bekende de cooppenningen van de voors. erve bedongen vuijt handen van 

de voors. geconstitueerde ontfangen te hebben ende voorts meer tot tgunt voors. is te doene 

ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal als hij constituant present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Hantwerpen present Augustijne Gheleijns Bailliu ende 

Cornelis Willems Versluijs wethouder tot Ellewoutsdijck die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 93, W_6879, 7-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Susanna de 

Jonckheere weduwe wijlen sr Francois van de Berge (MPS: Frans van de Berge) (pag 93v) 

zaliger dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen d’eersame Cornelis 

Adriaens Smallegange hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme 

vuijt haer comparantes name te compareren voor wethouderen van der Nisse ende aldaer ten 

proffijte van mr Jacob Baerlant te leveren cederen ende in rechten vrien eijgendomme te 

transporteren alsulcken 3 gem ende half ende roen lants liggende in de voors. procgie van der 

Nissen bij den voors. van den Berge in sijn leven aen voors. Baerlant vercocgt voor 100 

carolus guldens t’gemet gereet gelt ter leveringe, den cooper daerin te goeden erven ende 

vestigen ende haer comparante daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, de 

cooppenningen daervan onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen brieven van garande te 

geloven ende verlijden in forme ende voorts ten fijne voors. alles te doene ende hanteren wes 

de costuijmen aldaer vereijsschen ende medebrengen sullen ende sij comparante present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 93v, W_6880, 11-11-1613 (infirmatie): soo hebbe ick Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt 

Goes achtervolgende de schriftelijcke memorie bij jonckheer Johan Peeters van cats aen mij 

behandicgt hier van woorde tot woorde volgende: heer notaris sult ten versoucke van Johan 



 

 

 

Peetsr van Cats infirmeren Franchois Vervoort (MPS: Frans van der Voorde) ten eijnde hij op 

15-11 naestcomende come ende compareren voor de gerechte van Wolfaertsdijck omme 

aldaer te ontfangen alsulcken 40 gem lants als de voorn Johan Peters van cats hem Franchois 

Vervoort vercocgt heeft ofte bij faulte van comparitie ten voors. dagen den voorn Vervoort 

aen te dienen dat hij Johan peters van Cats jegens hem protesteert van dat hij Franchois 

Vervoort tot nocg toe in gebreke gebleven is vant voors. lant in coope ende eijgedomme te 

ontfangen sulcx als naer behooren ende oversulcx gereserveert is (pag 94) de coope te 

renuncgieren ende deselve te annuleeren mitsgaders met ’t lant sijn eijgen vrien wille te doene 

in allen schijn oft noijt eenige coop dies aengaende tusschen Johan Peters van Cats ende 

Franchois Vervoort gemaect ware relaterende vl? wedervaren. Actum 11-11-1613, was 

onderteeckent Johan Peters van Cats mij mette getuijgen naergenoemt ten dage voors. 

getransporteert ten huijsse eende aen den persoon van den voors. Vervoort ende hem t’gene 

voors. geinfirmeert, dewelcke gaf naer voorgaende lecture voor antwoorde: ick hebbe aen 

jonckheer Cats de meeste parthie van de penningen t’sijnen huijse gepresenteert ende 

weijgerde t’eene sonder t’andere t’ontfangen, dan was denselven Jonckheer Cats wel te 

vreden ende consenteerde mij te wacgten ter tijt ende wijlen t’gelt van landen van Vlaenderen 

bij mij ten dien eijnde vercocgt soude gecomen sijn om als dan alle t’samen t’ontfangen ende 

dat hij Vervoort ooc nocg bereijt was de meeste parthie van gelde aen den voors. jonckheer 

Cats dadelijc te tellen ende hem de reste te vervougen soo geringe t’gelt van Vlaenderen dat 

hij Vervoort alle dage seijde te verwacgten soude gecomen sijn met presentatie van te betalen 

behoorlijc interest van de penningen die den voorn. jonckheer Cats tot den dage van de 

leveringe sal gederft hebben ende versocgt copie. Aldus gedaen geinsinueert ende verclaert ter 

presentie van Jacob Engels ende Frans van der Straten borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 94, W_6880, 13-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maeijcken Jansdr weduwe 

wijlen Logier Louiss wonacgticg tot Cattendijcke (MPS: Kattendijke) dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen Schout ende Schepenen der voors. procgie 

van Cattendijcke omme vuijt haren name haer overleden mans sterfhuijs te red? liquideren 

ende vereffenen met de crediteuren, te handelen ende accorderen de houve aen den cooper te 

leveren, den paijementbrief ren meeste proffijte te vercoopen ende voorts vuijt haren name int 

voors. sterfhuijs alles te doene ende hanteren als sij comparante present sijnde selfs soude 

mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen 

alle t’gene bij den (pag 94v) geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 94v, W_6881, 14-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Nicolaes 

Jans schipper (MPS: Claes Jans schipper) ende innewonende borger deser stede als getrout 

hebbende Franchijne Smallegange (MPS: Francina Smallegange) dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect Cornelis Pieters in de Oijevaer sijnen oom hem 



 

 

 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants name 

te compareren voor wethouderen van Cloetinge (MPS: Kloetinge) ende aldaer aen ende ten 

proffijtte van Adriaen Andriess Wiskercke te leveren cederen ende in rechten vrien 

eijgendomme te transporteren de parthie van lande bij den voorn Wiskercke binnen deser 

stede nu ontrent drie weecken geleden te bode gecocgt volgende de conditien daervan sijnde 

den cooper daerinne te goeden erven ende vestigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden 

onterven ende ontvestigen, brieven van garande te geloven ende sijnen persone ende goederen 

daervoren te verbinden, de cooppenningen t’ontfangen ende daervan behoorlijcke quitantie te 

verlijden ende voorts ten dien fijne meer te doene ende hanteren wes de costuijmen aldaer 

vereijsschen sullen ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoe. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijse 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij (pag 95) notario present Jan Jans 

Brouwer ende Leenaert Anthonies borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 95, W_6881, 15-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Daniel van Berge suijckerbacker 

wonende tot Middelburcg in Seelandt dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

bij desen Frans Eversdijck procureur postulerende voor de Magistraet deser stede hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants name 

ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte 

alsulcken 17 p 17s 7,5 gr als hem constituant sijn competerende van Marinus Arents broger 

deser stede over geleverde winckelware volgende de specificatie daervan aende 

geconstitueerde over te leveren, afslacg doende alle deucgdelijcke betalinge rechtelijc daertoe 

te constringeren alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te 

versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen commeringen 

arrestementen beletselen vuijtwinningen op den persoon ende goederen van den voors. 

Marinus Arents te doene ende voorts ten dien fijne alles te doene ende hanteren wes de saecke 

vereijsschen sal ende hij comparant present sijnde slefs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijse 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een (pag 95v) ofte meer instrumenten 

in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Galeije present David Mels Leijss (MPS: David 

Melchiors Leijss) ende Lambrecht Soetebier borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 95v, W_6882, 19-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Lievens 



 

 

 

wonacgticg te Driebergen denwelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen 

Pieter Adriaens Bolle borger deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende 

speciael bevel omme vuijt sijns comparants name ende van sijnentwege te heeschen manen 

innen ende onder quitantie te ontfangen alsulcke 26 p vls ende 9 ellen linnen laken mitsgaders 

eenen nieuwen hoet als hem comparant deucgdelijc sijn competerende van Frans Jans in 

Driewegen soo over drie jaren dienst als van geleenden geld afslacg doende alsulcken 7 oft 8 

sacken terwe onbegrepen bij hem comparant daer op ontfangen denselven Frans Jans bij 

faulte van goetwillige betalinge rechtelijc daertoe te constringeren alle dagen ende termijnen 

van rechte te houden ende observeren sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen 

ende ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen beletselen vuijtwinningen op 

den persoon ende goederen van den voors. Frans Jans te doene eene ofte meer procureurs ad 

lites in sijn stede te substitueren ende voorts ten fijne voors. is alles te doene ende hanteren 

dat behooren ende noodicg wesen zal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene 

bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijse 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een (pag 95v) ofte meer instrumenten 

in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Adriaens 

Mannee ende Cornelis Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 96, W_6882, 19-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Wouter Wouters beenhouwer tot 

Bergen op den Soom (MPS: Bergen op Zoom) denwelcke heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect bij desen Frans Eversdijck procureur postulerende voor de Magistraet deser stede 

hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants 

name David Quirijns lantbode rechtelijc te constringeren tot het ontfangen van alsulcke 1000 

onden huijden als hij comparant aen voors. David Quirijns heeft vercocgt voor 500 carolus 

guldens t’hondert die hij is gehouden te leveren schier ende Vastenavent 1614, alle dagen 

ende termijnen van rechte jegens denselven te houden ende observeren sententie te 

versoucken, d’selve ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen beletselen 

vuijtwinningen ende voorts ten dien fijne alles alles te doene ende hanteren wes behooren 

ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen, authoriserende hij constituant voorts Jan Cornelis beenhouwer binnen deser stede 

omm dselve huijden vuijt sijnen name aen voors. David te leveren ende de penningen daervan 

ontfangen onder behoorlijcke quitantie. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen al t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke 

rekeninge bewijse ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Horen present Cornelis Clusterren? tot Bieselinge ende 

Leenaert Corneliss beenhacker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 96, W_6882, 20-11-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Pauwels 

de Vos innewonende borger deser stede ter eenre ende Jan Jans decker jegenwoordelijc 

wonende in Wolfaertsdijck (MPS: Wolphaartsdijk) ter andre sijde welcken de Vos verclaerde 

aen voorn Jan Jans decker vercocgt gelijc denselven Jan Jans bekende gecocgt te hebben eene 

lanthouve huijs ende hof met haren gevolge mitsgaders ontrent 4 gem boomgaerts liggende in 

Lambrechtshoeck (pag 96v) in de procgie van Elfsdijck (MPS: Ellewoutsdijk) wesende alle 

eijgen erve ende dat voor de somme van 2800 carolus gulden van 40 gvls t’stuck eens te 

betalen gereet ter leveringe 200 gelijcke guldens ende voor des vercoopers huijsvrouwe eenen 

dobbel ducaet een jaer naer date van leveringe 25 p vls ende voorts alle jaren gelijcke 25 p vls 

ter volder betalinge gedurende. voorts sal den cooper volgen met de voors. houve alle het 

kercken ende armen lant liggende in Lambrechtshoeck ende Vardijck mitsgaders t’lant dat hij 

de Vos van verscheijdene particuliere personnen in pachte houdt ende dat voor den prijs als 

d’selve bij den voors de Vos gepacgt sijn sal den cooper is ooc in pachte volgen met de voors. 

houve ontrent 56 gem saijlant ende weije aencomende den voors. de Vos met Jan Huijge 

(MPS: Jan Hugos) sijn schoonsone mitsgaders Pieter van der Goes ende dat voor 22 s gvls 

afslaens gelt t’gemet s’jaers daervan den eersten pacht tot laste van den cooper verschijnen sal 

Catharina 1614, alle note sijn last dragende sulcs datter ontrent 75 gem lants in pachte met de 

voors. houve sal volgen, den cooper is gehouden ende belooft mits desen voor de 4 eerste 

paijen sonder de gereede te stellen twee sufficante borgen, die borgen sullen blijven 

onvermindert de hipoteque sulcx dat d’selve comen wel? ende executabel sijn voor deselve 

paijen ofte enige van dien sonder op hipoteque te comen den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck, 10 s 

voor den armen van Ellewoutsdijck ende voorts alle rechtelijcke oncosten ter leveringe incluis 

tot coopers laste ende alsoo den voors. boomgaert met meer ander lant den vercooper 

aencomende verbonden ende gehipotequeert is tot versekeringe van seker 300 p vls die hij de 

Vos aent sterfhuijs van den Cornelis Gilliss schuldicg is, soo is bij den coop expresselijc 

gestipuleert ende bedongen dat den voors. de Vos gehouden sal sijn d’selve penningen af te 

doene ende den voorn. boomgaert daervan t’ontlasten alvooren hij cooper sal gehouden sijn 

eenige penningen? vuijtgesondert de gereede paije te betalen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Goossen de Brune ende Marinus 

Corneliss schipper die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 96v, W_6883, 20-11-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joris 

Mihalsi? soldaet onder Capiteijn Tarsart? jegenwoordelijc in garnisoen liggende binnen 

Sluijsals getrout met Maeijcken Jansdr universele erfgenaem van Jan Harmans schipper 

(MPS: Jan Hermans schipper) denwelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect Pieter 

Adriaens cramer innewonende borger deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt sijns comparants name metter minne ofte rechte te heeschen 

manen innen ende ontfangen alsulcke penningen als hem comparant in de voors. qualiteijt sijn 

competerende van Cornelis Jans Camerlinck volgende den schepenenbrief daervan sijnde 

gepasseert voor Schepenen van Crabbendijcke (MPS: Krabbendijke) op 15-1-1599, quitantie 

van sijnen ontfanc te geven ofte in dorso van den brief te laten teijckenen ende bij faulte van 

goetwillige betalinge den voors. Cornelis Jans rechtelijck tot betalinge te constringeren ten 

dien fijne te compareren voor allen wetten rechten ende rechteren daert behooren sal ende 



 

 

 

aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te 

verspoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijve te vervolgen commeringen 

arrestementen beletselen ende vuijtwinninge op personen ende goederen te doene een ofte 

meer procureurs ad lites in sijn stede te substitueren ende voorts ten fijne voors. alles te doene 

ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen al t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden 

mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge 

bewijse ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present mr Harrent Jacobs chirurgijn ende Jan Gillens 

Brickbens? arbeijder ende borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 97, W_6883, 20-11-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der (pag 97v) stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Claes Jans Isebaert 

(MPS: Nicolaes Jans Isebaert) schipper tot Ellewoutsdijck (MPS: Ellewoutsdijk) oudt 45 jaren 

ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Jan Adriaens Calloo als 

impostmeester vant witte sout over drie achtereenvolgende halve jaren t’laeste geexpireert 

ultima september 1613 op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende hem wel kennelijck te 

wesen dat Dignus Pieters Vlaminck t’Oudelande binnen de voors. drie halve jaren heeft 

opgedaen in twee diversche reijsen twee half vaten wit sout. Gevende voor redenen van 

wetenschap dat hij deposant t’selve sout met sijn schuijtte van Vlissingen gebracgt heeft. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Hantwerpen (MPS: Antwerpen) present Adriaen Jans 

beenhouwer ende Pieter Heijndricks Meulepolder die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 97v, W_6884, 20-11-1613 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der (pag 97v) stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Claes Jans Isebaert 

(MPS: Nicolaes Jans Isebaert) schipper tot Ellewoutsdijck (MPS: Ellewoutsdijk) als voocgt 

van de weese van Jan Pieters Plomp dewelcke heeft in dier qualiteijt overgedragen ende 

getransporteert aen Gillis Jans Cleeuwendamme alsulcken obligatie inhoudende 5 p 10 s als 

Cornelis Heijndricks schuldicg is aen de voors. weese ende bekende daervan met 5 p vls bij 

hem in gereede gelde van den voors. Gillis Jans ontfangen ten vollen ende al betaelt te sijne 

doende dienvolgende afstant van selve obligatie ten proffijtte van de voors. Gillis Jans ende 

hij comparant heeft sicg selven verbonden borge voor de solventie van den debiteur in 

obligatie geroert sulcx dat den cessionaris sal ontstaen mits doende acte van diligentie. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes (pag 98) int Wageschot present Jan Andriess Block in 

Driewegen ende Willem Geerts Nissepadt borger deser stede die als getuijgen nevens mij 



 

 

 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 98, W_6884, 26-11-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der (pag 97v) stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Gijsbrecht Jooss oudt 

38 jaren ende Jan Passchiers oudt 23 jaren ofte elc daerontrent beijde stoeldraijers ende 

innewonende borgers deser stede dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Jan 

Heijndricks Hille schoemaker mede innewonende borger alhier op haerlieder manne waerheijt 

in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen 

waracgticg ende henlieden seer wel kennelijck te wesen dat den requirant lange jaren binnen 

deser stede met sijne huijsvrouwe Tanneken Roelantsdr gewoont heeft ende dat deselve 

Tanneken nu geleden ontrent twee jaren deser werelt overleden is. Gevende voor redenen van 

wetenschap dat sijlieden deposanten den requirant seer wel kennen ende oock sijne overleden 

huijsvrouwe wel gekent hebben ende dienvolgende t’gene voors. is henlieden met geheel de 

stadt van der Goes wel kennelijc is. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie 

van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 98v, W_6885, 26-11-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Corneliss de Hooge 

wethouder in Crabbendijcke (MPS: Krabbendijke) dewelcke heeft ter instantie ende requisitie 

van sr Cornelis Geerts Bijsterman op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg dat den requirant nu inden 

voorsomer lestleden ter instantie van Pieter Bake alsdoen schout tot Crabbendijcke voors. 

voor de wet aldaer gedacgvaert is geweest ende hebben deselve Bake ende Bijstermans in 

juditio woorden gecregen ende seijde requirant onder andre dat hij Bake een hongerige luijs 

ende cale vinck was sonder dat hij requirant eenige van schepenen geinjurieert te nagesproken 

ofte eenige dreijgement aengedaen heeft. gevende voor redenen van wetenschap ende goede 

kennisse dat hij deposant alsdoen mede als wethouder in de bancke geseten ende de woorden 

wel gehoort ende verstaen heeft. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van 

t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Frans Verstraten (MPS: Frans van der Strate) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 98v, W_6885, 28-11-1613 (infirmatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Cornelis Willems Eversdijck 

(MPS: er staat overal d’Eversdijck) als speciale procuratie hebbende van Mattheus Eversdijck 

sijnen broeder dewelcke verclaerde dat hij vuijt cracgte van sijne procuratie vercocgt heeft 



 

 

 

aen Adriaen Andriess Wiskercke de nombre van 5 gem 245 roeden lants liggende in Oudt 

Crabbendijcke (MPS: Oud Krabbendijke) voor 3p 6s 8 gr tgemet dewelcke deselve Wiskercke 

tot nocg toe niettegenstaende des comparants ernstelijc versouck geexcuseert t’ontfangen, 

ende alsoo hjij comparant verstaet de leveringe van dien niet langer vuijtgestelt werde (pag 

99) versocgte aen mij notario met getuijgen na behooren te transporteren aen den voors 

Wiskercke ende hem insinueren dat hij dselve landen nu vrijdag comende 8 dage wesende 6-

12-1613 zal comen ontfangen na behooren ofte bij faulte van dien dat hij protesteert gelijc hij 

protesteert bij desen van costen schaden ende interestenm alreede geleden ende nocg te lijden 

ende ooc hem Wiskercke soo vuijt sijns comparants name als ooc vuijt de name van Francois 

Eversdijck (MPS: Frans Eversdijck) mede ten desen comparerende als oudte broeder van den 

voors. Mattheus Eversdijck ende in dier qualiteijt pretenderen aenboorde aent selve lant te 

interdiceren dat hij hem niet sal hebben te vervorderen d’selve landen bij eenige sinisterheijt 

te ontfangen sonder alvoren den voors. Cornelis Eversdijck ende Francois Eversdijck daervan 

behoorlijck verwitticgt te hebben, ofte bij faulte van dien verclaerde hij vercooper ende 

aenboorder d’selve leveringe sonder haerlieder kennisse geschiet voor nul ende van 

onwaerden als gedaen sijnde in prejuditie van den aenboorder met sulcken intentie dat hij 

aenboorder sijn recht jegens hem Wiskercke sal institueren daer ende soo hij te rade werden 

zal versoeckende van sijne antwoorde notule gehouden ende daervan behoorlijc instrument 

gemaect te werden. gedaen ten huijsse van mr Quirijn Westerwijck present denselven 

Westerwijck ende Jan Calloo borgers deser stede, die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteeckent hebben, 

welcke volgende hebbe mij notario met de getuijgen ondergenoempt op 30-11-1613 

getransporteert aen persone van den voors. Wiskercke ende hem t’gene voors. is geinsinueert 

hebbende gaf voor antwoorde ick en ben niet in weijgeringe t’lant t’ontfangen dan ten is mij 

niet mogelijc t’selve op vrijdage te doene maer sal maendacgs daeraen oppassen mits dat 

sijlieden mij verwittigen waer dat de leveringe sal dienen. Actum ter presentie van Jan Calloo 

ende Pauwels de Visscher cleermaker borgers deser stede als getuijgen hiertoe versocgt. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 99, W_6885, 30-11-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 30-11-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jan Clement van Damme ende 

Grietken Stoffelsdr (MPS: Margaretha Christoffelsdr) sijne huijsvrouwe wonende binnen de 

procgie van Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) welcken Jan Clement wel te (pag 99v) passe 

ende Grietken sieckelijck sijnde maer nocgtans haer verstant ende memorie volcomelijc 

gebruijckende soo ons claerlijc bleeck dewelcke comparanten overdenckende de cranckheijt 

des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte 

stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrijen eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt 

beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden 

gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder beijden testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. bevelende haerlieder sielen die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder 

doode lichamen den buijck der aerden, voor eerste revocerende doot ende te niette doende de 

huwelijcxe voorwaerde tusschen henlieden gemaect ende begeiren dat deser haerlieder 

dispositie sal gevolcgt werden ende comende tot haerlieder voorgenomen dispositie van 

goederen geven ende laten malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van 

hen beijden bij forme van institutie alle de gereede havelijcke erffelijcke meuble ende 

inmeuble goederen geen vuijtgesondert oft gereserveert die d’eerstaflijvige met de 



 

 

 

lancxtlevende gemeene achterlaten sal omme alle d’selve bij de lancxtlevende aenveert ende 

sijn ofte haren nottrust daervan genomen te worden des lancxtlevenstes leven lanc geduirende 

mits dat de testatrice in cas dat sij lancxtlevende is gehouden sal sijn vuijttereijcken een jaer 

naer des testarices aflijvicheijt aen sijn vrienden die ab intestato in sijn achter te laten 

goederen gerecht sullen sijn de somme van 100 carolus guldens van 40 gvls t’stuc eens, ende 

in cas hij testateur lancxtlevende is sal hij gehouden sijn dadelijc naer haer testatrices 

aflijvicheijt te laten volgen aen Neelken Lenaerts (MPS: Cornelia Leenaertsdr) haer meter die 

jegenwoordelijc met haerlieder comparanten is wonende alle de cleeren soo linnen als wollen 

mitsgaders juwelen ende properheden ten lijve halse ende hoofde van testatrice gedient 

hebbende. Item ooc een jaer naer haer overlijden aen hare vrienden van haer vaders sijde die 

daerinne gerecht sullen sijn de somme van 2p vls ende ten laeste aen de virenden van haer 

moeders sijde soo daer eenige sijn de somme van 5 s gvls alle t’welcke sijlieden testante 

haerlieder respective vriende ende legatarissen sijn legaterende bij desen naer de doot van de 

lancxtlevende ende soo verstaen sijlieden testateurs dat alle de goederen geen vuijtgesondert 

oft gereserveert die d’selve lancxtleven achterlaten sal sullen werden gepaert ende gedeelt 

ende aenveert bij de rechte erfgenamen van den testateur voor d’een helft ende de voors. 

Neelken Lenaerts voor d’ander helft daerinne hij testaeur sijne vrienden die ab intestato in 

sijne achter te laten goederen gerecgt sullen sijn ende sij testatrice de voors. Neelken (pag 

100) Lenaerts haerlieder respective erfgenamen genomineert ende geinstitueert hebben met 

vollen rechte ende titule mits desen ende ingevalle de voorn. haerlieder respective 

geinstitueerde erfgenamen quamen t’overlijden sonder wetticg hoir achter te laten, of ooc in 

cas niemande van henlieden eenig recht aen desen erffenisse vermeet? soo substitueren 

sijlieden testanten in haerlieder respective geinstitueerde erfgenamen plaetse den gemeenen 

armen der procgie van Heijnkensant. Alle twelcke voors. de testanten ter presentie ende 

aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen 

haerlieder respective testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van 

testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme ende 

middel alst alderbest na rechten subsisteren macg, niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de testanten present Jan Eeuwouts ende 

Mattheus Heijndricks procgianen tot Heinkensant die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 100, W_6886, 4-12-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 4-12-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Pauwels Jansdr ende Jobken 

Cornelisdr Colve sijne huijsvrouwe wonacgticg in de Nissestelle beijden cloeck gesont 

welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke comparanten 

overdenckende de cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde deselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijck voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren 

haerlieder (pag 100v) beijden testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren 



 

 

 

naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck der aerden. Ende 

comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben tot haerlieder 

gestelt ende genomineert ende geinstitueert gelijck sijlieden stellen noemen ende institueren 

mits desen Maeijcken Cornelisdr Diericksdr (MPS: Maijken Cornelis Dirrick) ende Theunken 

Pauwels (MPS: Anthonia Pauwelsdr) haerlieder samenkinderen mitsgaders haerlieder docgter 

Claerken Pauwels (MPS Clara Pauwelsdr) met hare kinderen die sij nu heeft ende nocg sal 

crijgen ende hij Pauwels Jans stelt mede tot sijn erfgenamen sijn voorkint genaempt Jasp 

Pauwels (MPS: Jasper Pauwels) sulcx als die behooren te erven docg is haerlieder begeiren 

ende verstaen expresselijc dat haerlieder docgter Claerken Pauwels van het gedeelte dwelcke 

haer met hare kinderen vuijt cracgte van desen aencomen sal alleenlijc sal genieten de bladine 

ende usumfruct haer leven lanc geduirende blijvende den eijgendom van dien beset aen hare 

kinderen die sij nu heeft ende nocg sal crijgen sonder dat sij Claerken of haren man den 

eijgendom van dien int geheele ofte deele sal mogen vercopen belasten oft veralinieren 

verclarende van nu voor als dan alsulcken vercoopinge belastinge alienatie ende 

becommeringe nul ende van negeender? waerde ende verstaen mede dat d’voorn Claerken 

met hare kinderen alvoren sijlieden in desen schijn eenige goederen proffitteren sullen 

innebrengen alsulcke penningen als d’selve Claerken van comparanten voor desen heeft 

genoten volgende de liquidatie daervan sijnde in date 3-12-1613. Ende verclaerden de 

comparanten t’gunt voors. is int regarde van de voors. Claerken ende hare kinderen alsoo 

gedisponeert te hebben om merckelijcke ende haer ten hoocgsten moverende redenen 

begeirende ende ordonnerende oversulcx dat d’selve Claerken haer met de bladinge voors. sal 

te vreden houden sonder eenicg voordeel van legitime portie vrij ende buijten alle lasten te 

pretenderen dan soo d’selve sulcx oft generalijc ijet anders daertegen woude querelleren in 

rechte oft daerbuijten soo wederroepen sijlieden testanten de voorgeroerde dispositie int 

regard van de voors. Claerken ende hare kinderen ende hebben d’selve Claerken bij desen in 

dien gevalle haerlieder erfgenamen geinstitueert allenlijc in hare oprecgte legitime portie der 

goederen die d’eerstaflijvige van henlieden testateurs nalaten sal mits dat haer daerover gecort 

werden alsulcken penningen als d’selve van den comparanten voor desen heeft genoten 

volgende de liquidatie hierboven geroert op aldien de legitieme portie soo verre strecken 

macg soo niet sal sij Claerken gehouden sijn het te cort comen bij te leggen ende in de reste 

van hare portie stellen ende institueren sijlieden testanten haerlieder erfgenamen desselfs 

Claerken kinderen die sij nu heeft ende nocg sal crijgen, verstaen ende begeiren ooc dat 

haerlieder dochter (pag 101) Maeijcken Pauwelsdr sal gehouden sijn het sterfhuijs van de 

eerstoverlijdende van hen beijden comparanten te ontlasten van alsulcken 900 carolus guldens 

met den interest van dien jegens den pennick 16 bij haren jegenwoordigen man Dominicus 

Adriaens gelicgt van de voors. Maijkens voorsone daer Pauwels Jans borge voor gebleven is 

sijn goederen voor gehipotecqueert ende een jaerlijcx interest tot nocg toe betaelt heeft ende 

dat alvoren sij eenige goederen van de eerstoverlijdende sal trecken oft proffitteren. Item sdal 

d’selve Maijken gehouden sijnin te brengen de somme van 104 p vls bij henlieden 

comparante voor d’selve haerlieder docgter betaelt aen den Borgemeester Cornelis Gillis. 

Item alsulcke 100 p vls bij henlieden comparanten d’selve Maijken ten huwelijcke 

gegevenEnde ten lesten verstaen sijlieden comparanten ooc dat de penningen bij henlieden 

voor de voors. Maijken betaelt blijckende soo bij extract vuijt Schepenenregister der stede 

Goes beginnende met den jare 1602 folio 117, als bij obligatie aen Quackelbeen? betaelt 

sullen blijfven openstaende jegende de goederen die sijlieden comparanten daertegen aenveert 

hebben tot naer de liquidatie sulcx die te cort comen sal bijleggen. Ende dat alles eer sij 

Maiojken eenige goederen sal trecken als boven. Ende stellen sijlieden testanten tot voccgden 

van des voors. Claerkens kinderen ende opsienders van desen haren testament den voors 

Jasper ende Cornelis Pauwels oft bij derselver aflijvicheijt d’outste kinderen daeraen 



 

 

 

dewelcke alle roerende goederen de voors. kinderen van Claerken Pauwels bij t’overlijden 

van d’eerste van hen beijden te versterven sullen vercoopen ende de penningen aenleggen aen 

vaste sufficante panden ende van t’jaerlijcxe innecomen doen behoorlijck rekeninge bewijs 

ende reliqua voor d’heeren weeesmeesters deser stede Goes aen dengenen diet behooren sal. 

Alle twelcke voors. de testanten ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder respective testament 

laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille 

gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme ende middel alst alderbest na rechten 

subsisteren macg, niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte 

costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden 

ende solemniteijten (pag 101v) naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Cornelis Pauwels voors. present Lambrecht 

Jans Schrander ende Jan Vervoort cleermaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 101v, W_6888, 4-12-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 4-12-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Simon Nagels cramer ende Dina 

Jorisdr sijne huijsvrouwe borgers deser stede welcken Simon siecjelijck te bedde liggende 

maer nocgtans sijn verstant ende memorie wel hebbende ende gebruijckende soo ons claerlijc 

bleec ende voors. Dina gaende ende staende daert haer beliefde dewelcke overdenckende de 

crancheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden 

seijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieden beijden testament 

laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. bevelende haerlieder 

sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende 

haerlieder lichamen den buijck der aerden. Eerst ende alvoren doodende casserende ende te 

niette doende alle voorgaende testamentenb codicillen vuijtterste willen ofte andere 

testamentelijcke dispositin bij henlieden voor desen gemaect ende verleden. Ende comende 

voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce 

over ende wederover de lancxtlevende gegeven ende gelegateert (pag 102) geven ende 

legateren mits desen het usumfruct van den huijsse daer sijlieden jegenwoordicg in wonen 

omme t’selve te besitten ende gebruijcken des lancxtlevendes leven lanc geduirende met 

sulcken recht als een lijfftocgtenaer oft lijfftocgtenaersse competeert. Geven ende laten voorts 

malcanderen reciproce over ende wederover de lancxtlevende bij forme van institutie alle de 

resterende roerende ende onroerende goederen actien crediten ende gerechticheden vuijt ende 

inschult geen vuijtgesondert oft gereserveert die d’eerstaflijvige met de lancxtlevende 

gemeene achterlaten sal mits de lancxtlevende gehouden blijft haerlieder samenkindt met 

name Johannes Nagels de jonge nu oudt sijnde 9 jaren te onderhouden alimenteren cleeden 

ende reeden redelijckerwijse naer des lancxtlevenstes staet denselven te leeren lesen schrijven 

een ambacgt oft sulcx daer hij int en bequaem toe wesen sal ende dat alles geduirende ter tijt 

ende wijlen den voors. Johannes sal gecomen wesen ten huwelijcken state oft bejaertheijt alst 

wanneer de lancxtlevenste gehouden sal sijn aen denselven Johannes vuijttereijcken voor sijn 



 

 

 

vader ofte moederlijcke successie sulcken somme van penningen oft goederen als 

d’lancxtlevende in conscientie sal bevinden denselven te competeren malcanderen vastelijc 

betrouwende t’voors kint niet te sullen vercorten docg verstaen ende ordonneren expresselijc 

soo de lancxtlevende in dien gevalle sal gehouden sijn voor date vant huwelijc aen den voors. 

Johannes Nagels haerlieder samenkindt te laten volgen de gerecgte helft van alle de roerende 

goederen die de eerstaflijvige met de lanctlevende gemeene achtergelaten sal hebben 

blijvende het usumfruct van den huijsse in sijn geheele den selven Johannes Nagels in 

manieren voors. haertlieder universele erfgenamen instituerende bij desen ende ist bij aldien 

dat tselve haerlieder samenkindt overlede voor sijn mondicge dagen t’sij voor oft naer het 

hertrouwen van lancxtlevende ? substitueren sijlieden malcanderen reciproce de lancxlevende 

haerlieder erfgenamen in haerlieder kindts plaetse mits dat naer de doot van de lancxtlevende 

alle de goederen bij deselve lancxlevende chtergelaten wordende sullen werden aenveert ende 

geproffitteert bij de erfgenamen ab intestato van de eerstaflijvige ende lanctlevende half ende 

half behoudens dat de armen der gemeente deser stede in desen gevalle sal genieten een 

gerecht vierde paert van dien t’selve den voors. armen legaterende bij desen ende de voors. 

haerlieder respective vrienden onder dien laste haerlieder erfgenamen instituerende ende 

hebben gecosen gelijc sijlieden kiesen te stellen bij desen tot voocgden van den voors, 

Johannes Nagels de diackenen der kercke alhier in dier tijt wesende henlieden biddende 

d’selve voocgdie te aenveerden ende daerop goede toesicgt te nemen ende soo het innecomen 

sijner goederen niet sufficandt en ware (pag 102v) om deselve Johannes daer op jaerlijcx te 

onderhouden bidden dat sijlieden gelieven het te cort comen te verschieten op dat de 

principale goederen in este mogen blijven mits t’selve in tijden ende wijlen tot minste schade 

vant voors. kindt van desselfs goederen wederom ontfangende. Alle twelcke voors. de 

testanten ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden 

andermael t’selve te wesen haerlieder respective testament laeste ende vuijtterste wille 

begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte 

sulcke andre forme ende middel alst alderbest na rechten subsisteren macg, niettegenstaende 

eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter 

contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten (pag 101v) naer 

rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Leenaert Heijndricks 

Hooft ende Aernout Tets borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum 4-12-1613. 

 

RAZE 2045, 102v, W_6889, 9-12-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Anthonij Hebbrechts backer 

oudt 39 jaren ende Cornelis Blaubeen oudt 26 jaren ofte elc daerontrent borgers deser stede 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Jasper Pauwels schipper op haerlieder 

manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt 

mits desen waracgticg ende henlieden wel kennelijc te wesen dat sijlieden deposanten den 

requirant ende Abraham Bouwens (MPS: Abraham Boudewijns) ontrent paesschen laestleden 

onbegrepen den juijsten dacg geweest sijn binnen deser stede in de pauwe alwaer den 

requirant van den voors. Abraham (pag 103) Bouwens gecocgt heeft alle de raepkoecken die 

denselven Abraham Bouwens soude maken met sijnen windtolijmolen genaempt Grootemoer 

van paesschen 1613 tot Paeschen 1614 voor 8 s 6 g t’hondert vuijtgesondert alsulcken parthie 



 

 

 

als Heijndrick Marinuss voor date van dien van den voors. Abraham Bouwens gecocgt hadde 

volgende t’contract daervan tusschen henlieden gemaect. Gevende voor redenen van 

wetenschap dat sijlieden bij ende int doen van de coopmanschap present geweest sijn. 

Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des 

versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Simon Andriess ende 

Adriaen van Sundert borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

4-12-1613. 

 

RAZE 2045, 103, W_6889, 10-12-1613 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Daniels weduwaer wijlen 

Betken Jansdr (MPS: Elisabeth Jansdr) ter eenre Joos de Wolf ende Jan Corneliss lange in 

huwelijcke hebbende Maijken Jans de Wolf (MPS: Maeijcken Jansdr de Wolf) als ooms ende 

naeste bloetvrinden van moeders sijde van de drie kinderen bij de voors. Betken achtergelaten 

ende bij de voors. Pieter Daniels geprocreert met namen Adriaenken Pieters (MPS: Adriana 

Pietersdr) oudt 13 jaren, Janneken Pietersdr oudt 6,5 jaren ende Lijsbetken Pietersdr (MPS: 

Elisabeth Pietersdr) oudt 5 jaren ter andre sijde dewelcke verclaerden met malcandren 

veraccordeert te wesen nopende de voors. kinderen moederlijck goet te weten dat den voors. 

weduaer aen voors. vrienden tot proffijtte van de voors. kinderen sal overleveren ende 

bewijsen gelijc hij dat bij desen de gerechte helft van alle de goederen die de voors. sijne 

huijsvrouwe (pag 103v) met hem gemeene heeft achtergelaten bedragende over de kinderen 

deel de somme van 58 p 13 s 2 gr ende sijnde de comparanten met de andren verdragen dat de 

voorn. outste weese ten regarde sij soo verre gebracgt datse haren cost waerdicg is vuijt 

deselve penningen sal van den hooffde tot de voeten nieu gecleet ende haer ses nieuwe 

hemden gemaect werden sonder datse meer voor haer moederlijck goet sal mogen pretenderen 

ende vuijt de resterende penningen die daerboven nocg sullen overschieten sal de voors. 

joncxte weese proffiteren 12 p vls ende de reste sullen sij deelen half ende half ende comt 

d’eene van de twee joncxte te sterven salt succederen opt andre ende sijlieden d’selve sijn 

aennemende bij desen t’onderhouden van eten drincken cleeden reeden schole gaen leeren 

ende onderwijsen ter tijt ende wijlen sijlieden haren cost waerdicg sullen sijn mits aen de 

voorn.penningen als d’andre goederen die d’selven nocg souden mogen versterven die d’selve 

ooms onder haer sullen behouden sonder eenige interest daervan te geven cortende ten 

regarde van de voors. houdenisse 8 p vls jaerlijcx voor ijder kint. In gevalle de middelen soo 

verre mogen strecken soo niet sullen te vreden sijn met t’gene datter is voor datse gebrocgt 

sijn datse haren cost waerdicg sijn sullen de voors. ooms naer haer trecken de clederen die 

d’selve sullen achterlaten. Docg dit alles onder sulcken reserve dat hij Cornelis Jans Lange 

nocg de huijsvrouwe van den voors. Joos de Wolf of derselver respective erfgenamen in 

voors. houdenisse niet langer en sullen gehouden sijn dan geduirende t’leven van den voors. 

Joos de Wolf ende Maijken Jans de Wolf. Tot voldoeninge ende volcominge van desen 

contracte verbinden sijlieden haerlieden selven personelijc ende generalijc alle haerlieder 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Govaert Govaerts borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 103v, W_6890, 10-12-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde (pag 104) presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Laureijs Geerts out 62 jaren Jan Geluck oudt 32 jaren schepenen tot Valckenisse (MPS: 

Valkenisse) ende Jan Nicolaess wonende tot Waerde (MPS: Waarde) oudt 27 jaren oft elck 

daerontrent dewelcken hebben ter instantie ende requisitie van Hieronimus de Cock 

stadthouder over den eijlande van Suijtbevelant op haerlieder manne waerheijt in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen 

ende eerst den voorn. Jan Nicolaess hoe dat de deposant nu geleden ontrent drie weecken aen 

dijck van den polder van Namen heeft sijlieden liggende enen schuijtte met steen? geladen 

dewelcke die schuijtluijden van den selven dijck genomen? ende in haer schuijten gedaen 

hadden welcke schuijtten verclaerden sijlieden deposanten eendracgtelijc alle tot Vlissingen 

thuijs te behooren waerop eenen schipper was genaemt Willeboort ende nocg een ander inde 

wandelinge hoere!? ende d’andre henlieden onbekent verclaerden de deposanten voorts dat 

vijff van deselve schuijtten geladen aen hooft van Valckenisse gemeert gelegen hebben ende 

eene aent schorre ende de sevenste schuijtte is bij die van den polder voors. sijnde soo walen? 

schuijers ingesetenen als ooc eenen Carel de backer van Bieselinge op stroom met een roeij 

schuijtken vervolcgt ende met gewelt ingenomen ende hebben de knecgt van de schuijtte door 

den arm geschoten dat Salomon den schipper ende knecgt genootsaeckt sijn geweest beijde 

buijten boort te springen welcke schuijtte ingenomen hebbende sijn daermede naer de andre 

die aent voors. hooft gereet lagen gecomen ende hebben alle d’selve schuijtten soo met den 

steen als ooc de goederen die de schuijtluijden aent voors. hooft liggende tot Valckenisse in 

huijsse gevlucgt hadden met haer genomen ende na den voors. polder gevoert alwaer sijlieden 

henlieden pluntragie (MPS: geplunderd?) wesende kousen boxen schoenen kappen lersen 

ende geweer vercocgt ende daervan gemaect hebben 24 p vls soo sijlieden deposanten 

verstaen vuijt den mont van de luijden die vandaer overgecomen sijn. Eijndigende hiermede 

haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijn de met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Sevensterre present Jacob Louiss (MPS: Jacob Loijss) 

schout tot Waerde ende Jan Jans prochiaen tot Waerde die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 104v, W_6891, 10-12-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde (pag 104) presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Cornelis Bouwens schipper (MPS: Cornelis Boudewijns schipper) ende innwonende borger 

deser stede oudt 26 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Marinus Franss 

stroodecker op sijne manne waerhejit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij deposant in voorleden winter den 

precijden tijt hem ontgaen sijnde tot Liefkenshoeck in Ketelcreke vuijt den name van den 

requirant ontfangen ende in sijnen schepe geladen heeft van mr Dierick schoolmeester tot 

Liefkenshoeck 11100 schoof riets wesende t’leste schipriedt dat den requirant aldaer gecocgt 

heeft daervan hij deposant 5000 tot Seraerskercke (MPS: s’ Heer Arendskerke) ende de 

resterende 6100 binnen der Goes vuijtgelevert heeft. Eijndigende hiermede haerlieder 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijn de met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in Antwerpen present Jan Lammonij wonende tot 

Seraerskercke ende Adriaen beenhouwer borger deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 104v, W_6891, 10-12-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

mr Jacob Baerlants ter eenre ende Cornelis Laureijss ter andre sijde alle inwoonders deser 

stede welcken Cornelis Laureijss verclaerde vercocgt gelijc den voorn Jacob Baerlant nomine 

sijn moeder bekende gecocgt te hebben alsulcken gedeelte ende portie als den voorn Cornelis 

Laureijss competerende in de gorssinge van Hongersdijck bedrganede voor sijn portie 2 s 2 g 

6 mijten vls vuijtten pondeende dat voor de somme van 1620 carolus gulden van 40 gvls 

t’stuck eens (pag 105) contant gelt ende bovendien 12 rosenobels voor des vercoopers 

huijsvrouwe. Den cooper heeft t’sijnen laste den 40
ste

 penninck 10 s voor den armen ende 

t’gelacg ter deser oorsake verteert. Ende voorts alle andere ongelden ter leveringe incluis den 

cooper sal proffijtteren een pacht die Baefmisse 1614 verschijnen sal ende voor aenboorde 6 g 

te ponde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Antwerpen present sr Maerten Mazure ende Jan Anthonies 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 105, W_6891, 12-12-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Jans 

Malfroict (MPS: Joos Jans Maelfroijt) ter eenre ende Cornelis Marinuss tot Scrabbekercke 

(MPS: ’s Heer Abtskerke) ter andre sijde welcken Cornelis Marinuss verclaerde vercocgt 

gelijcke voorn. Joos Jans bekende gecocgt te hebben ontrent 13 gem winternote een half 

gemet min of meer onbegrepen waer onder is ontrent 4 gem saetlants coolsaet, item tusschen 

drie ende vier gemeten saetlants terwe ende de rest is soo vlaslant boonlant ende vuijtlant? 

terwe alle van des voors. Cornelis Marinuss gewas jegenwoordelijc te velde liggende ende dat 

voor 12 p vls tgemet te betalen op den 16
de

 decmber naestcomende 12 p vls item een jaer naer 

date van dien 12 p vls ende soo voorts alle jaren gelijcke 12 p vls ter volder betalinge 

geduirende ende t’leste jaer de reste. Den cooper sal t’gelacg ter deser oorsake verteert 

bedragende 2 p vls verschieten ende d’helft aen de gereede paije corten. De cooper is 

gehouden tot versekeringe van sijne cooppenningen den vercooper van dat de voors. vrucgten 

den coop vrij ende onbecommert sullen volgen te stellen sufficante borge ofte hipoteque die 

bij twee goede mannen hun dies verstaende verclaert sal werden voor de voors. somme int 

regard van cooper ooc ten aensiene van den vercooper voor t’gene soo van pachten state ende 

watergelt op de (pag 95v) voors. vrucgten soude mogen geeijscht worden suffivant te sijne 

verbinden parthien hinc jude tot voldoeninge van desen contracte haerlieden selven 

personelijc ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Hoefijzer present Pauwels Willems ende Pieter Simons 

waert tot Scrabbekercke die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 105v, W_6892, 13-12-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 13-12-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Jeremias Corneliss Bpoone geassisteert 

met Cornelis Jans Boone zijn vader toecomende bruijdegom ter eenre ende Maijken Bastiaens 

(MPS: Maeijcken Sebastiaensdr) geassisteert met Maerten Lucass jegenwoordelijc wonende 

binne deser stede haren in desen gecoren voocgt ende assistent toecomende ter andre sijde 

dewelcke comparanten verclaerden dat sijlieden gesindt ende genegen waren malcanderen 

vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede voorts te gane na de ordonnantie 

van de kercke Godts tot Godts eered ende haerlieden beijden sielen salicheijt ende dat 

sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met elcanderen aengegaen 

ende gemaect hebben een minnelijck bespreck oft huwelijcxe voorwaerde in formen ende 

manieren naervolgende te weten dat hij toecomende bruijdegom tot onderstant van desen 

toecomende huwelijcke zal innebrengen alle sijne goederen waerdicg sijn naer estimatie 200 p 

vls contant gelt ende sij toecomende bruijt sal mede tot onderstant als voren innebrengen alle 

hare goederen geen vuijtgesondert oft gereserveert ende sullen de twee kinderen die sij 

toecomende bruijt van haren overleden man behouden heeft staende desen toecomende 

huwelijcke ende niet langer int gemeen gehouden ende opgebrocgt worden totdat sij 

haerlieder cost waerdicg sullen sijn sulcx dat de toecomende bruijt overlijdende voor ende al 

eer d’selve soo verre gebrocgt sullen sijn den toecomende bruijdegom in vorder houdenisse 

der selver ongehouden wesen zal. Is voorts besproken ende geconditionneert dat ten scheijden 

van desen toecomende huwelijcke t’sij daer kint ofte kinderen bij elcanderen geprocreert int 

leven sijn (pag 96) oft niet? in vrien eijgendomme aen voorn toecomenden bruijdegom sijne 

kinderen of erfgenamen wederom sal comen ende bij hem of deselve sijne sijde voren vuijt 

aenveert werden eerst de goederen bij hem tot subsidie in te brengen als boven ende 

bovendien ooc alle de goederen geen vuijtgesondert oft gereserveert die hem van sijne sijde 

staende huwelijck sullen versterven wesen ende alle de resterende geen vuijtgesondert 

mitsgaders ooc de conquesten ende verbeternissen staende huwelijck vercregen sullen 

tusschen de lancxtlevende ende den erfgenamen van de eerst overledene gepaert ende gedeelt 

werden als naer costuijme dese lants van Seelant. Alle welcke conditien ende voorwaerden 

sijlieden comparanten beloven wel ende getrouwelijc te voldoen observeren achtervolgen 

ende onderhouden sonder ijet te doene oft gedoogen gedaen te werden ter contrarien ende 

insonderheijt hij toecomende bruijdegom beloofde ende belooft mits desen de voorgeroerde 

poincten ende articulen in geender manieren te breken oft iet te disponeren ter contrarien ten 

ware niet expres consent van de voorn sijnen vader ende sijn vier broeders. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voorn Cornelis Jans Boone present 

Leenaert Heijndricks Hooft ende Pieter van Eijck borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 106, W_6892, 16-12-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame mr Martinus Casar 

(MPS: Martinus Caesar) advocaet ende innewonende borger deser stede dewelcke verclaerde 

alsoo sekere differenten tusschen hem ter eenre ende Pieter Anthonies ende Jaques de Pin 

(MPS: Jacob du Pin) ter andre sijde waren ontstaen voor de gercgte van Hantwerpen (MPS: 

Antwerpen) nopende d’arresten bij den voors. Casar onder Maerten Masuer (MPS: Maerten 



 

 

 

Mazure) als andre personen gedaen dat hij bij desen op de voors. dus Pins haren erven oft 

nacomelingen niet vorders en weet te pretenderen als wesende geassopieert (MPS: gesust, 

gestild) bij de ratificatie van accoort tusschen hem comparant ende de voors. du Pins gemaect 

d’selve ratificatie gepasseert voor de notaris Jan Jacquemart onder belofte (pag 96v) van de 

voors. du Pins nocg henlieden erven ter cause van desen oft andersints tot date van heden niet 

meer te heeschen oft daerover te molesteren hemselven houdende bij desen met deselve 

geliquideert ende vereffent. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voorn Casar present Hubrecht Jans 

stadtbode ende Herman Jans arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 106v, W_6893, 16-12-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame mr Martinus Casar 

(MPS: Martinus Caesar) advocaet ende innewonende borger deser stede als actie ende 

transport hebbende van jonckheren Anthonius ende Jaques du Pin vuijtwijsende een notariele 

instrumente gepasseert voor den notaris Jan Jacquemarct hier gesien dewelcke in dier 

qualiteijt verclaerde beleedt ende bekende mits desen van sijnen swager sr Johan Ronnius 

coopman tot Arnemuijden nomine de gemeene erfgenamen van wijlen Adolph Spiers wel 

ende deucgdelijc voldaen te wesen den eersten penninck metten laesten nopende alsulcken 

recht ende actie als hem Casar vuijtten hoofde van voorn jonckheren Anthonius ende Jaques 

du Pins was competerende tot laste van sr Adolph Spiers voorn. gesproten sijnde ter cause van 

ontfanc van diversche verloopen jaren rente staende op de Domeijnen van Irsickeroort (MPS: 

Ierseke) beij den voorn. Spiers ontfangen (MPS in de kantlijn: volgende seker contract vuijt 

den voors. transporte hier annex). Belovende hij comparant den voors. Spiers nu nocg ten 

eeuwicgen dage ter cause voors. geen molest meer aen te doen als ooc tot allen tijden te sullen 

wesen recht guarant wes henlieden ter cause als boven soo bij de voors. du Pins als Lugumi? 

soude mogen aengedaen werden als ooc jegens een iegelijc die ter cause van desen eenicg 

recht ofte actie souden willen oft mogen pretenderen, onder ’t verbant van sijns persoone ende 

goederen presente ende toecomende waer ende daer die gelegen sijn. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme (pag 97). 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voorn Casar present Hubrecht Jans 

stadtbode ende Herman Jans arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 107, W_6893, 16-12-1613 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Mels Hendricx wagemaker 

(MPS: Melchior Heinndricks wagemaker) tot Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) ter eenre 

ende Laureijs Thijbout (MPS: Laureijs Jaspers Thibaut) filius Jaspaert jegenwoordelijc 

wonacgticg binnen deser stede ter andre sijde welcken Mels Hendricx verclaerde vercocgt 

ende den voors. Thibout bekende gecocgt te hebben de huijsinge ende hovinge met sijnen 

gevolge aerdt ende nagelvast daer hij Mels jegenwoordelijc in ende op is wonende staen 

binnen de procgie van Heijnkensant voors. op ambachtsheeren vroone ende dat voor de 

somme van 1500 carolus guldens van 40 gvls t’stuck eens die den cooper sal betalen met 200 

gelijcke guldens gereet ter leveringe. Item meije 1615 de somme van 100 guldens ende soo 



 

 

 

voorts alle meije gelijcke 100 gulden ter volder betalinge geduirende. Den cooper sal boven ’t 

gunt voors. nocg betalen aen des vercopers nichte die met hem is wonende tot een vereeringe 

eenen rosenobel. Item aen des vercopers docgterken een halve nobel ten gelage 15 s gvls voor 

den armen 10 s daervan d’een helft sal wesen tot [proffijtte van armen van Heijnkensant ende 

d’ander helft sal bij den vercooper gedistribueert worden daert hem gelieft, den 40
ste

 den 60 

ste penninck ende alle rechtelijcke ongelden ter leveringe als ’t maken van de brieven incluis 

tot coopers laste. den cooper en sal opt gebruijck van de voorn. huijsse meteen comen voor 

Sint Maerten 1614 mits soo hij middelertijt comt te trouwen dat hij in dien gevalle in camer 

sal mogen wonen. Den cooper en sal ooc niet vermogen sijn ambacgt binnen den voors. 

procgie na Ste Maerten 1614 meer te doene, verbindende parthien hinc jude tot volcominge 

van desen contracte laerlieden selven personelijc ende generalijc alle hare goederen presente 

ende toecomende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen in de Pauwe present Pieter Nicolaess Noorthoeck ende Tobias Pieters Ansebout 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser (pag 97v) metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 107v, W_6894, 17-12-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Geeraert 

Jans (MPS: Geert Jans) schout tot Cattendijcke (MPS: Kattendijke) oudt 52 jaren ende Jan 

Dirricx wonende in Irsicke (MPS: Ierseke) oudt 36 jaren oft elc daerontrent dewelcke hebben 

ter instantie ende requisitie van Cornelis Simons beenhacker tot Irsicke voors. op haerlieden 

manne waerheijt mits desen henlieden wel kennelijc te wesen dat den requirant in voorleden 

somer den juisten dacg henlieden ontgaen sijnde van Joos Jans Maelfroijt (MPS: Joos Jans 

Malfroict) overgenomen heeft den impost van ’t slaen van de beesten over de procgien 

Cloetinge (MPS: Kloetinge) Cattendijke ende Irsicke over ’t somer 1613 ende aen den voors. 

Joos Jans daervoren belooft 13 p vls te betalen d’een helft in de Irsickemarct ende d’ander 

helft als ’t half jaer van den voors. impost geexpireert was t’collecteren als ooc een stoop 

wijns ter gelage tot overnemrs laste. Gevende voor redenen van wetenschap eerst den voorn 

Geeraert Jans dat hij bij ende int doen van accoort present geweest is ende den voorn Jan 

Dirricx segt t’gene voors is int gelacg naerdat sij veraccoordeert waren horen verhalen te 

hebben. Eijndigende hiermede hare depositie verclarende t’gene voors. waracgticg ende naer 

hare beste wetenschap ende onthout sulcx te wesen als boven verhaelt is. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser (pag 97v) metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 107v, W_6894, 17-12-1613 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Abraham 

Bouwens (MPS: Abraham Boudewijns) ter eenre ende Hans Boraij pasteijbacker (MPS: Jan 

Boraij pasteijbacker) (pag 108) ter andre sijde alle innewonende borgers deser stede welcken 

Abraham Bouwens verclaerde vercocgt gelijc den voorn. Boraij bekende gecocgt te hebben 

100000 blocdeel (MPS: eiken houtjes om te branden) goet eijcken houdt die den voors. 

Bouwens gehouden is ende belooft den voors. Boraij te leveren binnen de maenden meije 

junij ende julij 1614 naestcomende. Dies is expresselijc bedongen dat t’selve houdt maet sijn 



 

 

 

soo ment naempt meijts gebost oft gebleect houdt daer den eenen coopman den anderen met 

eeren meer voldoen can ende den voorn Boraij is gehouden ende belooft mits desen dadelijc 

na de leverantie aen den voors. Abraham Bouwens te betalen 6 s 7 gvls voor ijder duijst, ’t 

gelacg ter deser oorsake verteert bedragende 20 s gvls sal Boraij verschieten ende d’helft ter 

leveringe corten, verbindende parthien hinc jude tot volcominge ende voldoeninge van desen 

contracte haerlieden selven personen ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Schippershuijs present Jan Adriaens strijcker houtslager 

ende Jan Jooss van Rosendale borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 108, W_6894, 18-12-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Pieter Vitu doctor in 

medicijnen wonende binnen deser stede oudt 51 jaren dewelcke heeft ter instantie ende 

requisitie van Cornelis Jans Boone op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert 

ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende hem seer wel 

kennelijc te wesen dat den requirant ende Sacharis de Jonge in jaren 1605 den precisen tijt 

hem ontgaen sijn de met een andren veraccordeert sijn nopende ende in sulcke manieren als 

bij des deposantes eijgen hant in dorso van den paijementbrief die den requirant tot proffijtte 

van den voors. Sacharias verleden hadde over coop van 21 gem lants oft daerontrent in 

Maecgspolder geschreven staet daer aen hij hem bij desen (pag 108v) om de cotheijt wille is 

referende ende affirmerende t’selve ter presentie ende ten versoecke van den voors. Sacharias 

geschreven te hebben. Gevende voor redenen van wetenschap dat hij bij ende int doen vant 

accoort present geweest is. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelia Adriaens 

Mannee ende Assuerus Boudewijns borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 108v, W_6895, 21-12-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 21-12-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Jan Pieters Weel ende Willemijnken 

Willemsdr sijne huijsvrouwe wonende t’Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) beijde redelijc 

gesont welvarende ende haerlieden verstant memorie volcomelijc gebruijckende soo ons 

claerlijc bleecq dewelcke overdenckende de crancheijt des menschen leven datter niet 

sekerder en is dan die doot maer niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt 

laerlieden eijgen vrije onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt 

sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert 

maken ende ordonneren haerlieder beijden testament laeste ende vuijtterste wille in formen 

ende manieren naervolgende. bevelende haerlieden sielen die barmherticheijt Godt die d’selve 

geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck der 

aerden. Eerst ende alvoren dooden casseren ende te niette doene alle voorgaende testamenten 



 

 

 

codicillen donatien oft andre testamentelijcke dispositien die sijlieden voor date deser 

eenicgsints gemaect ofte gepasseert soude mogen hebben ende comnde voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen hebben malcandren reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van hen beijden gemaect (pag 109) gegonnen ende gegeven bij forme van 

institutie alle de gereede havelijcke erffelijcke meuble ende inmeuble goederen actien crediten 

ende gerechticheden vuijt ende inschult ende generalijc alles dat d’eerstaflijvige met de 

lancxtlevende gemeen achterlaten sal malcanderen daerin erfgenamen instituerende. Dies 

heeft hij hij testateur in cas hij eerst ende voor sijne huisvrouwe comt t’overlijden d’selve 

sijne huijsvrouwe belast te betalen aen gemeenen armen der procgie Heinkensant de somme 

van 50 gulden met 25 gulden t’sjaers daervan t’eerste vierde part verschijnen sal een jaer naer 

sijne aflijvicheijt ende soo voorts alle jaren ter volder betalinge geduirende. Item aen des 

testateurs erfgenamen die ab intestatoe in sijn achtergelaten goederen gerecht sijn de somme 

van 20 s vls onder hun alleneens sonder meer ende in cas sij testatrice eerst comt t’overlijden 

sal den testateur geduirende sijn leven ongehouden sijn aen haer testatrices erfgenamen ab 

intestato iet vuijtte reijcken docg ten dien aensiene stelt ende institueert hij testateur in desen 

gevalle tot sijne erfgenamen des voors. Willemijnken broeders ende susters of derselver 

erfgenamen soo sijlieden overleden waren omme alle sijne achtertelaten goederen bij 

henlieden in vrien eijgendomme aenveert ende behouden te werden als haerlieder vrij eijgen 

goet sonder jemants wederseggen ende dat terstont naer sijns testateurs overlijden mits 

gehouden sijn te betalen de voors. 16 p 13 s 4 gr, aen den armen de 20s gvls, aen des testantes 

vrienden ende bovendien aen voors. armen in desen gevalle is legaterende welcke voors. 

dispositie sijlieden testateuren willen dat volcomen effect sorteren sal in cas ten overlijden 

van eerste van hen beijden geen kint of kinderen bij henlieden gewonnen int leven en sijn 

maer in cas daer kint of kinderen int leven sijn soo sullen alle goederen tusschen de 

lancxtlevende ende haerlieder kint of kinderen gepaert ende gedeelt worden naer costuijme 

deses lants daerinne sijlieden testateuren over ende wederover haerlieden samenkint of 

kinderen die d’eerstaflijvige nalaten sal haerlieder erfgenamen sijn instituerende, dan soo 

d’selve overleden voor hare mondicge jaren soo substitueren sijlieden malcandren reciproce 

over ende wederover de lanctlevende haerlieden erfgenamen in haer kint of kinderen plaetse 

ende dat onder den last van legaten hierboven in cas daer geen kinderen sijn geroert (pag 

109v) ende ordonneren expresselijc dat in desen gevalle alle haerlieder goederen sullen 

werden aenveert bij dengenen ende in alder manieren als die aenveert sullen werden soo der 

geen kinderen bij hen comparanten gewonnen en werden. Alle twelcke voors. de testanten ter 

presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael 

t’selve te wesen haerlieder respective testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende 

mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij 

forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre 

forme ende middel alst alderbest na rechten subsisteren macg, niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present jonckheer Joos van 

Schengen ende Jan Eeuwouts beijde wonacgticg tot Heijnkensant die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

  

RAZE 2045, 109v, W_6896, 24-12-1613 (transport): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Anthonij 



 

 

 

Geerts wonende t’Hoedekintskinskercke den welcken draec gt over ende cedeert in vrien 

eijgendomme aen Hubrecht Jans stadtbode eene obligatie inhoudende 5 p vls 5 s gvls 

verschijnende volgende d’selve obligatie verleden ende geteijckent bij Marinus Jacobs te 

s’Gravenpolder op den 29
ste

 april 1613 ende bekende daervan met 6 p 3 s 4 gvls bij hem 

comparant vuijt handen van den voors. Hubrecht ontfangen ten vollen betaelt te sijne beede 

den eerste penninck metten laesten ende verclaerde daer geen recht nocg actie meer aen te 

hebben nocg te behlouden. Ende hij comparant constitueert sicgselven borge voor de solventie 

van de debiteur in de obligatie geroert ende dat als eijgen schult verbindende daervoren sijnen 

persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris (pag 110) gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Mattheuss 

Smallegange ende Cornelis Pieters in de Oijevaer borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 110, W_6896, 2-1-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Dirrick Groenvelt (MPS: 

Dierick Groenvelt) innewonende borger deser stede soo voor hem selven als vervangende 

sijne suster ende broederskinderen dewelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect bij 

desen d’eersame Franchoijs de Witte (MPS: Frans de Witte) procureur voor de hove van 

Hollant hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijnen als 

sijnen medeconsorten name te vervolgen ende ten vuijtterste te prosequeren alsulcken proces 

als sijlieden voor den provincialen rade in Hollant ongedecideert hebben hangende jegens een 

Lodewijck Knibberen? ende tot verv orderinge van dien alles te doene ende hanteren als 

behooren ende noodicg wesen sal met macgt om een ofte meer procureurs ad lites in sijne 

stede te substitueren. Gelovende te behouden voor goet ende van waerden alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. alreets gedaen ende gebesoigneert is ende nocg gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris (pag 110) gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Vincent Adriaens 

hantschoemaker ende Cornelis Blaubeen innewonende borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 110, W_6896, 4-1-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde (pag 110v) presentie van de getuijgen ondergenoemt Anthonij van 

Putte nagelmaker oudt 50 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Jaques Denijss 

(MPS: Jacob Denijss) brouwer in de Werelt op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij 

dijssendage lestleden hem deposant opt kerckhof ontmoet is Gijsbrecht den Steenhouwer hem 

vragende wie dat t’huijs geseijt de Drie Worsten hebben soude, seijde denselven Gijsbrecht 

wel ic en weet niet t’schijnt dat ick mijn selfs voocgt niet en ben sij hebben mij hier gelt 

gegeven om t’gelacg int Schuttershof te betalen ende gaet in de brouwerie wij sullen der een 

soijken opsetten. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertsrancke present Guilliaume Chasseloup (MPS: 

Willem Chasseloup) ende Mattheus Jans in de Wijngaertsrancke borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 110v, W_6897, 4-1-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Guilliaume Chasseloup 

(MPS: Willem Chasseloup) oudt 55 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van 

Jaques Denijss (MPS: Jacob Denijss) brouwer in de Werelt op sijne manne waerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

te wesen dat den requirant den Gijsbrecht den steenhouwer nu dijssendage s’voor middacgs 

ontrent den negen uren bij hem deposant int assijshuijsken bij de Koepoorte wesende onder 

andre redenen vraecgde of den coop vant huijs geseijt De Drie Worsten bij hem met Claes 

Heijndricks cuijper (MPS: Nicolaes Heijndricks cuijper) int Schuttershof gedaen houden 

soude oft niet, seijde den voorn Gijsbrecht ic duncke achterwaert te gane want ic en hebbe 

geen vrij gelt bedongen. Wel seijde den requirant wilt gij mij t’huijs voor dien prijs laten ic 

sal u van alle ongelden ter leveringe incluijs als ooc van t’gelacg daerop verteert bevrijden. 

Ende heeft de voorn. gijsbrecht (pag 111) den requirant den coop(er?) met corte woorden 

toegeslagenmits dat den requirant aen des voors. Gijbrechts huijsvrouwe geven soude eenen 

dobbelen ducaet ende dat onder ’t welbehagen van sijn huijsvrouwe gelijc hij t’selve sijn 

huijsvrouwe dadelijc is gaen seggen. dewelcke terstont bij den requirant comende seggende 

wilt gij mij twee p vls in plaetse van dobbelen ducaet geven ic gonne u geluck met t’huijs 

ende sijn daerop geaccordeert ende gegaen na de brouwerie ende heeft den requirants 

huijsvrouwe aen voors. Gijsbrechts t’gelt gegeven om t’gelacg bij hem met den Claes int 

Schuttershof verteert te betalen ende den tafel deckende seijde den voorn Gijsbrecht ic moe 

eerst de swaricheijt van mijn herte gaen doen en de is dadelijc na ’t Schuttershof gegaen, 

wederom gecomen sijnde hebben ten huijsse van den requirant t’samen gaen eten ende 

drincken. gevende voor redenen van wetenschap dat t’gene voors. in sijne presentie geschiet 

is. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertsrancke present Mattheus Jans ende Danckaert 

Danckaerts borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 111, W_6897, 7-1-1614 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem Michiels Hector 

dijckgrave in Ellewoutsdijck (MPS: Ellewoutsdijk) dewelcke mits ontfangen hebbende de 

somme van 17 p 5 sgvls cedeert ende draecgt over aen Adriaen Anthonies timmerman borger 

deser stede eene obligatie verleden ende geteijckent bij Heijndrick Corneliss Onderdijck in 

Ovesant in date 19-12-1613 ende inhoudende 24 gvls verschijnende volgende d’selve 

obligatie hier annex ende verclaerde daer geen gelt nocg eijgendom meer aen te behouden. 

Ende hij comparant constitueert ende verbindt hem borge voor de solventie van den debiteur 

in obligatie geroert behoudens den eerste cessionaris doet behoorlijcke diligentie. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten (pag 111v) in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Cornelis Masuer (MPS Cornelis Mazure) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 111v, W_6898, 7-1-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob den Hamer eertijts 

getrout geweest met Maijken de Bats (MPS: Maeijcken de Bats) zaliger, Abraham de Hamer 

ende Sara de Hamer geassiteert met Maerten Adriaens haren man soo voor haerlieder selven 

en de hen sterck makende voor haer andere broeders alle kinderen alle kinderen van Maijken 

de Bats voors. ende verclaren gesamentlijc bij desen te ratificeren ende van goeder weerden te 

houden de vercopinge van seker 4 gem lants oft daerontrent gelegen in de procgie Eessen 

ontrent Dixmuijden in Vlaenderen henlieden comparanten met Joos Mengaert Jaquis Versole 

getrout met Jaquemijnken de Bats (MPS: Jacomijn de Bats, of Debats) ende de kinderen van 

Joos de Bats des voors. Maijken de Bats broeders ende suster gemeene toebhorende bij den 

voors. Joos Mengaerts over eenigen tijt gedaen, authoriseren oversulcx voors. Mengaert 

omme d’selve landen aen den cooper na de den lantrecgte aldaer te leveren ende d’selve 

daerinne te goeden erven ende vestigen ende henlieden comparanten daervan tóntgoeden 

onterven ende ontvestigen met brieven oft anders de penningen daervan voor henlieden 

procederen onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende ooc meteene te bekennen daervan 

ten vollen betaelt te wesen, ende voorts ten dien fijne alles te doen ende hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen sal ende sijlieden comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte 

connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden alle t’gene daerin bij de 

voorn. Mengaerts alreede gedaen is ende nocg gedaen sal werden mits doen rekenen van 

haerlieder ontfanc bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten (pag 111v) in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 112, W_6898, 7-1-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem Willems oudt 44 

jaren ende Jan heijndricks oudt 34 jaren ende Baernaert Domiss (MPS: Bernaert Domiss) oudt 

24 jaren ofte elck daerontrent alle wonende in Ovesant dewelcken hebben ter instantie ende 

requisitie van assuerus Boudewijns op haerlieden manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende henlieden 

wel kennelijc te wesenb dat ontrent Martio 1613 onbegrepen den juijsten tijt den requirant 

ende Jacob Isaacks binnen Ovesant tot Jan Maecgt (MPS: Jan Jacobs Maecgt) in woorden 

sijnde van een bruijn merrij paert ende vraegde den voors. Jacob onder andre hoe oudt dattet 

paert was waerop den requirant antwoordende seijde tselve paert over een dacg oft twee eerst 

gecocgt te hebben ende dat de luijden hem geseijt hadden van 13 oft 14 jaren, wel seijde den 

voorn Willem Willems oft 15 jaren waren ende meer diergelijcke woorden ende sijn eijntelijc 

ten verentsprake? van den presenten nopende den coop vant paert geaccordeert en is Jacob 

daervan dadelijc achterwaert gegaen ende s’anderdaecgs wederom bij malcanderen comende 

sijn andermael soo sijlieden deposanten van andre luijden verstaen hebbengeaccordeert. 

gevende voor redenen van wetenschap dat t’gene voors. is in haerlieden jegenwoordicheijt 



 

 

 

geschiet is. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Gouden Leeuw present Willem Costen ende Willem 

Adriaens borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 112, W_6898, 7-1-1614 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht Jans stadtbode 

ter eenre ende Job Arents metser (pag 112v) ter andre sijde ende verclaerden alsoo Job Arents 

tot laste van den voorn Hubrecht Jans ende sijn huijsinge daer hij innewoont sprekende hadde 

een erffelijcke rente van 2 p vls tsíaers met den andren geaccordeert te wesen dat Hubrecht 

Jans tot quijttinge van deselve rente mitsgaders alle verloopen rente tot 1613 incluis den 

voorn Job Arents t’sijner versoucke sal overleveren een rentebrief van gelijcke 2 p vls t’siaers 

losbaer ende penninck 16 verleden bij Matthijs Jans secretaris tot Cappelle Bieselinge daervan 

Job Arents proffijtteren sal de loopende rente verschijnende in september 1614 ende 

bovendien den voorn Job Arents nocg te betalen St Jansmisse 1614 naestcomende de somme 

van 2 p vls ende 20 s ten gelagesonder corten. Alle twelcke voors. bij den voorn. Hubrecht 

volcomen sijnde verclaerde hij Job Arents geen recht nocg actie meer ter cause van voors. 

rente tot laste van Hubrecht Jans ende sijne huijsinge te reserveren ende beloofde alsdan 

dadelijc in handen van den voors. Hubrecht te leveren den voors. rentebrief van 2? s’iaers die 

hij tot des voors. Hubrechts laste sprekende hadde. Verbindende parthien hinc ? tot 

voldoeninge van desen contracte haerlieden selven personelijc ende generalijc alle haerlieden 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Horen present Jan Calloo ende Goossen de Brune borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 112v, W_6899, 8-1-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Tanneken van Weerden 

huijsvrouwe van Adriaen Jans beenhouder ende met denselven haren man in desen 

geassisteert ende heeft volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel aen Hans van 

Weerden (MPS: Johannes van Weerden) haren broeder wonend t’Hantwerpen (MPS: 

Antwerpen) omme vuijt haren name te vercoopen ende den cooper of coopers te cederen ende 

transporteren haer gedeelte in alsulcken renten (pag 113) als haer comparnate net haer mede 

erfgenaemen sijn verstorven bijt overlijden van Maeijcken van Weerden hare moije de 

penningen daervan voor haer comparante procederende on der behoorlijcke quitantie 

t’ontfangen, brieven van garande te geloven ende haer comparanten persone ende goederen 

daervoren te verbinden ende voorts te dien fijne alles te doende ende hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen sal ende sij comparante present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij de 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal werden mits doende rekeninge 

van sijnen ontfanc bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparante present Blaes Matthijss ende Jan 

Vermeulen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 



 

 

 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 113, W_6899, 9-1-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Abraham van Putte ter 

eenre ende Adriaen Marinuss tot Schore ter andre sijde welcken Adriaen Marinuss verclaerde 

vercocgt gelijc den voors van de Putte bekende gecocgt te hebben een roo vaerkoe ende dat 

voor alsulcken 3 p 10 s 8gvls als den voors. van Putte sijn competerende van Leenaert Jans 

Kelle p reste van obligatie die denselven van Putte bij desen ten proffijtte van voorn. Adriaen 

Marinuss is cederende ende transporterende ende verclarende daer geen recgt nocg actie meer 

aen te behouden ende Adriaen Marinuss is gehouden ende belooft mits desen den voors. koe 

voortmelcken vuijttewinteren ende neffens sijne beesten te voeren tot meije 1614 

naestcomende. Verbindende daervoren sijnen persone ende goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes (pag 113v) in Cruijninge (MPS: cafe) present Cornelis J. 

Bourgoigne ende Joris van Gelder schoemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 113v, W_6900, 14-1-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 14-1-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Adriaen Leuniss (MPS: Adriaen 

Appolonis) wonacgticg tot Cattendijcke (MPS: Kattendijke) toecomende bruijdegom ter eenre 

ende Neelken Andriesdr (MPS: Cornelia Andriesdr) geassisteert met Pieter Corneliss haren 

swager ende in desen gecoren assistent ter andre sijde ende verclaerden dat sijlieden gesint 

ende genegen waren malcandren vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede 

voorts te gane na de ordonnantie van de kercke Godes tot Godts eere ende haerlieder beijden 

sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande t’huwelijcke met 

malcabderen onderling gemaect ende aengegaen hebben seker huwelijcx voorwaerde in 

formen ende manieren naervolgende te weten oft gebeurde ende Godt sulcx geliefde dat hij 

toecomende bruijdegom eerst ende voor sijne toecomende huisvrouwe quame t’overlijden 

sonder kint ofte kinderen bij malcandren gewonnen achter te laten, soo sal in dien gevalle den 

voorn. toecomende bruijt in vrien eijgendomme aenveerden ende behouden alle de goederen 

vuijt ende inschult baten ende lasten bij den voorn Adriaen Leuniss met haer gemeene 

achtergelaten ende jegens desselfs Adriaens erfgenamen ab intestato ontstaen mits aen selve 

onder hun allen betalen 200 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc eens mitsgaders laten volgen 

alle de cleeren soo linnen als wollen ten lijve van den voors. toecomenden bruijdegom 

dienende ende dat alles binnen twee maenden naer sijn overlijden ingevalle ten overlijden van 

voors. toecomende bruijdegom kint ofte kinderen bij hen beijden lichamen gewonnen int 

leven sijn soo sullen alle de goederen bij den toecomende bruijdegom met de voors. sijne 

toecomende huisvrouwe achtergelaten (pag 114) wordende wesen gemeen ende tusschen de 

moeder ende kinderen gepaert ende gedeelt werden naer costuijme van de lande van Seelant, 

docg soo d’selve kint ofte kinderen alle overleden voor haerlieden mondicge jaren ende dagen 

soo iss in dien gevalle expresselijc gestipuleert ende bevoorwaert dat de toecomende bruijt sal 

in vrien eijgendomme naer haer trecken ende aenveerden alle de goederen die d’selve 

kinderen voor haerlieder vaderlijcke successie sullen hebben geproffitteert mits betalende aen 



 

 

 

de erfgenamen ab intestato van des toecomende bruijdegoms sijde de somme van 200 carolus 

guldens als boven ende ooc deselve laten volgen t’gene ter lijve van den toecomenden 

bruijdegom sal gedient hebben op aldien t’selve betalende soo vele als daer van in de venditie 

gemaect is sonder meer, ende in cas sij toecoemnde bruijt eerst ende voor den voors. 

toecomende bruijdegom comt t’overlijden t’sij daer kint ofte kinderen bij elcanderen 

gewonnen int leven sijn of niet soo sullen in dese gevalle alle de goederen wesen gemeen 

ende tusshen den vader ende kinderen oft erfgenamen van toecomende bruijts sijde gepaert 

ende gedeelt werden naer costuijme van Seelant als boven ende bekenden in manieren voren 

verhaelt veraccordeert te wesen ende beloofden hier jegens niet te doene nocg doen doene ten 

ware met gemeener? consente, onder t’verbant van haerlieder personen ende goederen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Dignuss Masuer 

(MPS: Cornelis Dignuss Mazure) ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 114, W_6900, 16-1-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Jans ende Jacob 

Bartholomeeuss (MPS: Jan Barthelmeeuss) beijde wonende tot Zze (MPS: Zierikzee) ende 

hebben geconstitueert Tobias Wicxdorp procureur binnen deser stede (pag 114v) omme vuijt 

haerlieder name te heeschen ende vervolgen all alsulcke goederen als henlieden comparante 

sijn verstorven bij den overlijden wijlen Aert Joriss haerlieder cousin d’selve goederen 

berustende onder Cornelis Jans Boone getrout hebbende Lijsbeth Macharisdr (MPS: Elisabeth 

Macharisdr) weduwe wijlen Pieter in de Drie Haringen dewelcke in sijn leven 

administrerende voocgt van den voors. Aert Joriss is geweest ende ten dien fijne in rechte tot 

voorstant van haerlieder comparantes goet recht alles te doene ende allegeren dat behooren sal 

ende den voorn. Cornelis Jans Boone ist noodicg rechtelijc tot afstant van haerlieder 

comparante portie te constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende 

observeren, sententie te versoucken ende d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijve te 

vervolgen ende voorts tot vervorderinge van haerlieder gerechticheijt in rechte alles te doene 

dat behooren ende noodicg wesen sal ende sij comparanten present sijnde selfs souden mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’alle dagen alle t’gene 

bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Harrent Gandolfs ende Franchois Verstraten (MPS: 

Frans van der Straten) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 114v, W_6901, 21-1-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr 

Willem Geerts Nissepadt als recht voocgt van de nagelaten weesen wijlen Foort Adriaens 

geprocreert bij Pierken Willem Cornelis Willemsdr (MPS: Pieternella Willemsdr Cornelisdr 

Willemsdr) ende Charel Jans (MPS: Carel Jans) getrout met Adriaenken Willem Cornelis 

Willemsdr (MPS: Adriana Willemsdr Cornelisdr Willemsdr) soo voor hem selven ende als 

wedervoocgt van de voors. sijne huisvrouwe susterkinderen ende sulcx rechte erfgenamen van 



 

 

 

Willem Corneliss Willems voors. in sijn leven dijckgrave tot Wolfaertsdijck geobtineert 

hebbende seker sententie voor (pag 115) Borgemeesters ende Schepenen der stede Goes op 

den 16-10-1613 op ende jegens Frnachois Vervoort (MPS: Frans van de Voorde) daervan den 

voors. Vervoort op den 25
ste

 october 1613 heeft geapplelleert aen den hove provintiael in 

Hollant volgende d’acte van sententie ende appellatie daervan sijnde daeraen dese haer 

refereert dewelcken hebben geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen Franchois de 

Witte (MPS: Frans de Witte) procureur voor den hove van Hollant omme vuijt haerlieder 

comparanten name te compareren voor den voors. hove ende aldaer henlieder goet recht 

jegende den voors. Vervoort waer te nemen bedingen verantwoorden ende ter diffinitijffve te 

vervolgen, alle geschriften libbellen ende munimenten in rechte over te geven ende nemen, te 

declineren excipieren ende protesteren, domicilie te kiesen den eedt Calumnia ende alle andre 

eeden die t’recht admitteren ende toelaet in haerlieder comparanten name te doene ende 

presteren bijt vonnisse in questie te persisteren ende versoucken t’selve bij den hove 

gelaudeert ende geapprobeert te werden ende voorts tot vorderinge van haerlieder goet recht 

alles in rechte te doene ende hanteren wes behooren ende tot voorstant van haerlieder goet 

recht dienen sal ende sij comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’alle dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Joos van der Cappelle borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 115, W_6901, 21-1-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Adriaens houtsager 

oudt 26 jaren ende Hans de Pauwe (MPS: Johannes de Pauwe) cleermaker oudt 27 jaren oft 

elc daerontrent borgers deser stede (pag 115v) dewelcke hebben ter instantie van Abraham 

Bouwens (MPS: Abraham Boudewijns) op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen ende 

eerst den voors. Jan Adriaens dat ten tijde den requirant een? van sijn nieuwe huijssen int 

Noorteijnde ter bode gestelt hadde ende (d’selve gemijnt sijnde) Pieter Adriaens cramer met 

isaac van Driel binnencomende den requirant vreacgde wie sijn coopman was, seijde van 

Driel ic bent, verclaren de deposanten voorts eendracgtelijc ooc gehoort hebbende des avonts 

sittende aen tafel dat den requirant jegens den voors. van Driel verscheijdene reijsen seijde: 

secgt mij toch eens oft t’huijs voor u is oft niet ic sal een stoop wijn ten besten geven, seijde 

van Driel ist u niet eveneens voor wie datter is als ick cooper ben. gevende voor redenen van 

wetenschap t’gene voors. in haerlieder presentie geschiet te sijne ende mede int gelacg 

geweest te hebben. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Wageschot present David Joriss weert aldaer ende Adriaen 

Matthijss schout tot Sereijnskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 115v, W_6902, 21-1-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Soeteweij wonende 

in Ovesant oudt 27 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Jan 

Heijndricks mede wonende in Ovesant op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert 

ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen (pag 116) waracgticg te wesen dat 

ontrent den voorleden saet ougst hij deposant de huisvrouwe van Jan Maecgt in Ovesant ende 

Maeijcken Boudewijnsdr weduwe wijlen Boudewijn Assuerus mitsgaders de requirant in 

desen sijnde binnen deser stede ten huijsse van Franchoijs van de Berge (MPS: Frans van de 

Berge) in de keucken den voors. van de Berge aen den requirant versocgte hem met sijn 

paerden te willen helpen saeijen, seijde den requirant maer ic weet alle dage van Cornelis 

Balten een pont vls te winnen met mijn paerden, antwoorde van den Berge ic wil dat gij in 

mijn werc van dese weke rijdt ende sijn alsdoen soo gescheijden sonder naerbedingen te 

maken. Eijndigende hiermede sijnedepositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des 

versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Herman Joos 

Schoonhoven ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 116, W_6902, 28-1-1614 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Isaacs wonacgticg in 

Ovesant dewelcke cedeerde ende transporteerde in vrien eijgendomme aen ende ten proffijtte 

van Dirrick reijniers (MPS: Dierick Reijniers) alsulcken 2 p 1 s 8 gr als hem comparant 

deucgdelijc sijn competerende van Marinus Corneliss schipper in Ellewoutsdijck over coop 

van twee calveren verschenen Baefmisse 1613 ende dat in minderinge van meerdere somme 

die hij comparant den cessionaris schuldicg is bekende oversulcx daer geen recht nocg actie 

meer aen te behouden, dies is den comparant gehouden ende belooft mits desen in te staen 

voor de deucgdelijckheijt van de voors. schult als ooc voor de solventie van den debiteur 

onder ’t verbant van sijnen persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende (pag 

116v) ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Jans schoemaker 

ende Jan Passchiers stoeldraijer die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 116v, W_6903, 3-2-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem Meertensen 

Drijwegen (MPS: Willem Maertens Driewegen) oudt borgemeester oudt 35 jaren 35 jaren 

ende Pieter Nicolaess Ovesant oudt 54 jaren innewonende borgers deser stede Goes dewelcke 

hebben ter instantie ende requisitie van Kempe Schobbe cum suis op haerlieder manne 

waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen 

waracgticg te wesen dat Adriaen Aernlouts den boom van sijn geslacgt van woorde tot 

woorde met sijn eijgen hant geschreven heeft insulcken voegen als de copie auctentijcq 

hiervoren gaende is inhoudende ende meebrengende. Gevende voor redenen van wetenschap 

ende eerst den voorn Driewegen dat hij verscheijden brieven quitantien als andere schriften 



 

 

 

van den voors. Adrioaen Aernouts is hebbende ende hem dicwils sien schrijven heeft. Pieter 

Nicolaess secgt t’selve sijn behilijct oom was ende sulcx hem diversche reijssen heeft sien 

schrijven soo in sijn pachtboucken soutboucken als anders ende verclaren dienvolgens des 

voors. Adriaen aernouts schrift soo wel als haer eijgen te kennen ende Agatha Marinusdr 

desselfs Adriaen Aernouts weduwe ten desen mede comparerende verclaert ooc bij haer 

voors. overleden mans eijgen hant geschreven te sijne daer de voors. copie jegens 

gecollattioneert ende mede accorderend is. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met 

presentatie van t’selve (pag 117) t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Agatha Marinusdr present Willem geerts 

Nissepadt ende Geeraert Dignuss (MPS: Geert Dignuss) die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 117, W_6903, 4-2-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 4-2-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Pieter Adriaens Mol vuijt Baerlant 

cloeck gesont welvarende gaende ende staende daert hem beliefde dewelcke overdenckende 

de crancheijt des menschen leven datter niet sekerder is dan die doot maer niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen eijgen vrien onbedwongen wille rijperlijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande zoo hij zeijde 

gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert mits desen sijn testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende sijn siele die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt ende sijn doode lichaem 

den buijck der aerden. Ende comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie van goederen 

heeft voren vuijt den gemeene boel gegeven ende gelegateert aen Catharijna Cornelisdr 

Hoochcamer sijn huisvrouwe eerst de somme van 200 carolus guldens van 40 gvls t’stuck 

eens t’ontfangen vuijt de gereetste goederen van den sterfhuijsse terstont naer sijn overlijden. 

Item de beste bedde met sijn toebehoren te weten (pag 117v) met twee beste dekens twee paer 

slaeplakens twee oorcussens ende twee paer fluijmen. Item alle de cleeren juwelen soo linnen 

wollen gout ende silver tharen lijve halse lijfve dienende ende bovendien nocg de twee beste 

koeijen alle t’selve t’aenveerden terstont naer sijn overlijden sonder jemants wederseggen. 

Item geeft ende legateert aen den armen van Baerlant de somme van 4 p vls. Ende in alle de 

resterende goederen die hij comparant stervende met sijne huisvrouwe gemeene achterlaten 

sal stelt noempt ende institueert hij sijn erfgenamen onder de laste hiernaer geroert 

Adriaenken (MPS: Adriana Pietersdr), Cathalijne (MPS: Cathalijna Pietersdr), Francijnken 

(MPS: Francijna Pietersdr) ende Lijsbeth Pieters (MPS: Elisabeth Pietersdr vier van sijne 

kinderen mits dat d’selve gehouden sullen sijn te laten volgen ende vrielijc over te leveren aen 

Jaques (MPS: Jacob Pieters) ende Maijken Pieters (MPS: Maeijcken Pietersdr) mede sijne 

kinderen alleenlijc haerlieder legitime potie sonder meer d’selve Jaques ende Maijken Pieters 

daerinne meder erfgenamen instituerende bij desen. Alle t’welcke voors. den testateur ter 

presentie ende aenhooren van de getuijgen duijdelijck voor gelesen sijne verclaerde 

andermael t’selve te wesen sijn testamente laeste ende vuijtterste wille begeirende ende 

expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsien des doots ofte 

sulcke andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige 

rechten statuijten ordonnantien keuren ende costuijmen van steden ende landen ter contrarien, 



 

 

 

nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes tot Adriaen beenhouder present Jan Dignuss Mazure ende Jan 

Vermeulen cleermaker die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

  

RAZE 2045, 117v, W_6904, 5-2-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen de 

(pag 118) stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Geerts Jonck 

dijckgrave der procgie van Crabbendijcke (MPS: Krabbendijke) dewelcke heeft in dier 

qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect gemaect ende maecte macgticg bij desen 

Anthonij de Florij procureur voor den Hove van Hollant omme vuijt des constituants name in 

de qualiteijt als dijckgrave te compareren voor den hove provintiael in Hollant ende aldaer 

dijckgrave ende gesorens der procgie voors goet recht waer te nemen vernatwoorden 

vervolgen ende ten vuijteijnde te prsequeren op ende jegens Jan Adriaens Govaerts in 

Hinckelenpolder, alle dagen ende termijnen van rechte te observeren geschriften libellen ende 

munimenten in rechte over te geven ende nemen, te declineren excipieren ende protesteren 

domicilie te kiesen den eed of Calumnia ende alle andren eeden die t recht admitteert ende 

toelatenin sijns comparants name te doene ende presteren, bijt vonnisse daeromme dese 

questie is te persisteren ende versoucken tselve bij den voors. hove gelaudeert ende 

geapprobeert te werden ende voorts generalijc in rechte ende daerbuijten alles te doene ende 

hanteren wes den procureur ad lites toestaet ende vermacg als hij comparant present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen met macgt om een ofte meer te substitueren. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen t’gene bij de geconstitueerde 

ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jozias Corneliss Boone 

ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 118, W_6904, 5-2-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen de 

stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Jans de Bruijn als 

gestelden curateur in den desolate boel wijlen Wouter Wittens overleden tot Dirxlant (MPS: 

Dirksland) volgende desselfs commissie gepasseert voor schout en de schepen van Dirrixlant 

voors. op 3-2-1614 (pag 118v) hier gesien ende gelesen dewelcke heeft in dier qualiteijt 

geconstitueert ende macgticg gemaect soo hij doet bij desen Jan Masuer (MPS: Jan Mazure) 

procureur postulerende voor de magistraet deser stede omme metter minne ofte rechte te 

heeschen ende aenveerden alsulcken paijement brief als Joos Jans Maelfroijt (MPS: Joos Jans 

Malfroict) sculdig is aen de weduwe ende erfgenamen van Pieter Pieters van Schravemoer 

ende nu weduwe van den voors. Wouter Wittens over coop van een schip ende berustende 

onder Harman Jans (Herman Jans) t’op Hooft? ende ten dien fijne te gebruijcken alle 

behoorlijcke middelen van rechte in sake te litescontesteren (MPS: rechtplegen) te heeschen 

antwoorden excipieren ende protesteren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te 

stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, van beswaerlijcke vonnisse vonnisse t’appelleren oft 

reformeren, d’appellatie oft reformatie te vervolgen oft daer af renuncgieren ende voorts ten 



 

 

 

dien fijne alles te doene ende hanteren wes tot voordeel vant voors. sterfhuijs dienen sal ende 

hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden 

voor doet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Herman Vervoort ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 118v, W_6905, 6-2-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen de 

stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Cornelis Martini, Willem 

Jans Pauwe, Marinus Logiers getrout met Lijsbeth Jans (MPS: Elisabeth Jansdr), Pieter Jans 

ende Cornelis Jans elc voor sijn selven innewonende borgers deser stede mij notario wel 

bekent alle legatarissen inde nagelaten goederen wijlen Andries Jans Gousman ende hebben 

in dier qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect soo sij doen bij desen mr Martinus 

Casar (MPS Martinus Caesar) advocaet (pag 119) omme vuijt haerlieder comparanten name 

te compareren voor Burgemeesters ende Schepenen der stadt Willemstadt ende aldaer jegens 

Iemandt Corneliss Avonture cum suis (MPS: Iman Corneliss Avonture) haerlieder 

comparanten met recht te bewaren bedingen verantwoorden vervolgen ende ten vuijterste? toe 

te prosequeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden en observeren, sententie te 

versoecken ende d’selve t’aenhoren favorable sententie ter executie te stellen ende vervolgen, 

van beswaerlijke vonnisse te appelleren of reformeren., d’appellatie of reformatie te 

vervolgen of daervan renuncgieren met macgt om procureur ad lites te substitueren 

authoriserende den voorn. Casar voorts omme wettelijc verbodt te doen op de goederen van 

Christiaen Bonart aldaer liggende als ooc aen pachters van dien dat d’selve den voors. Bonart 

geen penningen en sullen hebben te betalen voor ende aleer hij Bonart de voors. comparanten 

haren erven ende nacomelingen wel ende den rechte genoucg sijnde sal gejudemniseert ende 

ontlast hebben volgens den contracte in date 8-10-1613 van alsulcken proces met alle 

oncosten van dien als henlieden bij den voors. Iemant Avonture cum suis aengedaen wert 

ende ter dier oorsake te observeren alle meubelen daertoe dienende ende voorts generalijc ten 

fijne voors. in rechte ende daerbuijten alles te doene ende hanteren wes behoren ende noodicg 

wesen sal ende sij comparanten prsent sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor doet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van sr Cornelis Martini present Cornelis Jans Boone 

ende Pieter Dignuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 119, W_6905, 11-2-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 18-3-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert (pag 199v) residerende binnen der stede Goes ende inde 

presentie van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Jan Corneliss Loockman 

ende Janneken Engelsdr sijn wettige huisvrouwe wonende ter Nisse beijde cloec gesont 

welvarende gaende ende staende daert hemlieden beliefde dewelcke overdenckende de 



 

 

 

crancheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacht beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden 

seijden gemaect ende geordonneert, maken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder 

doode lichamen den buijck der aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie ende eerst sij Janneken Engels heeft in cas sijs onder kint ofte kinderen achter te 

laten comt t’overlijden voor haren man denselven haren man in rechten vrien eijgendomme 

gegeven gegeven ende gemaect soo sij doet bij desen alle de gereede havelijcke erffelijcke 

meuble ende inmeuble goederen actien crediten ende gerechticheden vuijt ende inschult ende 

generalijc alles dat sij stervende met den voorn haren man gemeene achterlaten sal niet 

vuijtgesondert ofte gereserveert, den selven haren man daerinne haer universele erfgenaem 

instituerend mits desen, dies heeft sij belast ende voorn. haren man geordonneert 6 weecken 

naer haer overlijden aen hare vrienden die als daer geen testament gemaect en ware in haer 

comparants goederen gerecht souden sijn te betalen de somme van 16 p 13 s 4 gr onder hun 

allen eens sonder meer sluijtende d’selve daermede vuijt haren sterfhuijsse ende achtergelaten 

goederen bij desen ende in cas sij testante kint ofte kindren achterlaet ende d’selve int leven 

blijven verstaet sij de voorgeroerde dispositie sal doot ende te niette wesen ende sullen alle de 

goederen tusschen hare kinderen voor d’een helft ende den vader voor d’ander helft gepaert 

ende gedeelt worden half ende half als naer costuijme deses lants daerinne haer na te laten 

kint ofte kindren ergenamen instituerende maer in cas haer na te laten kint of kinderen allen 

aflijvicg werden voor haerlieder mondicheijt soo substitueert sij testatrice haer erfgenamen in 

haer kint of kinderen (pag 120) plaetse den voorn Jan Corneliss haren man mits 

vuijtreijckende aen de vrienden die daerinne gerecht sullen sijn van haer comparantes zijde de 

somme van 16 p 13 s 4 gr gelijc voors. is. Ende in cas hij testateur eer ende voor de voorn. 

sijne huisvrouwe comt t’overlijden geeft ende legateert d’selve sijne huisvrouwe vorn vuijt de 

gemeene boel mits dessen eerst het beste paert de beste noe ende den beestenwagen 

mitsgaders t beste bedde met sijn toebehooren dat ten sterfhuijsse bevonden sal worden omme 

alle tselve in vrien eijgendomme voren vuijt aenveerden ende behouden te werden sonder 

jemants wederseggen ende alle de resterende goederen die hij stervende met sijn huijsvrouwe 

gemeene achterlaten sal sullen tusschen d’selve sijn huijsvrouwe voor d’een helft ende sijne 

voorkinderen mitsgaders de kinderen staende desen huwelijcke te winnen voor d’ander helft 

gepaert ende gedeelt werden als naer costuijme deses lants daerinne d’selve sijn voorkinderen 

mitsgaders t’kint ofte kinderen staende desen huwelijcke te winnen sijn erfgenamen 

instituerende bij desen. Alle t’welcke voors. is de testateuren ter presentie ende aenhooren van 

getuijgen duidelijck voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder 

testamente laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve 

sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille 

vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots oft sulcke ander forme ende middel alst alderbest 

naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien 

keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat 

alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten gerequireert hierinne niet 

volcomelijck en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Adriaen Gentman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 120v, W_6907, 14-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Susanna de Jonckheere weduwe wijlen sr Francois van de Berge (MPS: Frans van de Berge) 

geassiteert met Joos Jans Maelfroijt (MPS: Joos Jans Malfroijct) dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen d’eersame Cornelis Adriaens Smallegange 

hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt haer comparantes 

name te compareren voor alle wetten rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer 

naer usantie ende costuijme der plaetse te leveren cederen ende in rechten vrien eijgendomme 

te transporteren aen de respective coopers aller alsulcke parcheelen van landen liggende in 

diversche prochien bij haer comparante over eenicge dagen openbaerlijc ter bode binnen deser 

stede aen verscheijdene personen vercocgt volgende de conditien daervan gemaect als ooc 

nocg alle andre parcheelen bij haer comparante na date deser nocg te vercoopen den coopers 

daerinne te goeden erven ende vestigen ende haer comparante daervan t’ontgoeden erven 

ende vestigen, brieven van garande te geloven ende hare persone ende goederen daervoren te 

verbinden de cooppenningen onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende voorts generalijc 

ende specialijc tot vervorderinge van t’gunt voors. ende alle andre saken daer sij comparante 

hem geconstitueerde sal gelieven in te emploijeren alles te doene ende hanteren als 

behoorenende de sake of saken mitsgaders de bancken rechte vereijsschen sal ende sij 

comparante present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen cum potestate substituendi. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijse 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Leenaert Anthonies 

cramer ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 121, W_6907, 14-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Jans Maelfroijt (MPS: Joos 

Jans Malfroijct) dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Steven Mejonck secretaris ter Wemelinge (MPS: Wemeldinge) of in 

sijn absentie jemandt van de wet der voors. procgie omme vuijt sijnen name te ontfangen alle 

alsulcke parcheelen van lande liggende in Wemelinge voors. bij hem comparant openbaerlijc 

ter bode van de weduwe van Frans van de Berge gecocgt volgende de conditien daervan 

sijnde behoorlijc verlijdt van de cooppenningen te doene ende de voors. landen specialijc 

mitsgaders sijns comparants persone ende goederen generalijc daervoren te verbinden ende 

voorts tot vervorderinge van dien meer te doene ende hanteren wes behooren ende noodicg 

wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Leenaert Anthonies cramer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 



 

 

 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 121, W_6907, 14-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Marinus Cornelis 

Baersdorp jegenwoordelijc wonende ten huijsse van Christiaen Vermuen? (MPS: Christiaen 

Vermuijen?) mij notario wel bekent dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert (pag 121v) ende maect macgticg bij desen sr Christiaen Vermuenvoors. hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel oome vuijt sijns comparants name 

ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metten minne ofte rechte 

alle de pachten renten thienden paijementen als andere penningen ende vuijtstaende schulden 

hem comparant binnen desen eijlande van Suijtbevelandt van verscheijden personen 

jegenwoordicg competerende ende die hij comparant ende die hij comparant naer desen nocg 

sal vercrijgen als ooc die jaerlijcx verschijnen sullen, sijns comparantengoederen te handelen 

ende administreren de landen ende gronden van erven te verpachten of verhuijren soot hem 

geraetsaemst dunct aen sulcken persoon of personen als hem believen sal alle minnelijcke 

appoinctementen compositien ende transactien te doen ende aen te gane ende behoorlijc 

bescheet daervan te passeren van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forma, 

d’onwillige debiteurs met rechte tot betalinge te constringeren ende van sijnentwege te 

intenteren vervolgen beschudden verdedigen ende verantwoorden soo wel int heijsschen als 

int verwaerden alle actien saken questien differenten ende geschillen hoedanicg die wesen 

mogen die hij comparant nu ter tijt binnen deser stadt als eijlande vuijtstaende heeft of naer 

maels crijgen zal tegen wie ende ter oorsake het sij ten dien als allen andren fijne? voor allen 

heeren hoven wetten rechte ende rechteren te litiscontesteren, alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren den eede Calumnia ende alle andren eeden diet recht 

admitteert ende toelaet in sijns comparants name te doene ende presteren, sententie te 

versoucken de favourable ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, van de 

beswaerlijcke vonnisset’appelleren of reformeren, d’appellatie of reformatie te vervolgen off 

daer van renuncgieren commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op 

personen ende goederen te doene ende voorts generalijc ende specialijc in de saken ende 

affairen van comparant soo in rechte ende daerbuijten alles te doene ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij 

den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanc deucgdelijcke reeckeninge bewijs ende reliqua tállen tijde des versocgt sijnde 

(pag 122). Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Jan Calloo ende Frans Verstraten (MPS: Frans van der 

Straten) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 121v, W_6908, 17-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Dina Jorisdr 

weduwe ende boelhoutster wijlen Simon Nagels cramer ende innewonende poortresse deser 

stede mij notario wel bekent geassisteert met Dirrick Pieters bode? mede borger alhier haren 

in desen gecoren voocgt dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert 

ende maect macgticg bij desen mr Lambrecht Procureur wonende tot Brocchun? in Brabant 



 

 

 

omme vuijt hare comparantes name ende van harent wege te compareren voor wethouderen 

van Brocchin voors. ende al daer aen ende ten proffijte van Cornelis Boogaert wonende tot 

Borsbeke in Vogelsant te leveren cederen ende in rechte vrien eijgendomme te transporteren 

seker bunder lants ofte daerontrent luttel min of meer onbegrepen de juiste mate liggende 

binnen Brocchin voors. in d’Loo aen de slickstrate gemeene ende onvercavelt met den voors. 

Boogaert vercocgt naer vuijtwijsen van den contracte daervan sijnde onder ce cooper 

berustende den cooper daerinne naer usantie der plaetse ende inhouden van voors. contracte te 

goeden erven ende festigen ende haer comparante daervan t’ontgoeden onterven ende 

ontfestigen met brieven of anders soo dat behoort ende ooc meteenen te bekennen daervan ten 

vollen betaelt ende gecontenteert te sijne beede den eersten penninc metten laesten sonder 

eenicg vorder recht aen de voors. bunder lants te behouden behoudens dat den cooper betale 

ende voldoe alsulcke 112 gulden bij den voors. Simon Nagels in sijn leven (pag 122v) van 

eenen David de Clercq t’Hantwerpen ontfangen die hij cooper alhier van de cooppenningen 

van voors. bunder lants ingehouden heeft ende voorts generalijc ende specialijc ten fijne 

voors. alles te doene ende hanteren wes behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met macht om procureur ad lites te 

substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Boom ende Pieter 

Corneliss Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 122v, W_6909, 20-2-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 20-2-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert (pag 199v) residerende binnen der stede Goes ende inde 

presentie van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Mattheus Anthonies Brune 

schipper ende Jacquemijnken Jans (MPS: Jacomijna Jansdr) sijne huisvrouwe borgers deser 

stede welcken Mattheus cloeck gesont welvarende gaende ende staende daert hem beliefde 

ende voors. Jacquemijnken siecekelijc te bedde liggende maer nocgtans haer verstant ende 

memorie over al wel macgticg ende volcomen gebruijckende soo mij notario met den 

getuijgen genoucgsaem is gebleken ende verclaerden eendracgtelijc dat sijlieden 

overdenckende de crancheit des menschen leven datter diet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert, maken ende ordonneren 

haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende haerlieder (pag 123) sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost 

ende geheijlicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck der aerden. Ende comende 

voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen, hebben malcandren reciproce over 

ende wederover de lancxtlevende van hen beijden gemaect gegonnen ende gegeven maken 

gonnen ende geven onder de last ende reserve hiernaer geroert in rechten vrien eijgedomme 

mits desen alle de gereede havelijcke erffelijcke meuble ende inmeuble goederen actien 

crediten ende gerechticheden vuijt ende inschult ende generalijc alles dat d’eerstaflijvicge met 

de lancxtlevende van hen beijden na laten zal niet vuijtgesondert of gereserveert omme alle 

d’selve te behouden ende aenveerden als sijn oft haer vrij eijgen goederen sonder jemants 

wederseggen malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende daerinne haerlieder 



 

 

 

universele erfgenamen instituerende ende verclarende bij desen, die heeft hij testateur in cas 

hij d’eerst aflijvicge is d’selve sijn huisvrouwe belast ende geordonneert vuijttereijcken ende 

achtervolgen aen sijn broeders ende suster alle de cleeren soo linnen als wollen ende 

generalijc alles dat t’sijnder aflijvijcheijt ten lijve halse ende hoofde van den testateur gedient 

sal hebben sonder meer, omme alle d’selve tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te worden 

als naer costuijme deser lantss t’selve henlieden legaterende tot een gedencknis, ende soo sij 

testatrice eerst ende voor haren man comt t’overlijden soo heeft sij comparante den voorn. 

haren man belast ende geordonneert te laten volgen ende vuijttereijcken naervolgende. Ende 

eerst aen haer suster Pieternelleken Jans (MPS: Pieternella Jansdr) haer beste ka?? lijfken met 

haer beste bruijn keurs. Item aen Pieternelleken dochter Liuijnken Jansdr haer testarices 

sleutelrieme. Item aen Maijken Jansdr dochter van voors. hare suster Pieternelle haer gouwe 

suffe? in vieren. Ende ten laetsten aen Josijnken Evertsdr haer suster van halve bedde haer 

silver onderriem met twee silver ketenkens met een koker ende een paer silver messen hertgen 

daeraen hangende mits gaders nocg haer testatrices beste swart laken keurs als ooc haer 

rootetemedt? keurs met een fluwelen boort sonder meer alle t’selve henlieden legaterende tot 

een gedencknis. Alle twelcke voors. de testateuren ter presentie ende aenhoren van de 

getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder 

testamente laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve 

sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente vuijtterste wille 

gifte ten opsiene des doots oft sulcke ander (pag 123v) forme ende middel alst alderbest naer 

rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte 

costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden 

solemniteijten ende observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijck en 

waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Job Pieters cousmaker 

ende Benedictus Joos lantbode borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 123v, W_6910, 24-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Cornelis Balthasar oudt 50 jaren ende mr Jacob Baerlant oudt 34 jaren ofte elc daerontrent 

innewonende borgers deser stede mij notario wel bekent de welcke hebben ter instantie ende 

requisitie van sr Pieter Nicolaess Ovesant mede borger alhier op haerlieder manne waerheit in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

ende henlieden wel kennelijc te wesen dat jonckvrouwe Margarita Pieters Baltens (MPS: 

Margaretha Pietersdr Baltens) des requirants huisvrouwe geweest op 27-9-1613 binnen deser 

stede overleden achterlatende onder andre twee sonen met namen Pieter Pieters (MPS: Pieter 

Pieters Ovesant) ende Nicolaes Pieters Ovesant die jegenwoordicg nocg in levende lijve ende 

henlieden deposanten seer wel bekent sijn. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaack Pieters ende 

Corbelis Blaubeen cramers ende innewonende borgers deser stede die (pag 204) als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 124, W_6910, 25-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Magdalena Jobsdr weduwe 

wijlen Marcus van Dijcke geassisteert met Adriaen Gentman haren in desen gecoren voocgt 

dewelcke constitueert Sebastiaen Polck procureur tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) omme 

metter minne ofte rechte te innen ende ontfangen alle alsulcke penningen ende vuijtschulden 

als de comparante jegenwoordicg sijn competerende ende heeft vuijtstaende binnen den 

eijlande van Noortbevelant ende die sij nocg soude mogen crijgen t’sij ter wat oorsake het 

soude mogen wesen, van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forme, 

d’onwillige debiteurs in rechte te betrecken ende alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren te litiscontesteren, domicilie te kiesen, den eedt Calumnia ende alle 

andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in haer comparants name te doene ende 

presteren, sententie te versoucken d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve 

vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende 

goederen te doene, ende voorts generalijc ten fijne voors. is alles te doene ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen zal ende sij comparante present sijnde selfs soude mogen ende 

connen gedoen met vordre macgt om procureurs ad lites te substitueren. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doen van sijn ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua 

tállen tijden des versocgt zijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Nicolaes Heijndricks Cuijp borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 124v, W_6911, 26-2-1613 (inventaris): genomen ter versoucke van Janneken 

Cornelisdr een naervolgende inventaris ten sterfhuijsse van Cathalijnken Cornelisdr (MPS: 

Cathalijna Cornelisdr) overleden binnen deser stede Goes op 24-2-1614 in den Kerskorf ten 

presentie van getuijgen ondergenoempt 

Eerst in den keucken bevonden een bedde met een peel ende een groen ende roode deken met 

een paer lakens ende een paer oorcussens met fluijmen of sacken daerover  

Een wageschotte kist daerinne bevonden: twee teene bennekens anderhalf elle nieuwe 

hoijschote een b?eersaijen lijfken, een swarte bourratte lijfken, een ijseren schoppe met een 

tange, een bourratte veurschort, een lakenen keurs met twee florten. Item een roottemette 

keurs met drie florten, een bruijn keurs met een fluwelen boort, een paer trijpe muijlen, een 

lijf van een keurs, een paer nieuwe kuf(?)taxkens die begonst fijn te maken, twee bourratte 

bragoenen?, twee vrouwehemden, een saxken met 5 halscleerkoker?, een cleerborstel, een 

teene benneken daerinne bevonden een kussaxken twaelf nacgtdoucken, een camdouck met 

cant, een neusdouck ende twee oude douxkens, twee andre oude doucken. Item twee 

neusdoucken, drie hooftcleeren ende twee huijfden een vrouwe beursken of gartken met ? 

geboort, twee schildekens, een papierken met seven sijde nastelingen zijde knoppen ende 

zijdelint, een lijfe vuijt een vrouwenhoet, verscheijdene missivenals andere briefkens of 

quitantien aen de overledene geschreven al nocg een quitantie van huijshure verschenen 

bamisse 1613. Nocg een sacxken daerin bevonden 5 halsdoucken ende 10 franse craecgkens, 

een teene benneken met een oude vrouwenhoet ende een overtrecksel daerinne, opt cantoir 

tafelken een oudt blau cleet een coperen vispan een lepelbert? met 10 tinne lepels drie blauwe 

steene kannen 4 roode steene kannen, een raspe, 3 tinne schotels een tinne soutuat? een tinne 

kroes, 8 geleijerse schotels, een glase flesken, een kannebordt, een kapmes een ijseren vispan, 

een blicke braedtpanne, twee testamenten drie cleijne tafereelkens twee marctcorven een 



 

 

 

ronde doose daerin bevonden een vrouwenlobbe ende franschen cragen een andre doose een 

teene naijkorf, een groene honscote rabat voor de schouwe, een oust spiegelken (pag 125) een 

vrouwe preeckstoel, een beenen aentrecker, een borstelken, een vrouwekoker met een paer 

slecgte messen, twee metalen kandelaerkens, een lijcsteen?, twee scheijren? een 

cleermakerspriem, twee biergelasen ende een romer, een oude lantaren een haspel met garen 

een blau cleet op die rechtbanck in de schouwe een ijsere schoppe een hengelijser een rooster 

een tange ende asschoppe ende heetijser? een stuck roockvlees aen solder 8 groem matstoelen 

met een drijstap? een elle met een betstock, in de recgtbanc een leere flesse 2 nieuwe 

hooftdoucken sonder candt een roode cladder een wel oude rommelinge 3 pont ende een half 

vlas ende geeren een oude tasse met een deel quade ortkens, een andre tasse daerinne 

bevonden aen goutgelt 2 p 3 s4 gr, nocg 5 briefkens of missiven van goet aen overledene 

gesonden ende aen silver 2 p 2 s. 

Int achterkeucken: een smoorpot een spidt twee copere ketels met een aker een houten emmer 

met ijseren bande een scheptobbe een wel oudt aerdewerck, een paer kouseneen oude 

kastack? 

In de winckel: voor eerst een schultbouck, 35 stuck hollantsche caes 18 swartseldooskens, een 

riem graeu papier, 2 korven met vijgen, verscheijdene lege tobbekens ende doosen, 13 p ende 

een hals schoemakers garen een half vat asijn, 14 besemen een saxken met castaignen een 

tonne met hasenoten twee houtteschalen een coperen becken met blicken mate?, een tobbe 

met sout ende soutmaten, vier coperen balansen een benne met droge haringen ses tene maten 

4 busselen meerlijme?een blicke becken met blicke maetkens een kinneken met potassij een 

benneken met castaignen een houten tobbe met gort, een tonne stijfsel een steert lanck rasijn 

een benne met okernoten, een halve tonne met hasenoten, elf broden suijcker een benne met 

amandelen twee clutsen boter een tobbeken met erten een tobbeken met mostaert caes?, een 

tobbe met amandelen een doose met koucken, een tobbeken met greijn een tonneken met 

genghder? een steertken vijgen, een doose met gestampt cruijt een doosken met blausel een 

doosken met venckel een doosken met naelden maillen ende haecken een doosken met blausel 

13 papieren met lint spellen ende nastelingen, een tobbeken met knickers, een schotel met 

oraigne, een rolle swart lint, een ijsere mortier een half case een tonne met een steertken 

suijcker een tonneken met clompkens suijcker, een tonneken met rijs een doose met candijs, 

een doose met (pag 125v) gecraecte amandelen, een doose met nagelgruijs een tonneken met 

pruijmen een tonneken met corenten een doose met anijs een doos met heele genghber drie 

lege suijckerglasen een houtwicgte twee reesen leere nestelingen een groote witte doose met 

droogcruijt een doose met met heele caneel een doose met droogcruijt, een riem graenpapier, 

een tonneken met pruijmen een tonneken met een steertken peper een tonneken met een reste 

baecklaer, een tonneken met gengber, seven swartsel tonnekens met swartsel twee reesten 

solphen een sacxken met blausel, nocg verscheijdene lege tonnekens dooskens houte maten, 

gewicgten als andre tot de winckel dienende sijnde van cleener importantien. 

Op den solder: 5 oude vrouwehemden 10 slaeplakens, 10 hooftdoucken drie kussacxkens, 3 

franse cragen, twee witte slaeplijfkens, 5 hooftdoucxkens een groene ende witte deken een 

beddecleet een bedde met een peel een tonne met witte erten een hoopken gout (MPS: hout) 

twee bierkinnekens een eerde clocque?een bruijn ende roodt dagelijcx keurs een oudt plets 

lijfken met nocg eenige oude rommelinge niet noterens weerdicg 

ende verclaerden de voors. Janneken Cornelisdr dat alle de goederen die de voors. 

Cathalijnken Cornelisdr achtergelaten heeft hiervoren in inventaris begrepen sijn sonder 

eenige andre meer te weten. Oversulcx versochte aen mij notario hiervan behoorlijck 

inventaris gemaect ende acte gelevert te werden in forma. Aldus gedaen ende geinventariseert 

ter plaetse dage maenden ende jare als boven ter presentie van Cornelis Gorts d’oude 

Christoffel Jacobs ende Andries Adriaens borgers deser stede die als gelooffelijcke getuijgen 



 

 

 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 125v, W_6912, 27-2-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Dignus Jobs innewonende 

borger deser stede eertijts getrout gehadt hebbende Tanneken Jansdr ter eenre ende Adriaen 

Marinuss metser tot Cappelle (MPS: Kapelle) met Neelken Cornelisdr (MPS: Cornelia 

Cornelisdr) sijne huisvrouwe grootmoeder ende Jan Bolders cosijn van des voors. Tanneken 

Jansdr (pag 126) nagelaten weese genaemt Maijken Dignusdr (MPS: Maeijcken Dignusdr) nu 

oudt sijnde drie jaren ter andere sijde dewelcke naer rijpelijc overwogen hebbende den staet 

ende boel bij de voors. Tanneken Jansdr met Dignus Jobs achtergelaten ende gelet hebbende 

op alles daer op in desen tot proffijtte van voors. weese te letten staet verclaerden met 

malcanderen geaccordeert te sijne nopende des voors. weeses moederlijcke successie in 

formen ende manieren naervolgende, te weten dat den voorn. Dignus Jobs sal aenveerden 

ende in vrien eijgendomme behouden alle de goederen vuijt ende inschult bij de voors. 

tanneken met hem gemeene achtergelaten geen vuijtgesondert ofte gereserveert al t’sijnder 

bate ende laste dies is hij boelhouder gehouden ende belooft mits desen de voors. weese te 

onderhouden alimenterenb cleeden ende reeden redelijckerwijse naer sijnen staet d’selve te 

leeren lesen schrijven hantwerc ofte sulcx daert selve int ende bequaem toe wesen zal ende dit 

alles geduirende tot d’selve weese gecomen sal wesen tot hare mondige jaren ende dagen als 

wanneer hij gehouden sal sijn ende belooft mits desen aen d’selve vuijttereijcken in volle 

vergoedenisse ende voldoeninge van haer moederlijcke successie de somme van 3 p 6 s 8 gr 

ofte een silver riem soo vele waerdicg sijnde sonder meer ende soot gebeurde dat d’voors. 

weese quame aflijvicg te werden voor haer mondige jaren sal hij boelhouder ongehouden sijn 

stuijver ofte duijt aen d’erfgenamen vuijttereijcken oft betalen. Is mede bij den boelhouder 

gestipuleert oft gebeurde dat hij deser werelt quame t’overlijden voor ende al eer de voorn 

weese gebracgt sijnde t’hare mondige dagen dat in sulcken gevalle sijne weduwe inde vordre 

houdenisse der voors. weese zal ongehouden sijn ende jegens d’selve ten respecte van haer 

moederlijcke goet ontstaen mits vuijreijckende 3 p 6 s 8 gr als boven. Ende alsoo de voorn. 

Neelken Cornelisdr de voors. weese jegenwoordelijc thuijs gehaelt heeft ende bij haer houdt 

soo lange het haer belieft over mits de groote liefde die d’selve is dragende als om andre 

redenen haer daertoe moverende is dies aengaende omme te voorcomen alle toecomende 

moijten die ter dier oorsake in tijden ende wijlen soude mogen ontstaen gestipuleert ende 

expresselijc bij de voors. Neelken Cornelisdr met haren man voor haer erven ende 

nacomelingen verclaert dat sij ter dier oorsake geen vergoedenisse of recompence en begeiren 

nocg hiernaermaels en sullen pretenderen op alle welcken conditien ende voorwaerden 

geaccordeert sijnde beloofde hinc jude t’selve te volcomen achtervolgen ende onderhouden 

t’allen dagen onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in (pag 126v) behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Dignus Jobs present Benedictus Jooss 

ende Engel Jans schoemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 126v, W_6913, 28-2-1613 (solemnisatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Cornelis 

Martini ende jonckvrouwe Geertruijt Bollaerts sijne huijsvrouwe beijde redelijc gesont van 



 

 

 

lichame gaende ende staende dewelcke verclaerden in desen toegevouwen papier gesloten met 

den cachette van de comparanten ende bij henlieden naer t’selve verscheijdene reijsse 

overlesen ende wel verstaen hebben respectivelijc onderteeckent soo sijlieden seijden begrpen 

te sijn haerlieder beijden testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende expresselijc 

mits desen ordonnerende dat d’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren naer sijn 

forme ende inhouden t’sij als testament codicille vuijtterste wille giften ten opsiene des doots 

ofte sulcx andre forme als best naer rechten subsisteren macg. Versouckende oversulcx aen 

mij notario ende getuijgen t’selve te solemniseren ende bevestigen na behooren. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Willem Costen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 126v, W_6913, 28-2-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 28-2-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde (pag 127) 

presentie van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Susanneken Pietersdr (MPS: 

Susanna Pietersdr) wonende binnen deser stede in Lange Vorst int Wapen van Vranckrijck 

cloeck gesont welvarende gaende ende staende daert haer beliefde dewelcke verclaerde dat sij 

overdenckende de crancheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haeren vrien eijgen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande 

soo sij seijde gemaect ende geordonneert, maect ende ordonneert haer testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haer siel die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haer doode 

lichaam den buijck der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heeft omme wettige redenen haer daertoe moverende voren vuijt gegonnen gegeven 

e ende geprelegateert bij desen aen Jans de backer (MPS: Johannes de backer) haer joncxte 

kint de somme van 200 carolus guldens van 40 gvls t’stuck eens ende bovendien alle de 

cleeren soo wollen als linnen t’haren comparantes lijve halse ende hoofde dienende omme 

t’selve daer mede opgebroacgt ende gealimenteert te werden, alle haer resterende goederen 

die boven ’t voors prelegaet ende schulden tharen sterfhuijsse bevonden sullen werden geeft 

ende gont sij aen hare drij kinderen met namen Jan (MPS: Jan Nicolaess) ende Magdalena 

Claesdr (MPS: Magdalena Nicolaesdr) mitsgaders den voorn Hans de backer (MPS: Johannes 

Nicolaess de backer) omme alle d’selve tusschen henlieden hooft ende hooft gelijcke gepaert 

ende gedeelt te worden naer costuijme deses lants, d’selve Jan ende Magdaleenken Claes 

mitsgaders Hans de backer daerinne haerlieder erfgenamen instituerende ende verclarende 

mits desen ende in gevalle den voorn. hans de backer quame t’overlijden sonder hoir soo 

substitueert sij testatrice in desselfs Hans de backers plaetse den voorn, Jan ende 

Magdaleenken Claes hare kinderen mits vuijtreijckende aen de vrinden van vaders sijde de 

somme van 3 p vls onder hen allen eens sonder meer ende dat tot een gedenckenis. Alle 

twelcke voors is de testatrice ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen ordonneren dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effec t sorteren t’sij bij forme van testamente vuijtterste wille gifte ten 

opsiene des doots oft sulcke ander forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren 

macg. Niettegenstaende eenige (pag 127v) rechten statuijten ordonnantien keuren ofte 



 

 

 

costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden 

solemniteijten ende observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijck en 

waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 127v, W_6914, 1-3-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 1-3-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde (pag 127) 

presentie van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Cornelis Borsselaer jongman 

oudt sijnde soo hij seijde tusschen 19 ende 20 jaren clouc gesont welvarende genegen sijnde 

om de landen voor sekeren tijt te besicgticgen ende aenmerckende de periculen daer in 

gelegen sijnde als de crancheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot 

ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo hij seijde gemaect ende geordonneert, maect ende ordonneert sijn testament 

laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende sijne siele die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende sijn doode 

lichaam den buijck der aerden. Ende comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie van 

goederen heeft omme sekere redenen hem daertoe moverende gemaect gegonnen ende 

gegeven maect gondt ende geeft onder de laste hiervan naergeroert in vrien eijgendomme mits 

desen aen jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr sijne moeder alle de goederen havelijcke 

erffelijcke roerende ende onroerende goederen actien crediten ende gerecgticheden ende 

generalijc alle de goederen die hij comparant stervende deser werelt ontruijmen ende (pag 

128) achterlaten sal niet vuijtgesondert ofte gereserveert omme alle d’selve t’aenveerden ende 

in vrien eijgendomme te behouden als haer vrij eijgen goet sonder wederseggen van jemande 

d’selve jonckvrouwe Magalena Cornelisdr daerinne sijne universele erfgenamen instituerende 

bij desen mits vuijtreijckende aen sijns testateurs broeders ende susters of derselver kinderen 

soo sij overleden waren de somme van 18 p vls onder hen allen eens sonder meer omme 

d’selve tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te werden naer costuijme van Seelant ende 

ingevalle de voorn. jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr overlede voor den testateur ende 

sulcx sijn erfgenaem niet en werde soo is sijnen vuijtterste wille dat alle de goederen die hij 

testateur stervende achterlaten sal sullen devolveren ende succederen in vrien eijgendomme 

op Digna, Jaques, Pieter, Anna ende Gillis Borsselaer sijn broeders ende susters van vollen 

bedde, d’selve Digna, Jaques, Pieter, Anna ende Gillis Borsselaer daerinne in desen gevalle 

sijn erfgenamen instituerende ende verclarende bij desen ende in gevalle eenige van sijns 

testants broeders of susters hiervoren genoemt quame t’overlijden sonder hoir soo substitueert 

hij sijn overblijvende broederts ende susters van volle bedde sijn erfgenamen in d’overledene 

plaetse mits dat d’selve sullen gehouden sijn vuijttereijcken aen jonckvrouwe Cornelia 

Borsselaers sijn suster van halve bedde of derselver kinderen soo sij overleden ware de 

somme van 3p vls eens sonder meer haer t’selve legaterende tot een gedenckenis. Alle 

twelcke voors is de testatrice ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente vuijtterste wille gifte ten 

opsiene des doots oft sulcke ander forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren 



 

 

 

macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte costumen van 

steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden 

solemniteijten ende observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijck en 

waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende (pag 128v) versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr 

present d’eersame Dignus Ketelaer ende Cornelis Marinuss timmerman borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 128v, W_6915, 4-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Helena Claesdr (MPS: Helena 

Nicolaesdr) geassisteert met mij notario harenm in desen gecoren assistent dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg germaect constitueerde ende maecte macgticg bij desen Marinus 

Arents prochiaen to Vlake omme vuijt haer comparantes name te compareren voor 

wethouderen derselver procgie ende aldaer aen ende ten proffijtte van mr Geeraert Crommon 

(MPS: mr Geert Crommon) te leveren cederen ende in rechten vrien eijgendomme op te 

dragen alsulcke twee perceelkens lants liggende binnen de voors. procgie bij haer comparante 

aen voors. Crommon vercocgt volgende de conditien daervan sijnde daeraen dese haer 

refereert den cooper daerinne te goeden erven ende vestigen ende haer comparante daervan 

t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, brieven van garande te geloven ende haren persone 

ende goederen daer voren te verbinden ende voorts generalijc tot vorderinge van dese 

leveringen alles te doene ende hanteren dat behooren ende de costuijme aldaer vereijsschen 

sal ende sij comparante present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den geconstitueerden ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doen van sijn ontfanc rekeninge bewijs ende 

reliqua tállen tijden des versocgt zijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Catte 

schoemaker ende Nicolaes van Acgt hoemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 129, W_6915, 4-3-1614 (insinuatie): Naerdien Jaques de Jonge (MPS: Jacob de 

Jonge) Bailliu van Baerlandt (MPS: Baarland) soo voor hem selven als in name van andre 

sijne meder erfgenamen aen Nicolaes Jans brouwer in sijn leven notaris tot Middelburcg 

(MPS: Middelburg) in Zeelandt tot versekeringe van opgelicgte penningen als pandt metter 

minne onder andre verbonden ende gegeven heeft sekere paijementbrief verleden bij Quirijn 

Matthijss Mosselman ten proffijtte van den voors. Adriaen de Jonge voor schepenen van 

baerlandt ende Bakendorp op den 30-6-1606 ende inhoudende boven de gedane betalinge in 

dorso geteijckent de somme van 108 p 7 s 2 gr vuijt cracgte van welcke verpandinge de 

nagelaten weduwe der voorn. Nicolaes Jans Brouwer aen mij notario ondergnoemt versocgt 

heeft gunt voors. is te willen insinueren de erfgenamen van voors Mosselman teneijnde sij hen 

gewaerschout houden naer insinuatie van desen in prejuditie van voors. onderpandinge geen 

betaling op de voors. brief te doen op pene datter hem voor geen betalinge en sal strecken 

maer dat de voors. weduwe haer recht van pandtschap behouden sal in alsulcke waerde als 

den voorn brief aen den voorn. haren overleden man veronderpandt es geweest, welcken 

volgende hebbe ick Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in 

Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes mij met de getuijgen naergenaemt 



 

 

 

getransporteert aen persone van Willem Quirijns Mosselman des voors. Quirijns outste sone 

ende hem tgene voors. is geinsinueert hebbende gaf voor antwoorde soo voor hemselven als 

sijn mede erfgenamen dat hij wel te vreden was ende hem daer naer soude reguleren. Actum 

ten comptoire van mij notario present Pieter Marinuss Sinoutskercke ende Francois 

Eversdijck (MPS: Frans Eversdijck) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde mede onderteijckent hebben den 4-3-1614. 

 

RAZE 2045, 129, W_6915, 10-3-1613 (besteck): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van (pag 129v) de getuijgen ondergenoemt Jan Blaess 

timmerman innewonende borger deser stede ter eenre ende Joris Jans jegenwoordelijc 

wonende in Eversdijck ter andre sijde dewelcke verclaerden met malcandren geaccordeert te 

sijn dat de voors. Jan Blaess sal stellen ende maken een nieuwe huijs in de Nieuwen Craijert 

op de conditien ende in manieren naervolgende voor eerst sal t’selve huijs lanck sijn 25 voet 

ende breet 16 voetbinnen den binnecandt ende hooge 8 voet den oppercant van binnen met 

twee voet borsweringe, voorts sal den anenemer den voorgevel ende beijde de zijmuren 

becleedem met goede vueren deijlen ende leveren de stijlen daertoe noodigc ende den 

achtergevel sal gemaect werden eenen hollantsche steen dicke daertoe den aennemer is 

gehouden te leveren alleenlijc den steen ende den besteder te becostigen t’metselwerck gelijc 

hij besteder ooc moet becostigen de fondamenten soo wel den steen als den arbeijt als oock 

den glasen. Den aennemer is ooc gehouden te leveren ende maken eenen solder van goede 

vueren deijlen met een steecgtrap op goedt vueren hout de carveels ende anders gevrocgt met 

pinnen met gaten alles na den eijsch van wercke? Den aennemer is gehouden te leveren alle 

het ijser ende houtwerc tot t’maken van dese huijsse als ooc teenen roen ende latten ooc mee 

te maken een schutsel van vueren deijlen d’weers deur t’huijs met een coetse ende spinne inde 

keucken als ooc een coetse op de vloer met een schutsel waervoren den voorn. Jan Blaess 

bedongen ende Joris te betalen Jans belooft heeft de somme van 35 p vls eens te betalen 

Joannis dage in de midtsomer 1614 naestcomende, 18 meije 1615 4 p 6 s 8 gr ende soo voorts 

alle meije gelijcke somme ter volder betalinge toe, verbindende tot voldoeninge van t’gunt 

voors. haerlieder respective personen ende goederen present ende toecomende. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Wijngaertrancke present Mattheus Jans weert ende Aert 

Prentlap borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 130, W_69156, 11-3-1613 (besteck): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Heijndricks jegenwoordelijc 

wonende in Ovesant (MPS: Ovezande) heeft wel ende wettelijc overgedragen ende in vrien 

eijgendomme getransporteert aen Job Corneliss Kelleman in ’s Gravenpolder alsulcken 

paijement van 17 p 13 s 4 gr hem comparant competerende vuijt meerdere obligatien verleden 

ende geteijckent bij Adriaen Pieters Lokerse t’Oudelande op 14-12-1613 tot proffijtte van den 

cedent d’selve obligatie berustende onder Jan Jans Brouwer die de vorige paijementen moet 

ontfangen welcken voors. 17 p 13 s 4 gr verschijnen sullen Goesschemarct in augusto 1616 

ende bekende daervan met de coop ende leveringe van een bruijn merrijpaert bij hem ten 

dancke van cessionaris gecocgt ende ontfangen ten vollen gecontenteert ende betaelt te sijne 

sonder eenicg vorder recht aen ’t voors. paijement te behouden. Al sonder fraude 



 

 

 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Benedictus Jooss 

lantbode ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 130, W_69156, 11-3-1613 (besteck): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Gorts innewonende 

borger deser stede mij notario wel bekent dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Joos van der Capellen mede 

innewonende borger alhier ten desen present ende accepterende hem gevende volcomen 

macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name van sijnentwege 

metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alsulcken 12 p gvls als 

eenen Pieter de Bats hem comstituant schuldicg is volgende (pag 130v) d’obligatie daervan 

sijnde aen geconstitueerde overgelevert bij faulte van goetwillige betalinge tot laste van den 

debiteur ofte sijne goederen te procederen ende met alle middelen van rechte de voors. somme 

daeraen te verhalen alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren domicilie 

te kiesen den eedt van Calumnis ende alle andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in 

sijns constituants name te doen ende presenteren, sententie te versoucken, d’selve ter executie 

te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen beletselen ende 

vuijtwinninge op persone ende goederen te doene, d’selve obligatie te vercoopen den cooper 

die te transporteren de penningen daervan provenierende t’ontfangen een ofte meer procureurs 

in sijne stede te substitueren ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te doene ende 

hanteren dat behooren ende hem geconstitueerde tot voordeele van des constituants 

gerecticheijt oirboirlijc duncken sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present jacob Engels ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 130v, W_6917, 12-3-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Susanna Rattel (MPS: Susanna 

Ratel) weduwe wijlen Jan Jans cleermaker geassisteert met Geeraert Corneliss cleermaker 

(MPS: Geert Corneliss cleermaker) haren in desen gecoren voocgt ter eenre ende Jacob Jans 

Smit als recht oom ende naeste bloetvrindt van des voors. Jan Jans nagelaten kinderen met 

namen Jan (MPS: Jan Jans) oudt 16 jaren, Matthijs (MPS: Matthijss Jans) oudt ontrent 14 

jaren, Adriaen (MPS: Adriaen Jans) oudt 11,5 jaer, Abraham (MPS: Abraham Jans) oudt 

negen jaer ende Jaquemijnken Jans (MPS: Jacomijna Jansdr) oudt 3,5 jaeren ter andre sijde 

alle innewonende borgers (pag 131) deser stede dewelcke verclaerden dat sijlieden naer 

rijpelijc overwogen hebbende den staet van goederen bij den voors, Jan Jans met de voors. 

Susanna gemeen achtergelaten ende gelet op alles daerop in desen tot proffijtte van der voors. 

weesen te letten stont met elcandren int vriendelijcke geaccordeert ende overcomen sijn 



 

 

 

nopende de voorn. weese vaderlijcke successie in formen ende manieren naervolgende, 

tweten dat sij weduwe sal aenveerden ende in vrijen eijgendomme behouden alle de goederen 

roerende ende onroerende goederen actien crediten ende gerechticheden vuijt ende inschult bij 

den voors. Jan Jans met haer gemeen achtergelaten geen vuijtgesondert ofte gereserveert al 

t’haerder bate ende laste mits dat sij als boelhoutster verbonden blijft ende belooft mits desen 

deslve hare kinderen te onderhouden alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse naer 

haren staet, d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven een ambacgt hantwerc of sulcx daer 

sijlieden of elc van henlieden int ende bequaem toe wezen zal ende dit alles geduirende tot 

d’selve sullen sijn gecomen t’haerlieder mondige jaren ende dagen, ofte na vrinden rade tot 

eerlijcken state als wanneer sij boelhoutster gehouden sal sijn ende belooft mits desen aen 

voors. hare kinderen vuijt te reijcken in voldoeninge van haerlieder vaderlijcke successie de 

somme van 100 p vls onder hen allen eens sonder meer des eens deel ende portie verstervende 

op d’andre ende in cas sij boelhoutster haer wederom ten huwelijcke begave ende overlede 

voor de mondicheijt des voors. weesen ofte enige van dien soo is in dese gevalle expresselijc 

gestipuleert dat d’voors. weesen voren vuijt den gemeene boel bij de voorz Suzanneken met 

haer man achter te laten sullen proffijtteren de voors. 100 p vls voor haerlieder vaderlijcke 

successie als ooc dat d’onmondige bovendien insgelijcx voren vuijt de gemeene goederen 

sullen genieten elcx 9 p gr t’siaers tot hare 16 jaren toe sonder langer ende dat ten regarde van 

haerlieder onderhoudinge alimentatie ende leeringe voors. ende alle de resterende goederen 

boven t’gunt voors. overschietende sullen tusschen des voors. boelhoutsters man ende hare 

kinderen sie sij na laten sal gepaert ende gedeelt worden naer costuijne deses lants. Dies 

beloofde sij boelhoutster ter voldoeninge ende versekeringe van t’gunt voors. is specialijc 

voor schepenen te verobligeren haer huijs gestaen in de Kerckstrate daer sij inne woont ende 

verclaerden in manieren ende op de conditien voren verhaelt onder ’t welbehagen van mijne 

Edele Heeren (pag. 131v) weesmeesters deser stede geaccordeert te sijne ende beloofden 

t’selve te onderhouden t’allen dage onder t’verbant van hare persone ende goederen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Leenaert Anthonies cramer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 131v, W_6918, 12-3-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Luijck oudt 73 jaren ende 

Jacob Michiels Aerts oudt 63 jaren beijden prochianen binnen de heerlijckheijt van 

Cattendijcke (MPS: Kattendijke) in de eijlande van Suijtbevelant mij notario wel bekent 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Cornelis Corneliss Dirricx (MPS: Cornelis 

Corneliss Diericks) getrout hebbende Tanneken Jansdr op haerlieder manne waerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert verclaren ende attesteren voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat sijlieden seer wel gekent hebben eenen Jan 

Stappaert in sijn leven penninckmeester van den Doele ende ooc wel te weten dat des 

requirants huisvrouwe is het susterkint van denselven Stappert. Gevende voor redenen van 

wetenschap ende goede kennisse dat sijlieden Catharijna Stapperts des requirants huisvrouwe 

moeder ende des Jan Stapperts suster seer wel gekent hebben ende dat d’selve geen kinderen 

meer en heeft achtergelaten als de voors. Tanneken Jansdr seggende hij Pieter Luijck tot 

naerde kennisse dat hij geleden meer dan 40 jaer dicwijls ende verscheijden reijssen ten 

huijsse van den voors. Jan Stappaert gegeten gedroncken ende eenige jaren in Saeftingen 

gewoont heeft. Eijndigende hiermede haerlieder dispositie met presentatie van t’selve t’allen 



 

 

 

tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect (pag 132) te werden een ofte meer instrumenten 

in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jasper Rontvisch ende 

Jan Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 132, W_6918, 12-3-1613 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Jooss oudt 52 jaren ende 

Blaes Jans oudt 46 jaren beijden sHeeren dienaers binnen deser stede dewelcke hebben ter 

instantie ende requisitie van Jasper Rontvisch hare manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat 

sijlieden in de voorleden Goesschen jaermarct 1613 ten versoucke van requirant in desen 

hebben geapprehendeert (MPS: gevangen) eenen Adriaen Willems Versluijs vuijt cracgte van 

sekeren actie bij Burgemeesters ende Schepenen deser stede tot laste van denselven Versluijs 

gedecerneert (MPS: verleent) bij den requirant in desen hemlieden ten fijne voors. 

overgelevert, soo ist sulcx dat Jan Jacobs Bom bij de deponent gecomen is versouckende dat 

sijlieden den geapprehendeerde souden relaxeren seggende ic sal de penningen daervoren 

Jasper Rontvisch hem heeft doen arresteren selfs betalen op welck versouck ende gedaen 

presentatie sijlieden deposanten den voors. Versluijs hebben gerelaxeert. Eijndigende 

hiermede haerlieder depositie verclarende t’gene voors. is waracgticg d’oprechte waerheijt 

ende sulcx te sijne. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Anthonij van de Putte 

(pag 132v) nagelmaker Dierick Reijmers ende Jan Jooss borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 132v, W_6919, 13-3-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 13-3-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Maijken Andriesdr (MPS: 

Maeijcken Andriesdr) weduwe wijlen Pauwels Romplaer sieckelijck te bedde liggende maer 

nocgtans haer verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc bleec 

dewelcke overdenckende de crancheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die 

doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt haeren vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo sij seijde gemaect ende geordonneert, maect ende ordonneert haer testament 

laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haere siele die 

barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haer doode 

lichaam den buijck der aerden. Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van 

goederen heeft gemaect gegonnen ende gegeven maect gont ende geeft bij desen aen 

Adriaenken Blaes (MPS: Adriana Blaesdr) ende Pauwels Corneliss sone van Cornelis 

Pauwels beijde haer kintskinderen voor d’een helft ende Martijne Pauwelsdr haer dochter 

mitsgaders de twee andre kinderen van Cornelis Pauwels voors. ende t’kint van Harrent 

Pauwels haer kintskinderen voor d’andre helft alle de goederen die sij stervende achterlaten 

sal geen vuijtgesondert of gereserveert omme d’een helft van dier bij Adriaenken Blaes met 



 

 

 

pauwels Corneliss voors. ende d’ander helft bij de voors. Martijne Pauwels ende twee andre 

kinderen van Cornelis Pauwels mitgaders ’t kint van Harrent Pauwels aenveert behouden ende 

tusschen henlieden gedeelt te werden naer costuijme deses lants d’voorn haer kint ende 

kintskinderen in manieren voren (pag 133) verhaelt haer erfgenamen instituerende mits desen 

ende verclaerde zij testatrice t’gene voors. is alsoo gedisponeert ende de voors. Adriaenken 

Blaes dese schoonicheijt gedaen te hebben in recompence van grote diensten 

behulpsaemheden ende onderstand die sij testatrice van haer heeft genoten ende nocg 

dagelijcx is genietende ende insonderheijt in dese haer hare lancdurige sieckte. Begeirende 

daeromme expresseleijc dat sij testatrice van dese genieten als t’selve jae vele meer dat het de 

middelen conden verdragen meriterende. Alle twelcke voors is de testatrice ter presentie ende 

aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen 

haer testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen 

ordonneren dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effec t sorteren t’sij bij forme van 

testamente vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots oft sulcke ander forme ende middel alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijck en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparante present Maerten Daems ende Jasper 

Pieters Smout borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 133, W_6919, 15-3-1614 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 15-3-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Geeraert Corneliss cleermaker 

(MPS: Geert Corneliss) toecomende bruijdegom ter eenre ende Suzanna Rattel (MPS: 

Susanna Rattel) geassisteert met sr Guilliaem Casier (MPS: Willem Casier) haren swager 

ende in desen gecoren assistent toecomende bruijt ter andre sijde dewelcke verclaerden dat 

sijlieden gesindt ende genegen waren malcanderen vuijt goeder liefde ende affectie te (pag 

133v) trouwen ende daermede voorts te gane na de ordonnantie van de kercke Godes tot 

Godts eere ende haerlieden beijden sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van 

dien voor bande van huwelijcke met malcanderen onderling gemaect ende aengegaen hebben 

seker huwelijcxe voorwaerde in formen ende manieren naervolgende te weten dat sij 

contragenten respectivelijc sullen innebrengen alle haren goeden geen vuijtgesondert ende oft 

gebeurde ende Godts sulcx geliefde dat hij toecomende eerst quame qflijvicg te werden t’sij 

daer kint ofte kinderen bij elvander gewonnen int leven sijn ofte niet soo is in die gevalle 

expresselijc gestipuleert dat sij toecomende bruijt sal aenveerden ende in vrioen eijgendomme 

behouden alle de goederen vuijt ende inschult geen vuijtgesondert of gereserveert al thaerder 

bate ende laste mits dat sij toecomende bruijt gehouden wert (in cas hij toecomende 

bruijdegom sonder hoir passeerde) aen desselfs erfgenamen vuijttereijcken ende betalen 8 p 

vls 6 s 8 gvls onder hen allen eens sonder meer ende in cas kint of kinderen bij hen beijder 

lichamen gewonnen ten overlijden van de toecoemnde bruijdegom int leven sijn sal d’selve 

toecoemende bruijt die onderhouden alimenteren cleeden leeren doen leeren lesen schrijven 

een ambacgt of hantwerc daer elc van henlieden int ende bequaem toe wesen zal tot haerlieder 

mondige dagen geduirende of tot d’selve naer vrinden rade sullen sijn gecomen tot eerlijcker? 



 

 

 

state ende alsdan aen selve vuijteijcken ende laten volgen sulcke ofte so vele goederen als 

d’selve naergelegenheit haere staets ende in conscientie sal bevinden te behooren ende 

ingevalle t’kint of kinderen dat of die hij toecomende bruijdegom stervende na laten sal alle 

aflijvicg werden voor haerlieder mondige jaren ende dagen sal sij toecomende bruijt jegens 

d’erfgenamen van den toecomende bruijdegom ontstaen mits aen de selve vuijtreijckende de 

somme van 8 p 6 s 8 gvls onder hen allen eens sonder meer sonder ten regarde van de 

houdenisse alimentatie etc. ijet vorders gehouden te wesen te betalen. Ende oft gebeurde dat 

sij toecomende bruijt eerst passeerde t’sij daer kint of kinderen staende huwelijcke gewonnen 

int leven sijn of niet soo is in dien gevalle expresselijc gestipuleert dat hij toecomende 

bruijdegom voren vuijt in vrien eijgendomme sal naer hem trecken ende behouden alle de 

cleeren juwelen ende alle t’gene tsijne lijve halse ende hooffde is dienende ende alle de 

resterende goederen boven de schulden ende des voors. toecomende bruijt voorkinderen 

vaderlijc goet volgende contracte van vuijtcoop daervan sijnde overschietende sullen tusschen 

den toecomenden bruijdegom voor d’een helft ende des toecomende bruijts na te laten 

kinderen voor d’ander helft gepaert ende gedeelt werden naer costuijme dese lants (pag 134). 

Alle welcke conditien ende voorwaerden de contragenten hinc jude belooffden te 

onderhouden achtervolgen ten eeuwigen dagen sonder ijet te doene oft gedoogen gedaen te 

werden ter contrarie. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van toecomende bruijt present Quirijn Corneliss 

ende Adriaen Jacobs cleermakersgesellenende innewoonders deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

 

 

 

RAZE 2045, 134, W_6920, 17-3-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Tanneken Philipsdr huijsvrouwe 

van Goossen de Brune oudt 49 jaren dewelcke heeft ter in stantie ende requisitie van sr Johan 

de Jonge op hare vrouwe waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert verclaerde 

ende attesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat Hubrecht de 

Munck s’woonsdaecgsmorgens soo hij de coopmanschapvan landen dijssendaecgs te voren 

jegens den requirant gedaen hadde t’haren huijsse bij haer deposante in de keucken gecomen 

is vragende hoe vele op de coopmanschap verteert was seijde sij deposant 4 p 10s te sijne 

ende u vercooper oir? u gesonden? antwoorde hij de Munck dat hij alsnocg bij hem niet gaen 

en wilde ende is wederom vuijt den huijsse gegaen sonder een woort te roeren dat hij van de 

voors. coopmanschap resilveert? oft die te buijten ginck. Eijdigende hiermede haere depositie 

met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparante present Pieter Oostdijck (pag 

134v) ende Heijndrick Laureijss schrijnwercker borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 134v, W_6921, 18-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maeijcken 



 

 

 

Hugosdr nagelaten weduwe wijlen Gerridt de Vriese (MPS: Geert de Vriese) timmerman 

zaliger geassisteert met Marinus Dominicus haren in desen gecoren voocgt ende Willem 

Costen als speciale procuratie hebben van de voors. Gerrit de Vrieses erfgenamen volgende 

de letteren van procuratie gepasseert voor mij Notario op 6-4-1613 hier gesien alle 

innewonende borgers deser stede mij notario wel bekent ende hebben in dier qualiteijt 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueren ende maken macgticg bij desen Sebastiaen 

Polck procureur tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaats) gevende volcomen macgt authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt haerlieder comparanten name te heeschen manen innen ende 

ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcken 2 p 19 s gvls als de weduwe ende 

erfgenamen van Gerridt de Vriese voors. deucgdelijc sij competerende van Jan Cousijn 

wonende tot Colinsplate voors. pro reste over ’t maken van een dorsvloer, van sijnen ontfanc 

quitantie te geven ende verlijden in forme. Bij faulte van goetwillige betalinge denselven Jan 

Cousijn met alle middelen van rechte naer stijl ende usantie van de vierschare aldaer tot 

betalinge te constringeren ende voorts in rechte alles toe doene ende hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen sal ende sij comparante present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts doende van sijnen 

ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

(pag 135) instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers schrijnwerckers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 135, W_6921, 18-3-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 18-3-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareerd sijn Rogier Jans van Oosten ende 

Maijken Cornelisdr (MPS: Maeijcken Jansdr) sijne wettige huisvrouwe wonende ’t 

Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) beijde clouc gesont welvarende gaende ende staende 

daert hen beliefde dewelcke overdenckende de crancheit des menschen leven datter diet 

sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt 

haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt 

sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert, 

maken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende 

manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheijt Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck der 

aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen in cas ten 

overlijden van de eerste van hen beijden geen kint ofkinderen bij hen beijder lichamen 

gewonnen ende int leven en sijn malcanderen reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van hen beijden gemaect gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in 

rechten vrien eijgendomme mits desen alle haerlieder gereede havelijcke erffelijcke roerende 

ende onroerende goederen geen vuijtgesondert oft gereserveert die d’eerst aflijvige stervende 

met de lanctlevende gemeene achterlaten sal omme alle d’selve in vrien eijgendomme 

t’aenveerden ende behouden als sijn of haer vrij eijgen goet sonder jemants wederseggen 

malcanderen reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden daerinne 

haerlieder (pag 135v) iniversele erfgenamen instituerende mits desen dies sal de selve 

lancxtlevende gehouden sijn binmnen ’t jaer naer de aflijvigheijt van de eerste van henlieden 



 

 

 

aen vriende van de eerst aflijvige die daerinne naer costuijme van lande van Seelandt gerecgt 

sullen sijn vuijttereijcken de somme van 4 p vls onder hen allen eens sonder meer. Ende in cas 

ten overlijden van de eerste van hen beijden kint of kinderen bij hen beijden lichamen 

gewonnen int leven sijn soo sal de voorgeroerde dispositie casseren ende sullen de goederen 

tusschen lancxtlevende voor d’een helft ende ’t kint of kinderen voor d’ander helft gepaert 

ende gedeelt worden daerinne sijlieden t’selve haerlieder samenkint of kinderen nocg 

ongeboren sijnde ende naer desen te winnen erfgenamen sijn instituerende onder reserve ende 

met sulcken verstande soo t’selve kint of kinderen overlede binnen t’jaer naer d’aflijvicheijt 

van eerstaflijvige van henlieden dat in sulcken gevalle alle de goeden bij t’selve haerlieder 

samenkint of kinderen achtergelaten wordende in vrien eijgendomme sullen succederen aen 

de lancxtlevende van hen beijden malcandren reciproce over ende wederover daerinne 

erfgenamen substituerende mits desen mits gehouden aijnde aende vrienden vuijttereijcken 4 

p gvls als boven onder hen allen eens sonder meer. Alle t’welcke voors. is de testateuren ter 

presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael 

t’selve te wesen haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille. begeirende ende mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van 

testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsien des doots ofte sulck ander forme ende 

middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer (pag 135) 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten ten comptoire van mij notario present Cornelis Mannee 

ende Cornelis Pieters in den Oijvaer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 136, W_6922, 18-3-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 18-3-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Foordeken Cornelisdr (MPS: Forra 

Cornelisdr) oudt sijnde 18 jaren soo sij seijde clouc gesont welvarende gaende ende staende 

daert haer beliefde dewelcke overdenckende de crancheit des menschen leven datter diet 

sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt 

haer vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacht beraden ende wel overleijt sonder 

inductie of toeraet van jemande soo sij seijde gemaect ende geordonneert, maect ende 

ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende haer siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt 

heeft ende haer doode lichaem den buijck der aerden. Ende comende voorts tot haer 

voorgenomen dispositie van goederen heeft in den eerste gegonnen gegeven ende gelegateert 

gelijc sij gont geeft ende legateert mits desen aen haren oom Adriaen Corneliss Willems ofte 

aen Cathalijnken Willems (MPS: Cathalijna Willemsdr) sijne huijsvrouwe ingevalle sij 

testatrice t’haerder overlijden met henlieden nocg is wonende een gemet lants laiggende in 

Schrabbekercke (MPS: s Heer Abtskerke) in Colenhouck gemeene met hare suster 

Cathalijnken Cornelisdr (MPS: Cathalijna Cornelisdr). Ende alle de resterende goederen die 

sij testatrice stervende nalaten sal heeft sij gegonnen ende gegeven gelijc sij gont ende geeft 

mits desen aen Neelken Cornelisdr (MPS: Cornelis Cornelisdr) ende Cathalijnken Cornelisdr 

hare susters mits dat de voors. Neeleken Cornelisdr haer gedeelte in gronden van erven die sij 



 

 

 

van haer testatrice sal beerven niet en sal mogen vercoopen alieneren ende belasten in eenige 

manieren int geheele of deele directelijc oft indirectelijc geduirende t’leven van Matthijs 

Bartholomeeuss (MPS: Mattheijs Barthelmeeuss) haren jegenwoordigen man dan sal d’selve 

Neelken of haren voors. man des voors. Nellkens leven land geduirende daervan allenlijc 

genieten de bladinge ende jaerlijcx proffijtteren dewelcke metten eijgendom van de voors. 

Neelken Cornelisdr geheel comen sullen op haer wetticg kint of kinderen indien sij eenige 

achterlaet indien niet oft ooc indien sij eenige achterliete die sonder wetticg hoir te laten 

storven? dat in sulcken gevalle deselve gronden van erven sullen comen aen erfgenamen ab 

intestato van des voors. Neelkens zijde dan bij aldien des voors. Matthijs comm t’overlijden 

voor de (pag 136v) voors. Neelken sij huijsvrouwe soo verstaet sij testatrice in sulcke gevalle 

dat de voors. prohibitie sal cesseren ende dat in dien gevalle den vollen eijgendom van voors. 

gronden van erven op hare suster Neelken sal devolveren de voorn Neelken ende Cathalijnken 

Cornelisdr hare susters in manieren voors. hare erfgenamen instituerende ende nominerende 

mits desen. Alle t’welcke voors. is de testatrice ter presentie ende aenhooren van getuijgen 

duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste wille. Begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten 

opsien des doots ofte sulck ander forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren 

macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van 

steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden 

solemniteijten ende observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Cornelis Marinuss ende Jan Jans 

Moerdijck beijde prochianen wethouders der procgie van Schrabbekercke die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 136v, W_6923, 18-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Marinus 

Leenaerts jongman geboren van Cruningen denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueren ende maken macgticg bij desen d’eersame Cornelis Franss Eversdijck 

hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijnen name ende 

van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte 

alsulcke verschenen ende te verschijnen lantpachten paijementen ende andre penningen als 

den comparante sijn competerende ende nocg in tijden ende wijlen souden mogen toecomen 

van verscheijdene (pag 137) personen wonacgticg binnen de prochien Cruningen (MPS: 

Kruiningen), Irsicke (MPS: Ierseke), Schore ende Vlake, van sijnen ontfanc quitantie te geven 

ende verlijden in forme, d’onwillige debiteurs met alle middeln van rechte tot betalinge te 

constringeren, de vercregen sententien ter executie te stellen cum potetstato substituendi ende 

voorts generalijc alles te doene ende hanteren dat behooren sal ende hij comparant present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met vorder macgt om procureur alleenlijc ad 

lites te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts 

doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Horen present mr Marinus Hoochkamer ende Marinus 

Dominicus die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 137, W_6923, 19-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Cornelis Jans Graswinckel als 

speciale procuratie hebbende van Adam Willems van der Burcg brouwer in den Dissel tot 

Delft volgende de letteren van procuratie hier gesien gepasseert voor Schout Borgemeesteren 

Schepenen ende Raeden der stadt Delft voors. op 3-3-1614 ende bekende in dier qualiteijt bij 

desen ontfangen te hebben vuijt handen van d’heer rentmeester Matthijs van der Straten de 

somme van 28 p 3 s 5 g 6 mijten die de voors. Adama van der Burcg vuijt cracgte van 

transporte ende cessie bij Adriaen Leenaerts Paerdecooper t’sijne proffijtte voor mij notario 

gepasseert op 14-10-1613 van der voors. Verstraten waren competerende scheldende 

dienvolgende den selven van der Straten ende alle andren quitantien behouvende? van den 

(pag 137v) voors. transporte ende cessie vrij ende quijtte mits desen ter eeuwigen dage. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Splinters ende Pieter 

Hubrechts borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 137v, W_6924, 20-3-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem Corneliss oudt 28 jaren 

ende Gillis Stupaerts oudt 25 jaren ofte elc daerontrent beijde procgianen tot Ovesant 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Hubrecht de Munck op haerlieder manne 

waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert verclaren ende attesteren voor de 

gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat nij vrijdage voorleden tot Oudelande 

ten huijsse van Frans Corneliss Snijder weert aldaer sijlieden deposanten den requirant, Pieter 

ende Marinus Hollepolder met meer andere gelacggenoten vergadert sijn geweest alwaer 

onder andre den voorn. Marinus Hollepolder den requiran t gevraecgt heeft naer den 

boomgaert die hij van Jan de Jonge gecocgt hadde lioggende te Quaendamme (MPS: 

Kwadendamme) geseijt de Brouwerie dewelcke den requirant hem looffde boven een rente 

van 30 s síaers daer opstaende voor de somme van 316 p 14 s 4 gr vrij gelt te betalen in ses 

paijementen ende 4 p vls ten gelage waer op Marinus Hollepolder 1000 gulden was biedende, 

neen seijde den requirant ten soude mij niet min afstaen, wel seijde Marinus Hollepolder: wat 

geve ic u voor ’t hout van den boomgaert ende om eens met lijnsaet? te saijen ende in loff 

ende bodt sijnde niet accorderende seijde Pieter Hollepolder jegens Marinus Hollepolder wel 

broeder vordert den eersten coop sult daer beter aen sijn, seijde Marinus andermael jegens den 

requirant wat geve ic u voor den boomgaert met 200 gulden gereet ende (pag 138) 300 gulden 

s’iaers in ses paijementen betaelt, antwoorde den requirant: gelijc als ick te voren geseijt 

hebbe 1900 gulden, seijde Marinus Hollepolder tut tut 1900 gulden hoe looft dij den 

boomgaert met 200 gulden gereet ende 200 síaers in 6 paijementen betaelt, seijde den 

requirant gij sult mij geven 200 gulden gereet ende 200 gulden s’iaers ende dat in ses 

paijementen betaelt, t’selve tot dreimael verhalende geeft ten laesten den voorn marinus hem 

den coop daerop toegeslagen dan Willem Corneliss twijffelt of den requirant int laest seijde 

dat hij den boomgaert loofde gelijc hij te voren geseijt hadde ofte niet de coppmanschappe 

gedaen sijnde ende d’selve verhalende seijden eenige van gelacggenoten den boomgaert is 



 

 

 

voor 20 p gvls vercocgt want de 6 paijen van 200 gulden en connen ? ? meer vuijtbrengen, 

seijde den requirant souder maer soo vele bedragen ic en hebbe mijn goet noijt minder gelooft 

dan 1900 gulden twelc Marinus hoorende maecte difficulteijt om den lijffcoop te laten 

verteren, seijde den requirant laet den lijffcoop verteren ic weet wel dat ic mijn goet niet min 

gelooft en hebbe. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden met eede te bevestigen. Gevende voor redenen van wetenschap dat sijlieden bij 

ende int doen mitsgaders int verhalen van de voors. coopmanschap present geweest sijn. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Gouden Leeu notario present Harman Jans Schoonhoven 

(MPS: Herman Jans Schoonhoven) ende Willem Willems borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 138, W_6924, 25-3-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Marinus Jans van Eversdijck 

innewonende borger deser stede dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect Jacob 

Bosschenblij procureur tot ZZee (MPS: Zierikzee) (pag 138v) omme vuijt sijns constituants 

name ende van sijnentwege te compareren voor wethouderen der stadt Siericksee ende 

Nieuwerkercke in Duijvelant ende alomme elders daert van noode wesen sal ende aldaer te 

naderen ende aenboorden alsuclken twee acgste paerten inde meestove gestaen tot ZZee ende 

Nieuwerkecke voors. bij de gemeene erffgenamen van Matthijs Adriaens in sijn leven 

dijckgrave aldaer sijns constituants oom zaliger vercocgt aen desselfs weduwe oft haren sone 

ende ooc met eenen presentatie aen cooper ende coopersse te doene van te refunderen 

lijffcoop godtspenningen ende te voldoen alle de conditien waerinne de coop es gehouden ooc 

met eenen zoot noot sij bij solemnelijcken eede vuijt sijns comparants name te verclaren 

d’selve naer hen te trecken voor sijn selven ende niemant anders ende dat hij de voors. twee 

acgtste paerten sal houden jaer ende dacg ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te doene 

ende hanteren naer costuijme ende usantie aldaer in dusdanigen materien geobserveert 

worden. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts doende van sijnen 

ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Gijsbrecht Jooss ende Jan Passchiers stoeldraijers die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 138v, W_6925, 27-3-1614 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 27-3-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jan Corneliss Lange toecomende 

bruijdegom ter eenre ende Maijken Geeraerts (MPS: Maeijcken Geertsdr) geassisteert met 

d’eersame Cornelis Adriaens Smallegange haren in desen gecoren voocgt toecomende bruijt 

ter andre sijde dat sijlieden gesindt ende genegen waren malcanderen vuijt goeder liefde ende 

affectie te trouwen ende daermede voorts te gane na de ordonnantie van de kercke Godes tot 

Godts eere ende haerlieden beijden sielen salicheijt ende dat sijlieden (pag 139) tot 

vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met malcanderen onderling gemaect ende 



 

 

 

aengegaen hebben seker huwelijcxe voorwaerde in formen ende manieren naervolgende te 

weten dat hij toecomende bruijdegom tot subsidie ende onderstant deses huwelijcx sal 

innebrengen alle t’gene sijn bierbouck jegenwoordelijc is inhoudende als ooc alle de actienm 

schepenen paijementbrieven obligatien contant gelt als ooc ’t lant te salteren (MPS: salderen) 

alle t’samen op heden gecalculeertr ende bevonden boven de schult aen brouwer te bedragen 

de somme van 1132 p 9 s gvls daermede staende huwelijcke de nering van biersteken sal 

gedreven worden. Ende sij toecomende bruijt sal staende desen huwelijcke jaerlijcx vuijt 

haren goeden innebrengen 100 p gvls sonder meer dan en sullen hare schulden op dat daer 

eenige sijn geensints comende comen tot laste van desen huwelijcke maer sullen vuijt hare 

gpoederen alleen moeten voldaen werden. Ende alle de conquesten die staende huweliojck 

vercregen sullen sijn als ooc alle de meublene huijsraet ende ’t ongemunt silver respectivelijc 

ten huwelijcke in te brengen als ooc des toecomende bruijdegoms schip ende d’helft van des 

toecomende bruijts soutkeete sullen sijn gemeene ende alle hare resterende goederen met alle 

baten ende proffijten van dien sullen blijven elc aen sijn sijde met alsulcke lasten als die 

belast sijn gereserveert t’gene hiernaer werdt gespecificeert. Ende soo wanneer deur de 

geheugenisse godes desen toecomende huwelijcke metter doot sal gescheijden worden soo sal 

Jan Cornelis of sijn erfgenamen voren vuijt ende voor alle deelinge aenveerden vuijt het 

bierbouck de somme van 1132 p vls 19 s vls hiervoren innegebracgt op aldien die soo sterck 

is soo niet sal het te cort comen vuijt t’gemeen moeten voldaen werden. Gelijc ooc vuijt den 

gemeenen boel sal moeten gequeten ende gesuijvert werden de 100 p vls op des toecomende 

bruijdegoms boomgaert staende. Ende sal de lancxtlevende voren vuijt behouden tbeste bedde 

met sijn toebehooren ende soo sij toecomende bruijt lancxtlevende blijft sal vermogen haer 

leven lanc geduirende te gebruijcken thuijs op de haven den toecomende bruijdegom 

aencomende met sulcken recht als een lijfftochtenersse competeert. Alle welcke conditien 

ende voorwaerden de contragenten hinc jude belooffden te volcomen ende onderhouden ten 

eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van toecomende bruijt present Christoffel Jacobs 

ende Gillis Geerts Sabbinge borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 138v, W_6925, 31-3-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan 

Heijndricks Hillen ende Maijken Ingels (MPS: Maeijcken Engelsdr) sijne wettige 

huijsvrouwe dewelcken hebben geconstitueert ende macgticg gemaect bij desen Nicolaes 

Huijssen des voors. Maijken Ingels sone omme vuijt haerlieder constituanten name haerlieder 

husinge (MPS: huijsinge) dat sijlieden comparante binnen Middelburcg in Zeelant hebben 

staende te verhuijren aen sulcken persoon voor sulcken somme van penningen ende tijt van 

jaren als hem geconstitueerde raetsaem ende proffijttelijcxt duncken zal hem ooc voorts 

authoriserende omme alle haerlieder huijsraet ende meublen die sijlieden aldaer nocg sijn 

hebbende ren meesten proffijtte te vercoopen ende voorts ten fijne voors. alles te doene ende 

hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude 

mogen oft connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen 

alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts 

doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Lievens Maerschalck die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 139v, W_6926, 6-4-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Jans Domiss wonende 

in Baerlant (MPS: Baarland) binnen den eijlande van Zuijtbeveland denwelcken heeft 

geconstitueert Pieter Adriaens Bolle ten desen present ende accepterende omme vuijt sijnen 

name ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte 

rechte alsulcke 17 p vls als hem comparant deucgdelijc sijn competerende van Maerten Jans 

eertijts gewoont hebbende in den Poel ende jegenwoordelijck wonende in St Maertendijck 

(MPS: Sint Maartensdijk) van arbeijtsloon volgende d’acte van condemnatie daervan sijnde 

ende dat boven de rechtelijcke costen daerom gedoocgt denselven Maerten Jans bij faulte van 

goetwillige betalinge rechtelijc daertoe te constringeren ende ten dien fijne te observeren alle 

middelen van rechten daertoe dienende, eene ofte meer procureurs ad lites in sijne stede te 

substitueren ende voorts generalijc ten (pag 140) fijne voors. alles te doene ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jasper van der Horst 

ende Hubrecht Willems timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 140, W_6926, 9-4-1614 (contract van afscheijt): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maeijcken 

Hugosdr weduwe wijlen Gerridt de Vriese (MPS: Geert de Vriese) timmerman zaliger 

geassisteert met Jan Masuer (MPS: Jan Mazure) haren in desen gecoren voocgt ter eenre 

Jacob Ridder voor hem selven ende ten desen vervangende zijne nocgte Grietken Andriesdr 

(MPS: Margaretha Andriesdr), Jan Andriess, Joos Nicolaess van der Pals in huwelijcke 

hebbende Grietken Pietersdr (MPS: Margaretha Pietersdr) ende Thieleman Corneliss in 

huwelijcke hebbende Trijnken Aelders (MPS: Catharijna Aelders) elc voor hemselven 

mitsgaders Pieter Corneliss in huwelijcke hebbende Grietken Ridders (MPS: Margaretha 

Ridders) mede voor hemselven ende ten desen vervangende sijn swager Jan Ridders 

gesamentlijc erfgenamen van den voors. Gerridt de Vriese ter andere zijde ende verclaerden 

op heden finalijc met malcanderen geliquideert ende vereffent te hebben van alle t’gene 

t’sterfhuis van voors. Gerridt de Vriese eenicgsints is rakende of aengaende volgende 

d’afrekeninge daervan sijnde bij de comparanten op heden gesamentlijc onderteeckent ende 

beroerende de inschulden die t’voors. sterfhuis nocg goet comen, sijn diesaengaende 

geaccordeert dat de weduwe proffijtteren sal eerst eenen paijementbrief tot laste van Neelken 

Cornelisdr (MPS: Cornelia Cornelisdr) op Cats (MPS: Kats) inhoudende pro reste 18 (pond?). 

Item een obligatie tot laste van Cornelis Pieters decker in Wolfertsdijc inhoudende pro reste 8 

p 15 s ende ten lesten alsulcke 124 p 11s 8 gr 9 mijten als Pauwels de Vos t’voors sterfhuis 

schuldicg es daertegen de? sal volgen eerste een paijementsbrieff tot laste van Hubrecht 



 

 

 

Corneliss ter Nisse inhoudende p reste 14 (pond?). Item een obligatie (pag 140v) tot laste van 

Hans de Brouwer (MPS: Jan de Brouwer) in de Claver inhoudende pro reste 13 (pond?) Item 

alsulcke 50 p als mr Philips Lansbergius tot Cloetinge (MPS: Kloetinge) desen sterfhuisse 

schuldicg is van geleverde materialen ende arbeijt blijckende bij ’t besteck daervan sijnde 

ende ten leste nocg alsulcke 3 ofte 44 p g verschijnende Goesche marct 1614 als Adriaen 

Andriess dese sterfhuisse schuldicg is over coop van lant in Ellewoutsdijk p reste van alle 

twelcke ijder sijn bescheeden naer hem heeft getrocken ende bekenden oversulcx reciproce 

finalijc van malcanderen gecontenteert verscheijden ende eerlijc voldaen te sijne t’voors 

sterfhuis aengaende sonder iet vorders tot laste van d’een ofte ander dies aengaende te connen 

pretenderen. Scheldende dienvolgende malcanderen quijtte mits desen belangende de 72 p die 

Jan Oom tot Dort als ooc de 24 p die Marinus Jans van Eversdijck tot laste van deser 

sterfhuise sijn pretenderende als ooc de lasten of baten die naermaels nocg souden mogen 

oprijsen jegenwoordicg onbekent ende inde voors rekeninge mitsgaders desen contracte niet 

geroert sijnde sullen die bij de weduwe voor d’een helft ende de voors erfgenamen voor 

d’ander helft gedragen ende geprofijtteert werden tot versekeringe van voldoeninge des voors. 

erfgenamens helft in de schulden hierboven geroert als die borge als principael ende eijgen 

schult Willem Costen innewonende borger deser stede onder renuncgiatie van benefitium 

excussionis van t’effect van dien volcomelijc onderricgt sijnde tot indemniteijt van welcken 

d’voorn erfgenamen van Gerridt de Vriese hem Willem Costen in handen geven bij desen de 

brieven ende inschulden hierboven geroert henlieden aencomende om in cas van swaricheijt 

sijn guarant daeraen te verhalen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Horen present Willem Costen ende Pauwels de Vos borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 140v, W_6927, 21-4-1614 (scheidingsmuur): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter 

Mesouck ter eenre ende Quirina Willemsdr geassisteert (pag 141) met Willem Jacobs haren 

cousin ende gecoren voocgt in desen ter andre sijde ende verclaerden dat de sijdtmuer 

tusschen de huisse van de comparanten gelijc als die jegenwoordelijc gestelt is, sal blijven 

half ende half sulcx dat de voors. Quirina haren erven ende nacomelingen in denselven muijr 

sullen mogen timmeren sonder jemants wederseggen behoudens dat het licht staende in des 

voors. Mesoucx keete comende in Quirina hof niet en sal mogen betimmert worden. Voorts is 

Mesouck gehouden t’hemelwater dat van sijde van de voors. Quirina huis comt te leijden met 

een loode gote in sijnen regenback ende deselve gote ten eeuwigen dage t’onderhouden t’sijne 

coste. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Job Arents metser ende 

Maerten Mesouck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 141, W_6927, 22-4-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Nicolaes van Boshuijsen ende 

Willem Nicolaess Cromsteijn? den Oude ende hebben gesamentlijc ende elc int besondere 

geconstitueert mr Jan Ridder procureur postulerende voor den magistraet van deser stede 

omme vuijt haerlieder comparants name alle hare saken questien ende differenten die sijlieden 



 

 

 

binnen deser stede alreets hebben vuijtstaende ende nocg souden mogen crijgen in rechte 

verantwoorden voor te staen beschudden verdedigen ende verantwoorden soo wel int 

heijschen als verweijren ende ten dien fijne alles te doene ende hanteren dat behooren sal. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Jans Boone 

ende Harrent Gandolfs schaillendecker innewonende borgers deser stede (pag 141v) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 141v, W_6928, 22-4-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Harrent Gandolfs Schailledecker 

innewonende borger deser stede oudt 50 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van 

Cornelis Jans Boone op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert 

voor de gerecgte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat Pieter Corneliss in de Drie 

Haringen zaliger in sijn leven aen hem deponent in den cost bestelt heeft voor den tijt van drie 

jaren Sussanneken Cornelisdr (MPS: Susanna Cornelisdr) van Cornelis Admirael van Zzee 

(MPS: Zierikzee) des voors. Pieters broeder ten dien tijde out sijnde ontrent 6 ofte 7 jaren 

ende hem deponent daervoren belooft ende betaelt heeft 6 p vls jaerlijcx ende bovendien 

gecleet ende gereet, verclaert ooc voorts dat d’selve Susanneken t’eijnden de voors. drie jaren 

met de voors. Pieter Corneliss haren oom is gaen wonen sonder onthouden te hebben hoe 

lange sij met denselven haren oom gewoont heeft. Eijndigende hiermede sijne depositie met 

presentatie van t’selve t’alle tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Mesouck ende 

Jacobs van Rossen? borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 141v, W_6928, 23-4-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Cornelis 

Leenaerts Harincman ende heeft wel ende wettelijc geconstitueert Geert Jans procureur in 

Willemstadt (pag 142) omme vuijt sijns comparants name ende van sijnentwege te heeschen 

manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alsulcken 150 p vls als hem 

comparant deucgdelijc sijn competerende van Jaques Serraris volgende d’obligatie daervan 

sijnde, quitantie van sijnen ontfanct te geven ende verlijden in forme’d’selve betalinge soot 

noot is bij wegen van justitie te bec ommen ten dien fijne te compareren voor allen heeren 

wetten rechten ende rechteren daert behooren sal alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijfve te vervolgen ende voorts generalijc tot t’gunt voors. is te doene ende hanteren dat 

noodicg wesen sal ende hij comprant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goete ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits desen van sijne 

ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude 



 

 

 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Hubrecht Jans stadtbode 

ende Jasper van der Horst borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 142, W_6928, 24-4-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis M. 

Smallegange (MPS: Cornelis Mattheuss Smallegange) oudt 35 jaren ende Willem 

d’Eversdijck (MPS: Willem Eversdijck) oudt 22 jaren dewelcken hebben ter instantie van 

jegenwoordicge pachters van balance op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert dat sijlieden deposanten Mr Quirijn Marinuss apothecaris ende Mattheus 

Bournouillie op heden int Hantbogenhof vergadert sijnde alwaer den voors. Bournouillie 

onder andere propoosten zeijde dat hij eenicg speck van der Gouwe ontfangende t’selve speck 

t’sijnen huijse was over slaende om te sien of hij sijn gerechticgheit heeft seijde den voorn 

Quirijn Marinuss hoe veel speck doet gij (pag 142v) ordinaris op antwoorde hij Bournouille 

twee, drie of vierhondert pondt, twelcke bij den voorn Quirijn Marinuss in kennisse gelecgt 

sijnde ende hem dreijgende een wete te doene, seijde Bournouillie en doet geen moeijte ic sal 

een kanne wijns voor de compaignie geven. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Simon Andriess ende Cornelis Blaubeen 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 142v, W_6929, 29-4-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 29-4-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerde sr Jaques Borsselaer jongman oudt 

sijnde soo hij seijde 24 jaren clouc gesont ende welvarende genegen sijnde naer Italien te 

reijsen ommem aldaer sijn promotie van het doctorschap te ontfangen ende aenmerckende de 

crancheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacgt 

beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo hij seijde gemaect ende 

geordonneert maect ende ordonneert sijn testament laeste ende vuijtterste wille in formen 

ende manieren naervolgende. Bevelende sijne siele die barmherticheijt Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende sijne doode lichaem den buijck der aerde. Ende 

comende voorts tot sijne voorgenomen dospositie van goederen heeft omme sekere redenen 

hem daertoe moverende gemaect gegonnen ende gegeven maect gont ende geeft onder den 

last ende reserve hieronder geroert mits desen aen jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr sijne 

moeder alle de gereede haeffelijcke erffelijcke roerende ende onroerende goederen actien 

crediten ende gerechticheden ende generalijc alle de goederen die hij testateur stervende deser 

werlet ontruijmen ende achterlaten sal om alle d’selve t’aenveerden ende in vrien 

eijgendomme te behouden als haer vrij (pag 143) eijgen goet sonder wederseggen van 

jemande, d’selve jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr daerinne sijne universele erfgename 

instituerende mits desen mits dat d’selve sijne moeder gehouden sal sijn vuijt te reijcken aen 



 

 

 

sijn testants broeders ende susters elcx een rosenobel in specie of derselver kinderen soo sij 

overleden waren. Ende ingevalle de voors. jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr overleede 

voor den testateur ende sulcx sijn sijn erfgenaem niet en werde soo is sijnen vuijterste wille 

dat alle de goederen die hij testateur stervende achterlaten sal sullen devolveren succederen in 

vrien eijgendomme op Digna, Cornelis, Pieter Anna ende Gillis Borsselaer sijn broeders ende 

susters van vollen bedde d’selve Digna, Cornelis, Pieter Anna ende Gillis Borsselaer daerinne 

in dese gevalle eenige van sijns testants broeders oft susters hiervoren genaemt quame 

t’overlijden sonder hoir soo substitueert hij comparant sijn overblijfvende broeders ende 

susters van vollen bedde sijn erfgenamen in d’overledene plaetse mits dat d’selve sullen 

gehouden sijn vuijttereijcken aen jonckvrouwe Cornelia Borsselaers sijne suster van halve 

bedde of derselver kinderen soo sij overleden ware eenen rosenobel in specie sonder meer 

haer t’selve legaterende tot een gedencknis. Alle twelcke voors. den testaeur ter presentie 

ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijn de verclaerde andermael t’selve te 

wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende mits desen ordonnerende 

dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament 

codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcken ander forme ende middel 

alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr voors. 

present d’eersame Dignus Ketelaer ende Cornelis Marinuss timmerman innewonende borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 143v, W_6930, 30-4-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eerbare 

jonckvrouwe Hendrics van Culemborcg weduwe wijlen jonckheer Philips de la Torre ende 

heeft geconstitueert mr Martinus Casar (MPS: Martinus Caesar) advocaet omme vuijt haer 

constituantes name in rechte te betrecken den persoon van Maertem Masuer (MPS: Maerten 

Mazure) ende hem constringere dat hij haer constituante indemnisse ende quijtte van 

alsulcken obligatie metten interest van dien als der constituants overleden man zaliger ten 

proffijtte van den Burgemeester Watervliet heeft verleden ende ten dien fijne te gebruijcken 

alle middelen van rechte daertoe dienende met macgt om procureur alleenlijc ad lites in sijn 

stede te substitueren ende voorts generalijc ten fijnen voors. alles te doene ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen sal ende zij comparante present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Christiaen Sanders ende 

Joos Jans timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 143v, W_6930, 2-5-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eerbare jonckvrouwe 

Margarita van Provijn (MPS: Margaretha van Provijn) weduwe wijlen d’heer Burgemeester 

Davidt Jacobs (MPS: David Jacobs) innewonende poortresse deser stede geassisteert met mr 

Cornelis Brune secretaris derselver stede haren in desen gecoren voocgt dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen 

jonckvrouwe Jacomijna Davidsdr weduwe wijlen Guillaume Zagarus (MPS: Willem Zagarus) 

hare dochter ende sr Quilliaeme Zagarus (MPS: Willem Zagarus) hare dochters sone d’selve 

gesamentlijc ende elc int besondere gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel 

omme vuijt haer constituants name te rekenen liquideren ende vereffenenmet jonckvrouwe 

Maria Vlamincx (MPS: Maeijcken Vlaemincks) weduwe wijlen joncker Pieter van 

Corenhuijse hare nichte nopende den ontfanc handelinge ende administratie die d’selve 

jonckvrouwe Maria Vlamincx tot noch toe heeft gehadt van den goederen die sij constituante 

heeft liggende soo tot Ijperen (MPS: Ieperen) (pag 144) als andre quartieren van Vlaenderen 

daerontrent gelegen haer constituante aenbestorven bij het overlijden van haer broeder joncker 

Jacques van provijn heere van Vergiers d’selve rekeninge te aenhooren sluijten approberen of 

deapproberen t’gene daerinne imptinent? gebracgt soude worden te roijeren d’selve te 

teijckenen ende t’slot van dien te ontfangen ende absoluijtte quitantie daervan te geven. 

Gevende sij constituante de voors. geconstitueerde voorts volcomen macgt authoriteijt om 

eenen anderen ontfanger ende administrateur te stellen die henlieden raetsaem duncken 

duncken ende believen sal ende voorts generalijc ten fijne voors. alles meer te doene ende 

hanteren dat behooren sal ende sij constituante present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen.  Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaack Pieters Bolberge  

ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 144, W_6930, 3-5-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maijken Cornelisdr (MPS: 

Maeijcken Cornelisdr) weduwe wijlen Jacob Jans Mesouck wonende binnen der stadt Vere 

(MPS: Veere) geassisteert met Pieter Adriaens cramer haren in desen gecoren voocgt ter eenre 

Mattheiks  (MPS: Matthijs Donijss) ende Pieter Donijss kinderen van wijlen Donijs Matthijss 

ende Leenken Pietersdr (MPS: Helena Pietersdr) zaliger Leenken halve suster was van voors. 

ooms achtergelaten goederen ter andre sijde Ende alsoo den voorn Jacob Mesouck ende 

Maijken Cornelisdr malcandren reciproce bij forme van testamente gelaten hebben alle de 

goederen bij d’eerstaflijvige met de lanxtlevende achter te laten onder reserve dat na de doot 

van selve lanxtlevende alle de goederen die hij of sij achterlaten sal sullen werden gedeelt 

tusschen de erfgenamen van d’eerstaflijvige ende lanxtlevende half ende half soo verclaerden 

sij comparanten met malcandren int minnelijcke geaccordeert te wesen nopende de erffenisse 

ende successie den voorn. Matthijs (MPS: Matthijs Donijss) ende Pieter Donijss bij’t 

overlijden van voorn Jacob Mesouck haerlieder oom aenbestorven te weten dat sij Maijken 

Cornelisdr (MPS: Maeijcken Cornelisdr) ten regarde van dien aen den selven Matthijs ende 

Pieter Donijss gehouden es ende beloofft te betalen de somme van 10 p v ls eens onder hun 



 

 

 

beijden sonder meer ende dat gereet ende contant gelt d’selve ontfangen te hebbende 

bekenden de voorn. Matthijs ende Pieter Donijss voor hen haren erven ende nacomelingen ten 

vollen vernoucgt ende wel gecontenteert te wesen van erfenisse voors. belovende oversulcx 

voor hen haren erven ende nacomelingen de voors. Maijken Cornelis haren erven ende 

nacomelingen ter dier oorsake niet meer of vorder te molesteren oft doen molesteren in rechte 

nocg dat daerbuijten bij henlieden selfs oft jemant anders dienvolgende voor henlieden haren 

erven ende nacomelingen cederende ende in vrien eijgendomme de voors. Maijken Cornelisdr 

voor haer erven ende nacomelingen overgevende bij desen alle d’erfenisse ende t’recht 

derselver henlieden van den voors. haerlieder omm verstorven. Scheldende oversulcx d’selve 

daervan vrij ende quijtte mits desen ten eeuwigen dage, renuncgierende daeromme ten desen 

van alle behulpsaemheden van rechte die henlieden jegens den inhouden van desen 

eenicgsints souden mogen patrocineren (MPS: voorstaan) ende insonderheit den rechte 

seggende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Marinus Mesouck present Maerten Mesouck 

ende Cornelis Mesouck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 144v, W_6931, 3-5-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maeijcken Cornelisdr weduwe 

wijlen Jacob Mesouck wonende ter Vere (MPS: Veere) geassisteert met Pieter Adriaens 

cramer haren in desen gecoren voocgt ter eenre ende Maerten Mesouck wonende binnen deser 

stede mede erfgenaem in de goederen wijlen den voors. Jacob Mesouck sijnen broeder ter 

andre sijde. Alsoo den voorn. Jacob Mesouck ende Maijken Cornelisdr malcandren reciproce 

bij forme van testament gelaten hebben alle goederen bij d’eerstaflijvicge met de 

lancxtlevende acgter te laten onder dat na de doot (pag 145) van de lancxtlevende alle de 

goederen die hij of sij achterlaten sal sullen werden gedeelt tusschen d’erfgenamen van 

d’eerst aflijvicge ende lancxtlevende half ende half volgende de testamente hier gesien 

gepasseert voor den notaris Adriaen Valerius ende seker getuijgen binnen de stadt Vere voors. 

op 21-2-1614. Ende verclaerden met malcandren int minnelijcke geaccordeert te wesen 

nopende d’erffenisse den voorn. Maerten Mesouck bijt overlijden van voors. sijnen broeder 

verstorven in manieren naervolgende te weten dat de voors. Maijken Cornelisdr voor haer 

ende hare nacomelingen sal behouden in vrien eijgendomme alle de goederen bij den voors. 

Jacob Mesouck met hare gemene achtergelaten voor soo veel des voors. maerten mesouck 

competencie aen gaet ende beloofde sij Maijken Cornelisdr dien regarde aen denselven 

Maerten Mesouck te betalen ende vuijttereijcken in naervolgende paijementen de somme van 

100 p vls eens te weten met 16 p 13 s 4 gr gereet een jaer naer date deser 8 p 6 s 8 gr en soo 

voorts alle jaren gelijcke 8 p 6 s 8 gr ter volder betalinge toe dewelcke ontfangen hebbende 

bekende hij maerten mesouck voor hem sijn erven ende nacomelingen van erfenisse van 

sijnen broeder volcomelijc gecontenteert ende vernoucgt te wesen d’voorn Maijken Cornelis 

haren erven ende nacomelingen ter cause van erfenisse voors. niet meer te molesteren of doen 

molesteren in rechte nocg daerbuijten bij hem selfs oft jemant anders. Scheldende 

dienvolgende d’selve ende allen andren quitantien behouvende daervan vrij ende quijtte midts 

desen ten eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Marinus Mesouck present denselven Marinus 

Mesouck borger deser stede ende Matthijs Donijss die als getuijgen nevens mij notario tot 



 

 

 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 145, W_6931, 3-5-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Marinus Jans Mesouck oom, 

Matthijs ende Pieter Denijss (MPS hier staat Denijss ipv Donijss) broeders van Maijken 

Denijss (pag 45v) ter eenre ende Pieter Adriaens cramer ter andre sijde welcken Pieter 

Adriaens cramer heeft de voorn Maeijcken Cornelisdr aengenomen gelijc hij met consent van 

de voors. Mesouck ende Denijss aenneemt mits desen te onderhouden alimenteren cleeden 

reeden ende schole gaen als sijn eijgen kint naer sijn staet ende gelegenheijt sijn of sijn 

huijsvrouwe levenlanc geduirende. Dies es voorwaerde dat Pieter Adriaens geen huire en sal 

betalen maer soo wanneer Maijken Denijss comt te trouwen ofte soo wanneer dat den voors. 

Pieter of sijn huijsvrouwe comen t’overlijden sal d’selve Maijken Denijss vuijt haerlieder 

proffitteren 16p 3s 4 gr te betalen ten trouwen van voors. Maijken Denijss oft ten overlijden 

van voors. Pieter of sijn huisvrouwe t’eender somme gereet. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Marinus Mesouck present Maerten Mesouck 

borger deser stede ende Cornelis Mesouck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 145v, W_6932, 4-5-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Corneliss Brandt arbeijder 

wonende buijten Oostpoorte deser stede ter eenre ende Jan Cornelis Brandt wonacgticg tot 

Vlissingen als oom van Cornelis Brandt wesende tkint dwelc den voors. Jacob Brandt 

gewonnen heeft bij sijn eerste huisvrouwe genaemt Cathalijnken Lievens (MPS: Cathalijna 

Lievensdr) ter andre sijde ende verclaerden gesamentlijc dat ten overlijden van de voors. 

Cathalijnken Lievens den boel ende middelen bij deselve Cathalijnken met den voors. Jacob 

Brandt achtergelaten soo swack was dattet niet mogelijc soude sijn geweest t’voors. kint welc 

ten dien tijde out was twee jaren ende een half ses maenden daerop t’onderhouden. Dan 

hebben de voorn comparanten omme alle gerusticheijt wille over 10 of 11 jaren behoorlijc 

afscheijt nopende den voorn Cornelis Brandts moedelijcke successie gemaect in formen ende 

manieren naervolgende te weten dat dat den voorn Jacob Brandt soude aenveerden in vrien 

eijgendomme behouden alle de baten ende ooc betalen de lasten bijde voors. Cathalijnken met 

hem gemeene achtergelaten (pag 146) mits dat hij boelhouder gehouden was den voorn. 

Cornelis Brandt te onderhouden ende versorgen van alle nootrusten gelijc een vader schuldicg 

es sijn kint te doene ter tijt ende wijlen hij Cornelis mondicg of sijn cost waerdicg soude sijn 

ende alsdan vuijttereijcken in volle vergoedenisse van sijn moederlijcke successie 20 s gvls 

eens sonder meer ende overmits t’selve tot nocg toe niet en was in geschrifte gestelt hebben 

de comparanten t’selve aen mij notario te kennen gegeven ende versocgt in geschrifte gestelt 

te werden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Jans 

Braengendijck ende Anthonij Marinuss panneboeter borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 146, W_6932, 6-5-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerden Charel de Grave (MPS: Karel de 

Grave) ende Catharina Walckiers (MPS: Catharijna Walckiers) sijne wettige huisvrouwee 

innewonende borgers deser stede welcken Charel de Grave sieckelijc van lichame sijnde maer 

nocgtans sijn verstant ende memorie volcomentlijc gebruijckende soo ons claerlijc bleeck 

ende voors. Catharina gesont ende welvarende gaende ende staende daert haer belieft 

dewelcke comparanten overdenckende de crancheijt des menschen leven datter niet sekerder 

en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt haerlieden 

vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of 

toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maecken ende 

ordonneren haerlieden testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieden doode lichamen den buijck der aerde. Eerstelijc 

bij desen revoceren doot ende te niette doende alle voorgaende testamenten codicillen 

vuijtterste willen oft andre testamentelijcke dispositien die sijlieden gesamentlijc oft elc int 

besonder voor desen gemaect mogen hebben. Ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen geven ende legateren voor eerst aen de gemeene 

huijsarmen deser stede Goes de somme van 3 p gvls eens, hebben voorts malcanderen 

reciproce over ende wederover de lancxtlevende van henlieden voren vuijt gegonnen ende 

gegeven gelijc sij den anderen voren vuijt sijn gonnende ende gevende bij desen alle t’gout 

ende silver gemunt ende ongemunt dat d’eerstaflijvige t’sijnen ofte haren sterfdacg met de 

lancxtlevende gemeene achterlaten sal geen vuijtgesondert. Item ooc alle de cleeren soo 

linnen als wollen juwelen ende properheden ten lijve halse ende hoofde van lancxtlevende 

dienende ende bovendien het beste bedde met sijn toebehooren te weten twee dekens twee 

paer slaeplakens een paer oorcussens twee paer fluijven ende voorts behangsel met de coetse 

alles van beste datter ten sterfhuijse bevonden sal worden omme alle t’gunt voors. is bij den 

lancxtlevende in vrien eijgendomme voren vuijt aenveert ende behouden te werden ten 

eeuwigen dage sonder gehouden te sijn daervan jemant staet inventaris of eenicg bewijs ? 

rekeninge te derven, doene malcandren reciproce de lancxtlevende t’selve gonnende ende 

gevende in recompence van groote liefde diensten ende weldaden d’een d’andren staende 

huwelijcke bewesen ende nocg dacgelijcx bewijsende als om andre redenen henlieden daertoe 

moverende. Item geven gonnen ende legateren aen Cathalijna Walckiers dochter Geeraerts 

(MPS: filia Geeraerts) alle het gesteken werc bij haer gemaect soo kussens als rabatten voor 

de schouwe coetse ende busten? mits dat de lancxtlevende t’selve sijn of haer leven lanc sal 

gebruijcken. Ende alle de resterende goederen boven ’t gunt voors. is ende de schulden 

overschietende sullen bij de lancxtlevende voor d’een helft ende haerlieder respective hiernaer 

te noemen erfgenamen voor d’andre helft aenveert gepaert ende gedeelt werden als naer 

costuijme van den lande van Seelant. Stellende noemende ende instituerende sijlieden 

testateuren daerinne tot haerlieder erfgenamen te weten hij man Suzanna (MPS: Susanna 

Jorisdr) ende Maijken Jorisdr (MPS: Maeijcken Jorisdr) sijne susters van halven bedde of 

derselver kinderen soo sij overleden waren voor d’een helft Cathalijna Walckiers ende 

Maeijcken Walckiers filia Geeraerts, sijn huisvrouwe broeders kinderen mitsgaders 

Cathalijnken Stoffelsdr (MPS: Cathalijna Christoffelsdr) dochter van Stoffel Ingels (MPS: 

Christoffel Engels) onder haer drien voor d’ander helft elcx een hooftdeel mits dat d’selve 

Cathalijna ende Maijken Walckiers mitsgaders Cathalijnken Stoffels gehouden werden 

vuijttereijcken aen vriende van de testateurs vadersijde die als daer geen testament gemaect en 

ware in des testateurs achter te laten goederen gerecht souden sijn twee rosenobels onder hun 



 

 

 

allen eens sonder meer ende bovendien aen Jacob Marinuss Vogel des testateurs peter 8 p 6 s 

8 gr sonder meer of in iet vorders gehouden te wesen. Ende soo de voors. cathalijnken 

Stoffels overlijde voor ende al eer de goederen die d’selve vuijt cracgte van desen van de 

testateur sal geproffiteert hebben verteert waren welverstaende onmondicg sijne soo begeirt 

hij (pag 147) testateur dat d’overblevende goederen sullen comen ende devolveren op 

Martijnken Walckiers filia Geeraerts voor d’een helft ende Jorijnken Pauwels Heijndricksdr 

voor d’ander helft d’selve daerinne erfgenamen substituerende ende sij testatrice institueert 

stelt ende noempt in t’gunt voors. haer erfgenamen Charels Walckiers (MPS: Karel 

Walckiers) haren broeder ende de kinderen nagelaten bij Geeraerts Walckier (MPS: Geert 

Walckiers) mede haren broeder geweest sulcx als die naer usantie deses lants behooren te 

erven. Alle twelcke voors. den testateur ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen sijn testament laeste ende vuijtterste 

wille. Begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen 

effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des 

doots ofte sulcken ander forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. 

Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende 

observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparanten present Jan Franss visscher ende 

Andries Adriaens borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

Bij het begin van het testament in de kantlijn: compareerden Charel de Grave ende Cathalina 

(MPS: hier is geschreven Cathalina ipv Catharina) Walckiers ende hebben gerevoceert doot 

ende te niette gedaen de dispositie in de tekst geroert interdicerende daervan instrumente na 

date deser gelevert te werden. Actum ter presentie van Andries Adriaens ende Jan Franss 

visscher borgers deser stede op den 16-12-1614. 

 

RAZE 2045, 147, W_6933, 6-5-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis F. 

d’Eversdijck (MPS: Cornelis Franss Eversdijck) innewonende borger deser stede ter eenre 

ende Geeraert Jans (MPS: Geert Jans) schout der procgie Cattendijcke (MPS: Kattendijke) ter 

andre sijde ende sijn tsamen veraccordeert dat de voorn. Geeraert Jans sal maken ende 

Eversdijck ontfangen eenen inventaris tenminsten sterck 100 p vls daervan alreets 40 p 4 s 1 

gr gemaect verschijnende Jacobi 1614 ende de resterende penningen sullen verschijnen Sint 

Maerten daeraen volgende. Dies sal Eversdijck dadelijc ende gereet verschieten ende aen den 

voors. Geeraert Jans betalen (pag 147v) 20 p vls. Item soo wanneer d’resterende penningen 

van den inventaris gemaect sullen sijn nocg aen selven 14 p vls ende bovendien aen sulck des 

voors. Geeraert Jans crediteuren als hij den voors. Eversdijck sal ordonneren 16 p vls. Ende 

Eversdijck heeft bedongen van ontfancloon 2 s 6 gr te ponde dat hij genieten sal ter somme 

van 100 p vls als boven gesecgt es al waert sulcx dat den inventaris soo sterc niet en ware 

ende van t’gene den inventaris boven den 100 p vls bedraecgt sal ontfancloon genieten ten 

advenante als voren ende de penningen die boven t’voors. verschot als t’ontfancloon 

overschieten sullen sal Eversdijck aen voors. Geert Jans daervan doen behoorlijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua meije 1615. Verbindende parthien hinc jude tot voldoeninge van desen 

contracte haerselven personelijc ende generalijc alle hare goederen. Al sonder fraude 



 

 

 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voors. Eversdijck present Benedictus Jooss 

ende mr Marinus Hoochkamer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 147v, W_6934, 7-5-1614 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Lievens smit dewelcke heeft 

overgedragen ende wel ende wettelijc in handen gestelt gelijc hij overdraecgt ende wettelijc in 

handen stelt bij desen aen Nicolaes Vereijcken smidt sijn schoonvader alle sijne gereetschap 

tot sijn ambacgt dienende als ooc alle sijne andre meuble goederen geen vuijtgesondert of 

gereserveert die hij is hebbende ende dat tot versekeringe ende indemniteijt van borcgtocgte 

bij den voors. Vereijcken voor den comparant ter somme van 12 p ende penningen als hij 

comparant aen voors. Vereijcke schuldicg is soo ter saken van de voors. gereetschap als 

anders tot opstellen van sijnen winckel van den voors. Vereijcke gecocgt omme des noot 

sijnde sijn quarant daeraen te verhalen (pag 148). Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voors. Vereijcken present Adriaen Dignuss 

greelmaecker ende Adriaen Andriess cuijper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 148, W_6934, 8-5-1614 (donatie): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op heden den 8-

5-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

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

ondergenoemt personelijc compareerde Janneken Cornelisdr Blaubeen out ontrent 22 jaren 

sieckelijc van lichame sijnde maer nocgtans haer verstant ende memorie volcomentlijc 

gebruijckende soo ons claerlijc bleeck dewelcke oversiende de crancheijt des menschen leven 

datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver 

heeft vuijt haeren vrien eijgen onbedwongen wille sonder daertoe van jemande soo sij seijde 

verclaert gelijc sij verclaert mits desen voor haren lesten ende vuijtterste wille t’naervolgende 

alvoren bevelende haere siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende 

geheilicgt heeft ende haere doode lichamen den buijck der aerde. Ende comende voorts tot 

hare voorgenomen dispositie van goederen heeft gemaect gegonnen ende gegeven gelijc sij 

maect gont ende geeft in vrien eijgendomme mits desen aen Beeldeken Jansdr hare moeder 

eerst haer silver schale ende bovendien vuijt de gereetste goederen die sij comparante 

stervende achterlaten sal de somme van 150 p vls eens haer t’selve jonnende ten regarde van 

groote liefde ende affectie die sij hare moeder is dragende als ooc in recompence van groote 

vrientschap ende weldaen bij haer moeder aen haer comparante bewesen. Alle twelcke voors. 

is de comparante ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde 

verclaert andermael t’selve te wesen haren laesten ende vuijtterste wille die sij begeirt dat 

volcomen effect sorteren sal t’sij als codicille vuijterste wille (pag 148v) gifte ten opsiene des 

doots ofte sulck andre forme alst best naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige 

ordonnantien statuijten of lantrechten ter contrarien. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de voors. Belijken? present Jan Nicolaess ende 

Jan Lievens beijde schippers ende innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 148v, W_6935, 12-5-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerde Goossen de Brune innewonende borger 

deser stede sieckelijc van lichame sijnde maer nocgtans sijn verstant ende memorie 

volcomentlijc gebruijckende dewelcke overdenckende de crancheijt des menschen leven 

datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver 

heeft vuijt haerlieden vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt 

sonder inductie of toeraet van jemande soo hij seijden gemaect ende geordonneert maect ende 

ordonneert sijn testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende sijn siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende haerlieden doode lichamen den buijck der aerde. Eerstelijc ende alvoren doodende 

casserende ende te niette doende bij desen alle voorgaende testamenten codicillen donatien 

ofte vuijtterste willen bij hem t’sij gesamentlijc met sijn jegenwoordige huisvrouwe oft int 

besondere gemaect ende verleden willende expresselijc midts desen ordonnerende dat dese 

dispositie alleenlijc sal gevolcgt worden. Ende comende voorts tot sijne voorgenomen 

dispositie van goederen. Eerstelijc verclarende dat hij testateur ende sijn overleden 

huisvrouwe Elisabeth vermuijen staende haerlieden huwelijcke den armen deser stede 

gelegateert hebben de somme van 25 p vls te betalen na t‘overlijden van de lancxtlevende van 

hen beijden volgende de testamente daervan sijnde (pag 149) ende copie auctentijcq onder 

d’armmeesters deser stede berustende welck legaet hij testateur wilt dat sijn volcomen effect 

sal sorteren ende dat den voors. armen de voorn. 25 p vls naer sijn aflijvicheijt vuijt den 

gemeene boel die hij met sijn jegenwoordige huisvrouwe stervende na laten sal gegeven ende 

betaelt werden zal daerinne Tanneken Philipsdr des voors testateurs jegenwoordige 

huisvrouwe ten desen present was consenterende. Ooc wilt hij testateur wel expresselijc dat 

Philips Jacobs sijne voors. huijsvrouwe sone sal prouffijtteren vuijt de gemeene boel ende 

sterfhuijsse (al eer jemant iet sal trecken of genieten) de somme van 50 p vls eens omme 

d’selve penningen aengeleijt te werden t’sijne proffijtte sonder dat hij Philips t’capitael int 

geheele oft deel sal mogen vercoopen belasten alinieren oft daermede sijne vrien wille doene 

dan soo wanneer hij hem in huwelijcke state sal begeven hebben of ten ware dat den voorn 

Philips quame t’overlijden aleer hij ten huwelijcken state sal gecomen in welcke gevalle 

authoriseert hij testateur denselven Philips Jacobs bij desen aent voors. legaet te mogen 

disponeren naer sijn beliefte. Item gont ende legateert aen den voors. Tanneken Philipsdr zijne 

jegenwoordige huisvrouwe alle de cleeren soo linnen als wollen juwelen ende properheden 

ten lijve halse ende hoofde van de voors. Tanneken dienende. Item ooc het beste bedde met 

sijn toebehooren ende bovendien nocg seecker 19 ofte 20 p vls jegenwoordelijc berustende 

onder des voors. Tannekens cousijn in Vlaenderen omme alle t’selve bij de voorn huisvrouwe 

in vrien eijgendomme aenveert ende voren vuijt behouden te worden als haer vrij eijgen goet 

sonder wederseggen van jemande ende dat alles in recompence van groote liefde diensten 

ende weldaden die sijne voors. huisvrouwe hem staende huwelijcke heeft bewesen ende nocg 

dagelijcx is bewijsende als om andre redenen hem daertoe moverende. Voorts legateert voren 

vuijt aen Sara Pietersdr ende Pieternelleken Pietersdr kinderen van Pieter Geerts sijne nichten 

geboren tot Cruninge (MPS: Kruiningen) ijder de somme van 50 p vls eens ende Jan Jochums 

(MPS: Jan Joachims) sijnen neve de somme van 50 p vls eens sonder meer. Ende soo sijne 



 

 

 

nichte jegenwoordicg oudt ontrent 12 jaren gewonnen bij sijn broeder sone ten overlijden van 

testateur nocg int leven is soo wilt hij testateur dat d’selve sijne nichte zal gegeven werden 

vuijt de gereetste goederen bij hem achter te laten de somme van 25 p vls eens sonder meer. 

Item legateert aen sijnen neve Daniel (pag 149v) wesende de jonxste sone van sijne suster 

genaemt Heijlken de Brune de somme van 33 p 6 s 8 gr eens sonder meer. Item aen des voors. 

Daniel twee susters elcx de somme van 16 p 13 s 4 gr henlieden t’selve legaterende tot een 

gedencknis. Item geeft ende legateert aen Saerken Jansdr (MPS: Sara Jansdr) sijn joncwijff 

soo sij ten overlijden van den testateur met hem nocg is wonende de somme van 26 s eens. 

Ende in alle de resterende goederen die hij testateur stervende achterlaten sal boven de voors. 

legaten ende schulden overschietende heeft hij sijn erfgenamen gestelt genomineert ende 

geinstitueert gelijc hij stelt nomineert ende institueert mits desen sijnen broeder Reijnier de 

Bruijne voor d’een helft ende de voorn Saerken ende Pieternelleken voor d’ander helft dan 

soo deselve Saerken ende Pieternelleken alle beijden overleden al eer sijlieden gecomen 

waren t’haerlieder jaren van discretie om te mogen disponeren soo substitueert hij testateur in 

derselver plaetse de kinderen van sijnen broeder Reijnier de Brune. Ende ingevalle jemant 

dese sijne dispositie feijtelijc of met rechte poocgte te impugneren soo begeirt hij testaeur dat 

sulcken impugnant of impugnanten zal of zullen verbeuren t’gene hem of henlieden vuijt 

cracgte van desen eenicgsints soude competeren t’selve toevougen ende legaterende aen 

gemeene huisarmen deser stede. Alle twelcke voors. den testaeur ter presentie ende aenhooren 

van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijn de verclaerde andermael t’selve te wesen sijn 

testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve 

sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille 

vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcken ander forme ende middel alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van testateur present sr Johannes de Jonge ende 

Pieter Willems schoelapper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 150, W_6936, 15-5-1614 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Adriaens 

Mannee ende Cornelis Franss Eversdijck in huwelijcke hebbende Tanneken Mannee 

mitsgaders Hieronimus Grieuwaert (MPS: Hieronimus Gruwaert) als voocgt van onmondige 

wesen wijlen Adriaen Corneliss Mannee gesamentlijc erfgenamen van Adriaen Corneliss 

Mannee voors. ende hebben in dier qualiteijt getransporteert ende in vrien eijgendomme 

overgedragen aen Domis Quirijns alle alsulcken 6 p 10 s 9 gr 12 mijten als henlieden in de 

voors. qualiteijt sijn competerende van Adriaen Jan Scherris volgende d’acte van taxatie ende 

aensettinge daervan sijnde in date 17-2-1614 ende dat alles voor de somme van 6 p vls 

contant gelt. Bekennende oversulcx daer geen recht nocg actie meer aen te behouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Mannee voors. present Tobias Wicxdorp ende 

Herman Schoonhoven borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 



 

 

 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 150, W_6936, 15-5-1614 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Macharis Jans oudt 21 jaren 

innewonende borger deser stede dewelcke heeft ter instantie van Adriaen van Cappelle tot Zze 

(MPS: Zierikzee) verclaert gelijc hij verclaerde voor de gerechte waerheijt mits desen dat hem 

niet kennelijc en is datter eenige peijline van meel tot de backers of meelvercoopers binnen 

deser stede is geschiedende bij de pachters van den impost opt gemael, segt ooc dat de 

molenaers schuldig sijn ende betalen den impost van haer mouwermeel voor soo vele sij aen 

andre vercoopen maer datse voor haer eijgen provisie houden ? (pag 150v). Gevende voor 

redenen van wetenschap dat hij deposant den impost op t’gemael binnen deser stede over 

t’voorleden somer saisoen 1613 gehadt heeft ende dat hijt noijt anders en heeft gebruijckende. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten ten comptoire van mij notario present Cornelis Colve ende 

Pieter Willems cramer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 150v, W_6937, 20-5-1614 (donatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Leenken Witte (MPS: Helena 

Witte) weduwe? wijlen Jan Geerts vuijt Cattendijcke (MPS: Kattendijke) jegenwoordelijc 

wonacgticg tot Cloetinge (MPS: Kloetinge) redelijc gesont van lichame ende haer verstant 

ende memorie volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc bleeck ende heeft voren haren 

laeste ende vuijtterste wille verclaert t’naervolgende te weten dat dat sij begeirt ende mits 

desen ordonneert dat Maeijcken Jansdr hare dochter ten overlijden van de comparante zal 

voren vuijt ende voor alle deelingen proffijtteren ende genieten het huijs daer sij comparante 

jegenwoordelijc in is wonende gestaen tot Cloetinge int Nieuwestrate ende dat met alsulcken 

laste van onvervallen huispaeijen als opt selve huijs ten overlijden van comparante nocg 

onbetaelt sullen wesen op aldien datter alsdan nocg eenige resteren Witte Jans mede ten desen 

comparerende heeft verclaert ende verclaerde mits desen dat hij inde donatie boven geroert 

was consenterende ende voor soo vele sijn portie aengaet daer niet tegen te sullen doen nocg 

doen doen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten ten comptoire van mij notario present Cornelis Colve ende 

Pieter Willems cramer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 151, W_6937, 21-5-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 21-5-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerde Neelken Stevensdr (MPS: Cornelia 

Stevensdr) huisvrouwe van Lambrecht Jans Schrander innewonende poortresse deser stede 

redelijc gesont van lichame ende haer verstant ende memorie volcomentlijc gebruijckende soo 

ons claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de crancheijt des menschen leven datter niet 



 

 

 

sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt 

haeren vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder 

inductie of toeraet van jemande soo sij zeijde gemaect ende geordonneert maect ende 

ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende hare siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende haerlieden doode lichamen den buijck der aerde. Inden eersten wederroepende 

doodende casserende ende te niette doende alle voorgaende testamenten codicillen donatien 

oft andre testamentelijcke dispositien die sij testatrice voor date deser heeft gemaect ende 

verleden, begeirende dat alleenlijc dese jegenwoordige sal gevolcgt weren. Ende comende tot 

hare voorgenomen dispositie van goederen heeft in den eerste gegonnen ende gegeven aen de 

gemeene huisarmen deser stede de somme van 20 s gvls eens. item geeft gont aende voorn. 

Lambrecht Jans haren man onder de laste ende reserve hiernaer geroert t’sij of de testatrice 

kint of kinderen na laet of niet in vrien eijgendomme mits desen alle de gereede havelijcke 

erffelijcke meuble inmeuble ende generalijc alle de goederen die sij testatrice stervende met 

den voorn. haren man gemeene achterlaten sal geen vuijtgesondert of gereserveert sonder 

gehouden te wesen daervan jemandt staet inventaris oft eenicg bewijs te derven doene ende 

dat in recompence van de groote liefde diensten ende weldaden bij den voors. haren man haer 

testatrice voor desen bewesen ende nocg dagelijcx bewijsende als om andre redenen haer 

daertoe wettelijc moverende daerinne sij comparante de voorn Lambrecht Jans haer 

erfgenaem verclaert ende geinstitueert heeft gelijc sij hem verclaert ende institueert erfgenaem 

mits desen. Dies heeft sij testatrice denselven Lambrecht Jans belast ende mits desen 

geordonneert aen het kint of kinderen dat of die sij testatrice stervende achterlaten sal voor 

sijn of haerlieden moederlijcke successie vuijttereijcken ende betalen de somme van 50 p vls 

onder hun allen eens sonder meer daerinne sij testatrice haer kint of kinderen dat of die sij 

stervende achterlaten sal hare erfgenamen is instituerende ende (pag 151v) nominerende bij 

desen verclarende daermede haer kint of kinderen van hun moederlijcke successie wel 

voldaen ende geensints in sijn of haerlieden legitime portie ge?edeert of vercort te sullen 

wesen, versouckende oversulcx reverentelijc aen de heeren van Weescamer den voors. haren 

man t’effect van desen volcomelijc te laten genieten ende hem tot staet ende inventaris te 

maken niet te porren alsoo t’selve bij haer testatrice geensints en is geordonneert soo sij seijde 

in prejuditie van haer kint of kinderen maer alleenlijc om gerusticheijt wille. Ende ingevalle 

het kint of kinderen dat of die sij testatrice achterlaten sal alle comen t’overlijden eer de 

voorn. de voorn. 50 p vls verteert waren soo geeft ende laet sij testatrice aen den voorn. 

Lambrecht Jans haren man in vrien eijgendomme mits desen de gerechte helft van de 

goederen bij haer kint of kinderen achter te laten ende d’ander helft geeft ende laet sij 

testatrice aen Maeijcken Nicolaesdr hare suster van halven bedde oft aen haer kinderen soo sij 

overleden ware soo sij Maijken of eenicg wetticg kint aen haer gewonnen als dan int leven is 

soo niet begeirt ende ordonneert sij testatrice dat alle de goederen bij haer kint of kinderen na 

te laten in vrien eijgendomme sullen succederen ende versterven op den voorn Lambrecht 

Jans haren man, denselven Lambrecht daerinne erfgenaem substituerende bij desen mits dat 

de voorn Lambrecht Jans in dese gevallen sal gehouden sijn aen erfgenamen ab intestato van 

haer testarices vaders sijde als ooc ingevalle de voors. Maijken Claes ende hare wettige 

kinderen alle overleden waren voor t’kint of kinderen van de testatrice binnen t’jaer ende 6 

weecken naer haer testatrices kint of kinderen overlijden daerna talen ende bewijsen den 

rechte geoucg sijnde daerinne gerecgticgt te wesen ende bij faulte van dien aen den gemeene 

huijsarmen deser stede te laten volgen ende vuijttereijcken de oprechte legitime portie der 

goederen bij haer testatrices kint of kinderen na te laten sonder meer d’selve belastende hun 

daermede te contenteren sonder eenige t’rebellianique portie te pretenderen dewelcke sij 

testatrice expresselijc is prohiberende bij desen. Ende in cas sij testatrice overlede sonder kint 

of kinderen na te laten heeft in dien gevalle den voorn haren man belast te betalen ende 



 

 

 

vuijttereijcken eerst aen erfgenamen ab intestato van haer testatrices vaders sijde de somme 

van 20 s gvls onder hun allen eens sonder meer. Item aen Maijken Claes dochter haer 

comparantes suster van halven bedde of aen haer wettige kindren soo sij overlede ware soo sij 

Maijken eenicg wetticg kint aen haer gewonnen ten overlijden van testatrice nocg in leven is 

de somme van 20 p vls eens te betalen d’een helft 6 weecken na de doot van haer testatrice 

ende d’ander helft binnen een jare (pag 152) daernaer maer indien de voorn Maijken Claesdr 

ende alle hare kinderen overleden sijn voor de testatrice sal den voorn haren man in dien 

gevalle in de voors. 20 p vls ongehouden sijn ende onstaen mits aen de erfgenamen ab 

intestato van haer testatrices moeder sijde vuijtreijckende de somme van 20 s vls onder hun 

allen eens sonder meer mits dat degene die dese erffeneisse pretenderen soo wel van d’een als 

d’ander zijde binnen t’jaer ende 6 weecken naer haer testatrices overlijden hun sullen moeten 

bekent maken ende de rechte genoucg sijnde doen blijcken daerinne gerechticgt te wesen ofte 

bij faulte van dien sal t’selve devolveren op den armen voors. Alle twelcke voors. den testaeur 

ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijn de verclaerde 

andermael t’selve te wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende expresselijc 

mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij 

forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcken ander 

forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige 

rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien. 

Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparante present Cornelis Colve goutsmit 

ende Jan Jans van Goor borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 152, W_6938, 21-5-1614 (huwelijcxe voorwaerden): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 21-5-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerden Huijbrecht Geeraerts (MPS: Hubrecht 

Geerts) geboren van St Martensdijck (MPS: St Maartensdijk) ende Digneken Adriaensdr 

(MPS: Digna Adriaensdr) geboren van Steenbergen weduwe wijlen Adriaen Marinuss Ruijter 

t’samen wetticg man ende wijff soo sijlieden verclaerden gevende te kennen hoe dat sijlieden 

voor bande van huwelijcque met malcanderen aengegaen ende gemaect hebben (pag 152v) 

gelijc sijlieden maken m its desen seker contract antenutiael oft huwelijcxe voorwaerde in 

formen ende manieren naervolgende, te weten soo wanneer deur de geheugenisse godes den 

huwelijcke metter doot sal gescheijden werden t’sij oft daer kint of kinderen staende 

huwelijcke gewonnen nu leven sijn oft niet dan alsdan de voorn Digneken Adriaens (soo sij 

lancxtlevende blijft) soo niet hare kinderen die sij nu heeft ende nocg sal crijgen voren vuijt 

de gereetste goederen (boven de schulden overschietende) sal of sullen proffijtteren in vrien 

eijgendomme de somme van 500 p vls eende ende de lancxtlevende sal genieten ende 

behouden in vrien eijgendomme de huijsinge schuren ende andre bouwinge daer sijlieden 

jegenwoordicg in ende op wonen met alle het pacgtlant dat sijlieden ten overlijden van 

d’eerste van henlieden sullen banen over in pacgt voor sijner pacgt sonder wederseggen van 

jemande ende alle de resterende goederen sullen gepaert ende gedeelt werden tusschen de 

lancxtlevende ende de erfgenamen van de eerstoverledene half ende half. Dies is voorwaerde 

ende wel expresselijc ondersproken dat de voorn Hubrecht Geeraerts in cas hij lanxtlevende 



 

 

 

bijft gehouden sal sijn gelijc hij belooft mits desen des voors. Dignekens voorkinderen eerlijc 

t’onderhouden soo ende op die manieren ende voor sulcken tijt als Digneken daer in 

gehouden is mits daervoor genietende het innecomen ende pacgt van deselve kinderen 

vaderlijc goet soo lange de houdenisse duert. All twelcke de comparanten verclaerden voor 

bande van huwelijck tusschen malcandren gesloten ende geconditionneert te hebben 

belovende oversulcx t’selve te onderhouden achtervolgen doen onderhouden achtervolgen ten 

eeuwigen dage sonder iet te doen of gedoogen gedaen te werden ter contrarien onder ’t 

verbant van haerlieder personnen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulpsaemheden 

van rechte die henlieden jegens den inhouden deser eenicgsints souden mogen patrocineren 

ende insonderheijt den rechte seggende dat generale renuncgiatie sonder voorganede speciale 

is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present sr Johannes de Jonge 

ende Willem Quirijns mosselman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 153, W_6939, 23-5-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Bolders voor hemselven 

ende Willem Costen als voocgt van weesen van Mels Adriaens (MPS: Melchior Adriaens) 

ende Macgelijna Bolders (MPS: Machalijna Bolders) mitsgaders Jan Dignuss Masuer (MPS: 

Jan Dignuss Mazure) eertijts in huwelijck gehadt hebbende Josijnken Pietersdr (MPS: josina 

Pietersdr) borgers deser stede gesamentlijc erfgenamen wijlen Elisabeth Bolders des voorn 

Jacob Bolders overleden huisvrouwe was ende hebbende in dier qualiteijt geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueren ende maken macgticg bij desen Pieter Dous procureur 

postulerende voor de gerechte der stadt Vlissingen hem gevende volcomen macgt authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt haerlieder sonstituanten name te compareren voor de 

vierschare der stadt Vlissinge voorn. ende alle andre rechten ende rechteren daert behooren 

sal ende aldaer d’erfgenamen wijlen Jacob Dane (MPS: Jacob Daniels?) overleden tot 

Aerdenburcg (MPS”Aardenburg) in rechte te betrecken ende rechterlijck te constringeren tot 

betalinge van alsulcke penningen als de comparanten qualitate qua deucgdelijc van voorn. 

Jacob Dane sijn competerende pro? schepenen paijbrieff alle dagen ende termijnen van rechte 

te houden ende observeren ende voorts te gebruijcken alle middelen van rechte daertoe 

dienende ende der bancken rechte aldaer vereijsschende de de penningen daervan provenieren 

onder quitantien t’ontfangen of in dorso vanden brief te teijckenen ende voorts generalijc tot 

vorderinge van t’gunt voors. alles toe doene dat behooren ende noodicg wesen sal als sij 

constituanten present sijnde souden mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Splinter ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 153v, W_6940, 23-5-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 



 

 

 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Nicolaess schiptimmerman 

ter eenre ende Maeijcken Hubrechtsdr weduwe wijlen Hubrecht Fernandus geassisteert met 

Jan Dignuss Mazure haren in desen gecoren voocgt ende assistent grootmoeder van Anneken 

Jansdr (MOS: Johanna Jansdr) oudt sijnde 8 jaren nagelaten weese van wijlen Martijnken 

Hubrechtsdr (MPS: Martina Hubrechtsdr) des voors. Jan Claess overleden huisvrouwe ter 

andre zijde dewelcke naer rijpelijc overwogen hebbende staet ende boel bij de voors. 

Martijnken Hubrechtsdr met de voors. Jan Claess gemeene achtergelaten ende gelet op alles 

daerop in desen tot proffijtte van de voors. weese te letten stont verclaerden met malcanderen 

int m innelijcke verdragen ende geaccordeert te wesen nopende des voors. weeses 

moederlijcke goet in formen ende manieren naervolgende te weten dat hij weduaer in vrien 

eijgendomme zal behouden alle de goederen roerende ende onroerende meuble ende inmeuble 

actien crediten ende gerecgticgheden vuijt ende inschult bij de voorn Martijnken met hem 

gemeene achtergelaten als tsijnder bate ende laste. Dies is hij boelhouder gehouden ende 

belooft mits desen de voorn. weese eerlijc t’onderhouden alimenteren cleeden ende reeden 

redelijckerwijse naer sijnen staet d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven ende hantwerc 

daer sij int ende bequaem toe wezen zal ende voorts meer alles te doene dat een goede 

schuldicg is ende behoort ende dit alles geduirende tot d’selve weesen sal gecomen wesen tot 

hare mondige jaren als wanneer den boelhouder gehouden sal sijn ende beloofde mits desen 

aen de voorn. weese vuijttereijcken in voldoeninge van hare moederlijcke successie eenen 

rosenobel in specie eens sonder meer ende oft gebeurde dat hij boelhouder overlede voor ende 

al eer d’selve weese t’hare mondige dagen gecomen ware soo is in dien gevalle expresselijc 

gestipuleert dat des boelhouders huisvrouwe in de vordre houdenisse van de selve weese sal 

ongehouden sijn ende ontstaen mits betalende den voorn. rosenobel voor haer moederlijck 

goet ende bewijsende hare vaderlijcke successie ende verclaerden de comparanten op de 

conditien ende manieren voren verhaelt geaccordeert te wesen ende beloofden t’selve te 

volbrengen ende volbrengen t’allen dagen docg alles onder ’t welbehagen van Ferdinandus 

Hubrechts des voors. weeses recht oom. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Willem Costen innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 154, W_6940, 23-5-1614 (solemnisatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Jacob Marinuss Boone ende Tanneken Jobsdr sijne huisvrouwe beijde gesont ende 

welvarende gaende ende staende daert hen beliefde ende verclaerden eendracgtelijc in desen 

toegevouwen papiere met een ander hant geschreven ende nevens henlieden comparanten 

onderteijckent begrepen te wesen haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille die sij 

begeiren ende expresselijc mits desen ordonneren dat naer haerlieden overlijden sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille 

gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren 

macg versoeckende hiervan behoorlijcke acte gemaect te werden in forma. Actum ut supra 

present Christiaen Leulieur ende mr Marinus Hoochkamer borgers deser stede als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten 

mede onderteijckent hebben. 

 

RAZE 2045, 154, W_6940, 28-5-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 



 

 

 

heden den 28-5-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerde Margarita Pietersdr (MPS: Margaretha 

Pietersdr) lest weduwe wijlen Jan Jooss schoemaker sieckelijc te bedde liggende maer 

nocgtans haer verstant ende memorie over al wel macgticg ende volcomelijc gebruijckende 

soo ons claerlijc bleeck dewelcke oversiende de crancheijt des menschen leven datter niet 

sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt 

haeren vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder (pag 

154v) inductie of toeraet van jemande soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende 

ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende hare siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende haerlieden doode lichamen den buijck der aerde. Ende comende voorts tot haer 

voorgenomen dispositie van goederen heeft inden eersten gegonnen ende gelegateert aen den 

gemeenen huisarmen deser stede de somme van 20 s gvls eens. Item gont geeft ende legateert 

voren vuijt mits desen aen hare dochter Susanna Jansdr eerst haer testatrices vlieger ende 

swart caftalijfken. Item 2 van de beste halscleeren. Item twee van de beste blau linnen 

veurschoonende ten laesten een pencerincken. Item legateert insgelijcx voren vuijt aen ijder 

van de kinderen nagelaten bij haren sone Michiel Corneliss 20 s gvls omme alle tselve bij de 

voors. hare dochter ende sones kinderen vorne vuijt de goederen bij haer achter te laten 

aenveert ende in vrien eijgendomme behouden te werden sonder wederseggen van jemande. 

Item gont ende legateert aen maeijcken Simons haer meter 13 s 4 gvls eens ende also haren? 

sone Cornelis Corneliss voor desen diversche reijssen hem heeft verluijt? dat hij soo voor hem 

selven als de weesen van sijnen broeder Michiel Corneliss na de doot van de testatrice soude 

pretenderen sijn ende der voors. weesen continguent in de penningen geprovinieert? van 

eenige tot Brussel daer voor date van de tre?/ niet van wert genoten niettegenstaende 

t’contract van afscheijt daervan sijnde als ooc derselver quitantie ende soo hij na de doot van 

testatrice sulcx poocgde int werc te stellen ende dat hen bij de rechter t’selve werde 

geadjudiceert (des sij vertrout neen) soo begeirt sij testatrice dat de voorn hare docgter 

Susanna in sulcken gevalle zal voren vuijt de goederen bij de testatrice achter te laten boven t’ 

gunt voors. is ten dien regarde prouffijtteren sulcken somme van penningen als den voors. 

Cornelis Corneliss met sijn broeders kinderen sal werden toegewesen ende in alle de 

resterende goederen institueert ende nomineert sij testatrice hare erfgenamen den voorn. 

Cornelis Corneliss ende de kinderen van Michiel Corneliss mitsgaders de voorn. Susanna 

Jansdr hare dochter sulcx als die naer costuijme deses lants behoiren te erven. Alle twelcke 

voors. is de testatrice ter presentie ende aenhooren van de getuijgen duijdelijcvoorgelesen 

sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende vuijtterste wille. 

begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots 

ofte sulcke andre forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg (pag 155) 

niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende 

observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de testatrice present Gillis Geerts Sabbinge 

ende Pieter Anseboudt smidt borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 155, W_6941, 31-5-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Berbelken Huijbrecgts (MPS: 

Barbara Hubrechtsdr) weduwe wijlen Huijbrecgt Heindrixss (MPS: Hubrecht Heijndricks) 

innewonende poortresse deser stede ende heeft geconstitueert ende macgticg gemaect Pieter 

Adriaens cramer omme vuijt haren name te leveren aen Pauwels Willems Goeree alsulcken 

schure als sij constituante aen selven Goeree heeft vercocgt staende in Nieuwe Noortstrate 

alles achtervolgende den coop tusschen haer comparante ende den voors. Goeree gedaen ende 

tot dien eijnde alles te doene dat noodicg wesen zal. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 155, W_6941, 2-6-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Abraham van Benthem (pag 

155v) out 36 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van mr Marinus Hoocgkamer 

op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg ende hem deponent wel kennelijck te wesen dat op den 

derden meije lestleden den requirant met hem deponent gegaen zijn ten huijsse van Pieter 

Adams timmerman al waer den requirant aengesproken heeft eenen Jan Heijndricks Fraes 

hem vragende of hij betalen wilde de somme ven 7 p vls bij Dignus? Jobs deurwaerder op 

hem bewesen antwoorde Jan Heijndricks tis waer ic bende aen Dignus Jobs schuldicg maer sij 

en sijn nocg in de beurse niet geeft mij een maent of ses weecken dacg ende schrijft een 

obligatie ic sal se onderteijckenen en mijn eijgen schult daervan maken ende u alsdan betalen. 

gevende voor redenen van wetenschap d’selve woorden t’zijnen aenhooren gesecgt te sijn. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Maerten Lucass innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 155v, W_6942, 2-6-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Blaess smit ende Heijndrick 

Blaess beijde kinderen ende mede erfgenamen wijlen Blaes Jans in sijn leven s’Heeren 

dienaer binnen deser stede soo in haer eijgen name ende vervangende haerlieder twee joncxte 

broeders dewelcke hebben geconstitueert ende macgticg gemaect Pieter Adriaens cramer 

omme vuijt haerlieder comparanten als haerlieder twee joncxte broeders name alle de saken 

van sterfhuijsse wijlen haerlieder vader te vervolgen vuijt te voeren liquideren ooc met eenen 

toesicgt te willen nemen op de voors. twee joncxte broeders ende dies aengaende mette 

weduwe wijlen den voorn haerlieder vader ende alle andren diet behooren sal t’accoorderen 

ende sijn ooc bij desen consenterende dat hij geconstitueerde vuijt de goederen voor henlieden 



 

 

 

comparanten portien vuijt de voors. sterfhuijsse comende aen voors. hare twee joncxte 

broeders sal laten volgen de somme van 10 p vls (pag 156) wesende elcx 5 p gr tot subsidie 

ende onderstant van derselver houdenisse ende voorts generalijc in alle saken t’voors sterfhuis 

eenicgsints rakende alles te doene ende hanteren als sijlieden present sijnde selfs souden 

mogen of connen gedoen. alle de penningen daervan voor henlieden als de voors twee jonge 

kinderen provenierende te ontfangen ende d’selve wederom te distribueren daert behooren 

ende voors. weesen proffijttelijcxt wesen sal. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Albert Feijth ende 

Nicolaes Vereijcken borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 156, W_6942, 3-6-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joachim Hermans (MPS: 

Joachim Harmans) out 40 jaren dewelcke heeft ter instantie van Cornelis Pieters op sijne 

manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt 

mits desen waracgticg ende hem deponent wel kennelijck te wesen dat naer sijne beste 

wetenschap nu geleden ontrent negen oft thien maenden onbegrepen den presijsen tijt t’sijnen 

huijsse gecomen is Blasina Jansdr dochter van Jan Adriaens Versluijs dewelcke hem 

verclaerde aldaer gecomen te wesen om bij testamente van hare goederen te disponeren ende 

hem deponent tot getuijge versocgt hebbende seijde onder andre ick hebbe voor desen een 

testamente gemaect ende hebbe mijn vriendendaer bij maer duijsent gulden gegeven dan ick 

bent nu van meijninge te veranderen ende plaetse van duijsent gulden mijne vrienden twee 

duijsent gulden te geven want ic hebbe vele schamele vrienden diet wel van doene hebben 

waerop den voors. Jan Adriaens Versluijs daer mede present sijnde antwoorde ic ducgte datter 

eenige van de vrienden sullen wesen die haren boom niet en sullen comen maken daernaer 

den notarius ontboden sijnde heeft de voors. Blasina (pag 156v) Jansdr van haer tijdelijcke 

goederen onder andre in manieren als voren gedisponeert. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertrancke present Pieter Mesoeck ende Faes 

Pieters (MPS: Servaes Pieters) timmermanborgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 156v, W_6943, 6-6-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Dierick Corneliss backer 

innewonende borger deser dewelcke heeft geconstitueert Pieter Adriaens cramer omme vuijt 

sijnen name te innen ende ontfangen alle alsulcken penningen als hem comparant sijn 

competerende van Jan Dignuss ter Vlake volgende de bescheeden daervan sijnde aen 

geconstitueerde overgelevert ende ten dien fijne te gebruijcken alle middelen van rechte 

daertoe dienende ende costuijme van vierschare alhier vereijsschende van sijnen ontfanc 

quitantie te geven ende voorts generalijc ten fijne voors. alles te doene ende hanteren als hij 



 

 

 

comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Adriaen Gentman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 156v, W_6943, 6-6-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove (pag 157) provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Aelken 

Geertsdr weduwe wijlen Samuel neuts wonende tot Zuijtbrouck in Vrieslant soo voor haer 

selven als moeder ende voocgdesse van hare kinderen bij den voors. samuel aen de 

comparante gewonnen geassisteert met Hubrecht Jans stadtbode haren in desen gecoren 

voocgt dewelcke verclaerde ende bekende vercocgt te hebben aen Cornelis Jacobs Keijser 

haer swager alle alsulcken rechte actie part ende deel als haer comparante met hare kinderen 

is competerende in eenen paijementbrief sprekenede ten laste van Cornelis Breeckhals 

schipper inhoudende nocg boven de betalinge voor haer ende haer kinderen deel ontrent 32 p 

eens verschijnende alle meije met 2 p 8 s gvls ende voorts ooc haer ende haer kinderen portie 

ende gerechticheden die hij Dierick Neuts haer overleden mans vader zaliger achtergelaten 

sijn ende dat alles voor de somme van 18 p vls contant gelt welcke somme sij comparante 

mits desen bekende van den voors. Cornelis Jacobs Keijser ontfangen te hebben verclarende 

oversulcx voor haer als haer kinderen van alle t’gene voors. es wel venoucgt ende voldaen te 

sijne beede den eerste penninck metten laesten. Scheldende dienvolgende denselven daervan 

vrij ende quijtte mits desen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Willem Costen ende Isaack Pieters borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 157, W_6943, 11-6-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove (pag 157) provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckheer Johan Peters 

van Cats innewonnende borger deser stede ende heeft geconstitueert Tobias van Werve omme 

vuijt sijns constituants name te compareren voor leenmannen van marquisat van Bergen op 

den Soom (MPS: Bergen op Zoom) ende aldaer te verheffen ende op den name van de 

constituant te doen stellen alle alsulcke parthien van thienden rentsaen? dijcken ende part in 

de meulene gelegen in sHeer Bouwenspolder wesende leen van marquisat voors. (pag 157v) 

hem constituant verstorven bij den overlijden wijlen jonckvrouwe Anna van Oostende in haer 

leven vrouwe van t’illigen? douariere van Poucques. Ende ten dien fijne alles te doene ende 

hanteren wes de sake vereijsschen sal ende hij constituant present sijnde selfs soude mogen 

ende connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits 

doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des 

versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparant present Mattheus van der Erve ende 

Jacques Rijmelant (MPS: Jacob Rijmelant) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 157v, W_6944, 11-6-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 11-6-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Maeijcken Jacobsdr jonge dochter oudt 

17 jaren ende half sieckelijc sijnde maer nocgtans haer verstant ende memorie volcomelijc 

gebruijckende soo ons gebleecken is dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen 

leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde 

derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende 

wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sij zeijde gemaect ende geordonneert 

maken ende ordonneren haer testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

hiernaervolgende. Bevelende hare siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft ende hare doode lichaem den buijc der aerden. En de comende 

voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen geeft ende legateert aen hare vrienden of 

erfgenamen ab intestato van haer vaders zijde die als daer geen testament gemaect en ware 

hare testatrices goederen souden erven de somme van 35 s gvls onder hen allen eens sonder 

meer. Item legateert aen haer suster Neelken Fransdr (MPS: Cornelia Fransdr) de stoffe tot 

een heersaijen lijffken metten stoffacij daertoe dienende. Item legateert sij Pieternelleken 

Laureijsdr (MPS: Pieternella Laureijsdr) hare goude suff. Ende in alle d’resterende goederen 

die sij testatrice stervende achterlaten sal (pag 158) geen vuijtgesondert of gereserveert 

institueert sij testatrice haere universele erfgenamen Neelken van Dijcke (MPS: Cornelia van 

Dijcke) hare moeder omme alle d’selve t’aenveerden ende in vrien eijgendomme te behouden 

als haer vrij eijgen goederen sonder wederseggen van jemande ten eeuwigen dagen. Ende of 

jemant van hare vrienden voors. dese hare dispositie feijtelijc ofte met rechte poocgde te 

impugneren soo begeirt sij testatrice dat sulcken impugnant pof impugnanten sal of sullen 

verbeuren haerlieder protie in de voors. gelegeateerde 35 s t’selve toevougende den armen der 

stede. Alle twelcke voors. de testanten ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen 

sijnde verclaerden andermale eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament 

laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille 

gifte ten opsiene des doots ofte sulck andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden en 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer 

rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Neelken van Dijcke present Pieter Rontvisch 

schoemaker ende Maerten Adriaens backer innewonende borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 158, W_6944, 17-6-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove (pag 157) provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Marinus Willems 

olijslager oudt 36 jaren ende Frans Verbrugge oudt 28 jaren innewoonders deser stede 



 

 

 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Jan Splinters op haerlieden manne waerheijt 

in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechjte waerheijt mits desen 

waracgticg te wesen dat nu sondage lestleden na den middacg sijlieden deposanten Crijn 

Huijge (MPS: Quirijn Hugos) Jan Ingels (MPS: Jan Engels) Laureijs van Damme ende 

Adriaen Pauwelss (pag 158v) tzamen een kanne biers ten huijse van Gijsken Dienaers 

drinckende gehoort hebben dat den voors. laureijs van Damme onder andere propoosten seijde 

dat de requirant in desen erger als een sticke diefs was, wel seijde den voors. Brugge (MPS: 

Verbrugge) waerom is den man erger als een stuck diefs antwoorde den voorn Adriaen 

Pauwelss ic salt u seggen hij te weten den requirant heeft den baes olijve met pudtsen vuijt de 

tonne genomen 6 of 7 pudtsen toe ende hij segt dat den baes hem consent gegeven heeft ende 

de baes segt dat het leugen is. Eijndigende hiermede haerlieden depositie met presentatie van 

t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Pieters in de 

Oijevaer ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 158v, W_6945, 23-6-1614 (insinuatie): soo is aen mij notario ondergenoemt 

behandicgt seeckere schriftelijcke memorie oft verclaringe geteijckent bij Willem Marinuss 

Soutte (MPS: Willem Marinuss Soute) ende Mr Jacob Peckius daervan de inhouden van 

woorde tot woorde hierna volcgt, heer notarius sult ten versoucke van Willem Marinuss 

Soutte ende mr Jacob Peckius armmeesters der stadt Goes believen sicg te laten vinden met 

twee geloofwaerdige getuijgen ten huijsse van mr Michiel Baerlant bailliu deser stede ende 

hem aen te dienen. Alsoo hij op 19-6 lestleden haren procureur Jan Masuer (MPS: Jan 

Mazure) in de hant gesteken heeft seker cleijn chartebelleken oft claddeken inhoudende nocg 

plaetse dacg date onderteijckeninge of anders maer luijdende alleenlijc van woorde tot 

woorde aldus compareerde den ? ende obedierende t’dispositijff van de mandemente bij den ? 

(MPS: eijgenaer?) den 6-6-1614 van den hoogen rade in Hollant geimpetreert verclaert de 

vonnisse ofte appointementen van de 5
de

 meije, 14
de

 meije ende den 2
de

 junij te renuncgieren 

ende tevreden te sijn den voors. Willem Marinuss Soutte alsnocg sal mogen doen sijne 

productie binnen sekeren tijt ter discretie van Borgemeesters ende Schepenen mits dat den ? 

(MPS: eijgenaer) ooc sal vrijstaen van gelijcke te doen dat d’voorn armmeesters d’selve 

renuncgiatie aennemen in quantum pro ende voor soo veel die in tijden ende wijlen (pag 159) 

soude mogen dienen tot haren voordeele docg vorders ofte anders niet, protesterende 

derrhalven wel expresselijc ende verclarende d’voorn armmeesters jegens nocg in prejuditie 

van hare geinteriecteerde appellatie niet? wes te willen doen oft ooc gedoogen te geschieden 

insinuerende tot dien eijnde ten overvloet den voorn bailliu ingevalle hij wat heeft te seggen 

dat hij t’selve macg doen judicieel te hove daer de sake nu is gedevolveert te meer alsoo den 

bailliu op 9-6 voorleden vanwegen den voorn. armmeesters gedacgvaert is te compareren ofte 

gemacgticg te zenden voor de Ed. vermogende Heeren den president ende Raden van de 

provintialen rade in den Hage omme aldaer de voors. renuncgieren indient hem goetdunct etc. 

sulcx breeder te sien es bij den voors. mandament (t’dispositijf van dewelcke den bailliu in 

fijne voors. gedaen renuncgiatie verclaert te obedieren) mitsgaders het relaes van den 

deurwaerder daeraen geannexeert ons relaterende uwer E. wedervaren. Actum binnen der 

stede Goes desen 23-6-1614 was onderteijckent Willem Marinuss Soutte J. Pecquius, welcke 

volgende hebbe ick Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in 

Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes mij met de getuijgen naergenoemt 

getransporteert ten huijsse ende aen den persoon van mr Michiel Baerlant voors. ende hem 



 

 

 

t’gene voors. is ter presentie van de getuijgen geinsinueert ende voorgelesen hebbende gaf 

voor antwoorde tis goet. Actum 23-6-1614 present Assuerus Boudewijns ende Jan Calloo 

innewonende borgers deser stede die als geloofelijcke getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mede onderteijckent hebben. 

 

RAZE 2045, 159, W_6945, 1-7-1614 (substitutie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens cramer 

innewonende borger deser stede procuratie hebbende van Dierick Rijckaerts van der Gouwe 

als erfgenaem van Aelken Rijcx sijne suster (pag 159v) weduwe wijlen Simon Jans 

schoemaker volgende de procuratie gepasseert voor Burgemeesters ende schepenen der stede 

Arnemuijden (MPS: Arnemuiden) op 2-4-1605 hier gesien dewelcke heeft vuijt cracgte van 

clausule van substitutie daerinne begrepen in sijn stede gestelt ende gesubstitueert gelijc hij in 

sijn stede stelt ende substitueert mits desen Sebastiaen Polck procureur tot Colinsplate (MPS: 

Colijnsplaat) omme vuijt sijns comparants name qualitate qua te heeschen mannen innen ende 

onder behoorlijcke quitantie te ontfangen alle alsulcke penningen als eenen Andries Segers 

schoemaker tot Colinsplate aen den voors. Dierick Rijckaerts in de voors. qualiteijt schuldicg 

is over leveringe van leer, volgende t’schultbouc daervan sijnde, de voorn debiteur met alle 

behoorlijcke ende gecostumeerde middelen van rechte tot betalinge te constringeren ende 

voorts ten dien fijne alles te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal ende 

hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc 

te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gillis Geerts (MPS: 

Gillis Geerts Sabbinge?) ende Cornelis Pieters inde Oijevaer borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 159v, W_6946, 1-7-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens cramer 

innewonende borger deser stede out 50 jaren of daer ontrent dewelcke verclaerde dat hij op 

17-6-1614 ten versoucke van Sebastiaen Polck procureur tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) 

onder sijn hant geschreven ende hem Sebastiaen verleent heeft seker verclaringe beroerende 

den staet?daer in eenen Andries Segers schoemaker eertijts vuijt Arnemuijden (MPS: 

Arnemuiden) gescheijden is breeder in de voors. verclaringe gementioneert daeraen dese om 

cortheijt wille is refererende alle twelcke (pag 160) hij comparant verclaert expresselijc al 

nocg te houden staende ende de deucgdelijckheijt van de schult die de voorn Segers aent 

sterfhuijs van eenen Simon Jans schoemaker tot Arnemuijden overleden schuldicg is met 

desselfs boeck te sullen bewijsen ende verifieren. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gillis Geerts (MPS: 

Gillis Geerts Sabbinge?) ende Cornelis Pieters inde Oijevaer borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 160, W_6946, 2-7-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Jooss van de Moere out 

33 jaren ende Claes Marinuss (MPS: Nicolaes Marinuss) oudt 19 jaren beijde wonacgticg in 

Onse Vrouwenpolder binnen desen eijlande dewelcke hebben ter instantie van mr Johan 

Reijgersbercg rentmeester van bewesterschelt op haerlieder manne waerheijt verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat sijlieden nu 

maendag voorleden acgt dagen tegen de avont thuijs comende ende haerlieder deure met 

gewelt vindende opengeloopen onder ende boven gestooten met boomen ende de deure 

gesneden ooc de kiste ende kaste met gewelt opengebroken ende soo van haerlieder goet 

berooft. ooc aldaer vindende eenen riem? denwelcken den voors. Andries Jooss wel kende 

over mits dat hij deselve eenen Dirrick Ingelsman (MPS: Dierick Engelsman) die aldaer lange 

gewrocgt heeft hadde sien dragen waer vuijt sijlieden deposanten vastelijc presumeerden dat 

den selven Dierick henlieden moeste berooft hebben ende dienvolgens s’anderdaecgs naer 

Bieselinge om de stadthouder met de dienaers gaende hebben denselven Dirrick met sijn 

compagnon doen apprehenderen. Naer Bieselinge gaende heeft den voorn Dirrick t’voors feijt 

in haerlieder als ooc in presentie van d’heer stadhouders huisvrouwe ende den dienaer bekent 

biddende dat men hem t’selve wilde vergeven seggende sijn eerste reijse te sijn, presenteerde 

oock t’gestolen goet te wijsen daernaer te Bieselinge gecomen sijnde heeft hij de huijsvrouwe 

van d’heer stadhouder op sijn knien (pag 160v) gebeden dat sij voor hen bidden soude 

overmits het sijn eerste reijse was s’woonsdaecgs daeraen hebben de vrouwen die met den 

voors. Dirrick ende sijn compaignon wrocgten henlieden deposantne t’goet gewesen ende 

comende vuijt tçoren daer sij t’goet geworpen hadden heeft d’eene vrouwe genaemt Mari 

gesecgt dat sijt de deposanten nocg wel te passe soude brengen alwaert nocg over seven jaren, 

ende hebben de voors. vrouwe de moeder van voors. Claes Marinuss aengesproken een mes in 

de hant hebbende seggende gij Caromijne wat hebt gij te seggen dat wij u kints goet gestolen 

hebben t’welck sijn moeder hem Claes te kennen heeft gegeven. verclarende ooc voorts de 

voors. deposanten dat den schout van Waerde (MPS: Waarde) Jacob Loijss (MPS: Jacob 

Louiss) henlieden gesecgt heeft dat de voorn. gevangenen een dacg of twee te voren van het 

hoff van Ingel Andriess (MPS: Engel Andriess) genomen hadden eenicg lijwaet? van den 

bleeck ende onder eenen dorenbosch gesteken ende den eenen Ingelsman daerna comende 

met sijn huisvrouwe meenemende t’selve goet te lichten hadden den schout met Cornelis 

Gabriels t’selve te voren van daer gehaelt. Den voorn Claes Marinuss verclaert nocg verstaen 

te hebben van Jan Adriaens Goverts (MPS: Jan Adriaens Govaerts) dat de voors. gevangenen 

op de Cruijninsche kermisse (MPS: Kruiningen) haer? in sijn huijs hadde gesloten ende de 

sleutelen van huijsse met haer genomen ende niet en wilden bekennen waer sij die hadden 

gelaten. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde 

met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Abraham van Benthem 

ende Joachim Hermans borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 160v, W_6947, 5-7-1614 (donatie): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 5-7-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc gecompareert is Adriaenken Jansdr (MPS: Adriana 

Jansdr) sieckelijc sijnde maer nocgtans haer verstant ende memorie volcomentlijc 



 

 

 

gebruijckende soo ons claerlijc bleeck ende verclaerde voor haren vuijtterste wille t’gene 

hiernaer volgend. Bevelende haere siele die barmherticheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft (pag 161) ende haere doode lichamen den buijck der aerde. eerst 

ende alvorens wederroepende doodende casserende alle voorgaende testamenten donatien oft 

testamentelijcke dispositien bij haer voor desen gemaect. In den eersten geeft ende legateert 

aen hare dochter Abigael Jansdr voren vuijt ende voor alle deelingen t’beste bedde met sijn 

toebehooren. Item haer haer beste swart ende bruijn keurs ende een ronde gember? rinck. Item 

aen Michiel Jans haren sone insgelijcx voren vuijt de somme van 8 p 6 s 8 gr. Item aen 

Cornelis Jans haren sone insgelijcx voren vuijt gelijcke 8 p 6 s 8 gr met nocg een stucxken 

silver dat hem gegeven is voor pilgifte. Omme alle t’selve bij de voors. hare kinderen voren 

vuijt aenveert ende behouden te werden boven de 8 p 6s 8 gr hun elcx competerende van 

haerlieder vaderlijck goet ende verclaerde sij comparante voorn. prelegaten aen hare kinderen 

gegeven te hebben ten regarde van de successie henlieden verstorven van haerlieder 

grootvader d’welcke sij comparante in haren noot heeft verteert. Begeirende dat t’selve sal 

stadt grijpen ende onderhouden werden soot best naer rechten subsisteren macg. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparante present Claes Hendrixs cuijp (MPS: 

Nicolaes Heijndricks) ende Jacob Jans schoemaecker innewonende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 161, W_6947, 8-7-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Leunken Jansdr (MPS: 

Appolonia Jansdr) weduwe wijlen Dignus Gandolfs zaliger geassisteert met Cornelis 

Corneliss Boudewijnsals wedervoocgt van nagelaten weesen van voors. Dignus Gandolfs 

haren in desen gecoren voocgt ende hebben geconstitueert ende macgticg gemaect Hubrecht 

Jans stadtbode omme vuijt den name van de voors weduwe te heeschen manen innen ende 

ontfangen alle alsulcken penningen als henlieden van verscheijden personen binnen deser 

stede als eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid Beveland) deucgdelijc sijn competerende 

volgende de (pag 161v) bescheeden daervan sijnde, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende 

verlijden in forme ende ist noodicg recht ter oorsake voors. te plegen ende d’onwillige 

debiteurs met alle gecostumeerde middelen van rechte tot betalinge te constringeren, sententie 

te versoucken, de favorable vonnisse ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen 

commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te 

doene een ofte meer procureurs alleenlijc ad lites in sijn stede te substitueren ende voorts ten 

fijne voors. alles meer te doene ende hanteren dat behooren sal ende hij constituant present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Corneliss 

Diericks timmerman ende Jan Passchiers stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 161v, W_6948, 15-7-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 



 

 

 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Adriaens Versluijs schout 

tot Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) binnen desen eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-

Beveland) out 53 jaren dewelcke heeft verclaert ende verclaerde mits desen dat hij deposant 

met Faes Laureijss (MPS: Servaes Laureijss) schepen derselver procgie ende Willem 

Hubrechts in october 1610 naer sijn beste wetenschap geweest sijn tot Eecloo (MPS: Eekloo) 

in Vlaenderen omme seker parthie lants aencomende Jacob Jacobs Lichte Pauwe tot desselfs 

Lichte Pauwes behouve te vercoopen ende dat henlieden nocg voor nocg in de vercoopinge 

bij niemande voor gehouden en is datter voor de penningen van de landen procederende soude 

moeten eenige sekerheden of borge gestelt worden dan alleenlijc ten tijde men de goedenisse 

soude doen is t’selve (pag 162) bij den griffier van Eecloo versocgt alle twelcke hij comparant 

verclaerde waracgticg te wesen presenterende t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter de Boot ende Jan 

Passchiers stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 162, W_6948, 15-7-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Pieters de Jonge 

wonacgticg tot Cappelle (MPS: Kapelle) ende heeft geconstitueert mr Jan de Ridder omme 

vuijt sijns comparants name te compareren voor commissarissen van t’lantrecgt deser stede 

ende aldaer sijns constituants goet recht jegens Claes Jans kousmaker (MPS: Nicolaes Jans 

kousmaecker) voor te staen beschudden verdedigen ende verantwoorden ende ten dien fijne 

alles te allegeren doen ende hanteren dat behooren ende tot voorstant van des constituants 

goet recht dienen sal ende hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

voors. geconstitueerde in voors. sake alreede gedaen is ende nocg gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Jans Boone 

ende Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 162, W_6948, 15-7-1614 (transport): compareerde voor mij (pag 162v) Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Jans 

Moerman de jonge dewelcke heeft overgedragen ende in vrien eijgendomme gecedeert aen 

Benedictus Jooss alsulcke 10 p vls als Adriaen Marinuss secretaris tot Eversdijck hem 

comparant deucgdelijc schuldicg is over twee jaren boomgaerthuijre daervan Goeschemarct 

1613 het een jaer verschenen is ende Goeschemarct 1614 het ander jaer verschijnen zal ende 

dat voor de somme van 9 p 3 s gvls bij hem comparant in gereede gelde ontvangen ende 10 s 

bij den cessionaris ten gelage betaelt, bekennende daervan ten vollen betaelt ende vernoucgt 

te sijn beede den eersten penninck metten laesten. Verclarende oversulcx daer geen recht nocg 

actie meer aen te hebben nocg behouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int voetbogenhoff present Hans Baernaerts ende Cornelis 

Corneliss Tekenborcg borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 



 

 

 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 162v, W_6949, 16-7-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Jans 

woonende in Dijckwel ter eenre ende Job Corneliss wonacgticg tot Ooltgensplaat (MPS: 

Ooltkensplate) ter andre sijde welcken Job Corne,liss verclaerde aen voors. Andries Jans 

vercocgt gelijc denselven Andries bekende gecocgt te hebben alle t’recht actie ende 

versterfenisse den voorn. Job Corneliss competerende in sterfhuijse ende nagelaten goederen 

wijlen Adriaen Corneliss sijnen cousin overleden tot Sheerarenskercke (MPS: ’s Heer 

Arendskerke) ende dat op de conditien naervolgende te weten dat hiermede geliquideert ende 

vereffent blijft alsulcken 4 p vls als de voorn Andries van den voors. Job Corneliss sijn 

competerende over gelijcke somme bij hem voor den voorn. Job Corneliss aen den 

burgemeester Watervliet betaelt als ooc dat Andries t’sijnen laste neemt alsulcke 3 p vls als 

den voorn Job Corneliss aen voors. sterhuijse schuldicg is ende belooft boven alle t’gene 

voors. is aen den voorn. Job Corneliss nocg vuijttereijcken de (pag 163) somme van 23 s 4 gr 

die hij Job Corneliss bekende ontfangen te hebben, verclarende oversulcx hij Job Corneliss 

geen recht nocg actie meer aenden voors. sterfhuijse ende achtergelaten goederen van voors. 

Adriaen Corneliss meer te hebben nocg te behouden, dienvolgende doende daervan afstant ten 

prouffijtte van Andries Jans voors. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Gouden Leeuw present Nicolaes Jans Oostdijck ende Jan 

Franss visscher borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 163, W_6949, 16-7-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Harrent Jacobs chirurgijn ter 

eenre ende Magdalena Revel geassisteert met Jan Jooss smidt haren in desen gecoren assistent 

ter andre sijde alle innewonende borgers deser stede welcke voorn. Magdalena revel 

verclaerde den voors. mr Harrent aenbesteet gelijc denselven mr Harrent bekende 

aengenomen te hebben des voors. Magdalena’s sone genaemt Maerten revel voor den tijt van 

twee achtervolgende jaren ingegaen met den 1
ste

 meije 1614 ende expirerende den laesten 

april 1616 op de conditien hiernaer verhaelt te weten dat denselven Maerten revel den voorn 

mr Harrent sijnen meester gehouden sal sijn gelijc hij ten desen present sijnde beloofde mits 

desen te dienen met alle behoorlijcke obedientievlijt ende neersticheijt ende beloofde sij 

Magdalena Revel den voorn. mr Harrent jaerlijcx vuijttereijcken twee rosenobels of 3 p vls 

daervoren. Ende is expresselijc ondersproken oft gebeurde dat den voors. Maerten Revel 

voort expirieren van de voors. twee jaren zijnen dienst ware verlatende dat evenwel de voors. 

4 rosenobels sullen verschenen sijn als of hij den bestede tijt voldaen hadde. Verbindende 

daervoren sij Magdalena Revel haerselven personelijc ende generalijc alle hare goederen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen (pag 163v) der stadt Goes ten huijsse van voors. mr Harrent present Jan 

Corneliss Huijssen ende Antheunis Anthoniss in de Groe (MPS: Anthonij Anthonies in de 

Groe) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 163v, W_6950, 18-7-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Jacobs schipper ende innewonende borger deser stede ter eenre ende Heijndrick Dirricxs 

schipper van ? ter andre sijde welcken Heijndrick Diericks verclaerde aen voors. Cornelis 

jacobs vercocgt gelijc denselven Cornelis Jacobs bekende gecocgt te hebben een 

smalcraveelschip met sijnen gevolge gelijct rijdt ende seijlt groot 24 last op de conditien ende 

voor de somme van penningen naervolgende te weten dat hij cooper voor eerst in betalinge 

geeft een smalcraveelschip met sijnen gevolge gelijct rijdt ende zeijlt jegenwoordicg bij hem 

gevoert ende belooffde bovendien aen sijnen vercooper nocg te betalen inde naervolgende 

paijementen de somme van 258 p 6 s 8 gr te weten gereet 16 p 13 s 4 gr, een jaer na date deser 

25 p gvls ende soo voorts alle jaren gelijcke somme ter volder betalinge toe. Ende is ijder 

gehouden sijn schip vrij te leveren ende alle penningen die daerop nocg souden mogen 

resterende sijn te suijveren ende af te doen ende daervoren reciproce te stellen sufficante 

waerborge, den cooper is gehouden ende belooft mits desen te stellen goede sufficante borge 

voor de voldoeninge van de voors. beloofde penningen, verbindende parthien hinc jude tot 

voldoeninge van den inhouden van desen haerlieder selven personelijc ende generalijc alle 

hare goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Saeftingen present Cornelis Gijsbrechts ende Jan Gijsbrechts 

schippers die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 164, W_6950, 18-7-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame sr Dirrick de Vriese 

(MPS: Dierick de Vriese) dewelcke heeft geconstitueert Marinus Steijn tot Cappelle (MPS: 

Kapelle) omme vuijt sijns constituants name te innen ontfangen ende op te veuren? alsulcke 

penningen hem comparant van verscheijden personen binnen den eijlande van Suijtbevelant 

(MPS: Zuid-Beveland) wonacgticg competernde soo van lantpachten chijns als anders soo 

wel die alreets verschenen sijn ende die naer desen nocg sullen verschijnen volgende ’t cohier 

daervan aen geconstitueerde over te leveren, van sijnen ontfanc quitantie te geven ende 

verlijden in forme, d’onwillige debiteurs rechtelijc tot betalinge te constringeren ende ten dien 

fijne te gebruijcken alle middelen naer rechten daertoe gerequireert met vordre macgt om 

procureurs alleenlijc ad lites in sijn stede te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Harreman Vervoort (MPS: Herman van de Voorde) 

ende Nicolaes Oostdijck innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 164, W_6950, 22-7-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Elisabeth Christiaensdr weduwe 

wijlen Jacob Jans Groene overleden in Oud Vossemaer (MPS: Oud Vossemeer) geassisteert 

met Cornelis Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) innewonende borger alhier 

haren in desen gecoren assistent ter eenre ende Jan Mailliaerts wonende tot Oudelande binnen 



 

 

 

den eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-Beveland) in huwelijck hebbende Janneken 

Jacobsdr dochter van voors. Jacob Jans Groene (pag 164v) ter andre sijde, ende verclaerden 

eendracgtelijc int minnelijcke met den andren geaccordeert te wesen nopende de erffenisse 

ende successie den voors. Jan Mailliaerts bij den overlijden van sijn huisvrouwe vader 

verstorven in formen ende manieren naervolgende te weten dat hij Mailliaerts in vrien 

eijgendomme sal aenveerden ende behouden alle alsulcke goederen of pretensien als 

t’sterfhuis van den voors. Jacob Groene hierbinnen desen eijlande is competerende daeromme 

jegenwoordelijc proces is geinstitueert jegens Pieter Hollepolder. Dies sal hij Mailliaerts 

t’selve proces ende recht t’sijnen coste vervolgen ende neemt t’selve aen op sijn perijckel in 

volle voldoeninge van voors. erfenisse sonder iet vorders of meer ten eeuwigen dage ter 

oorsake van selve erffenisse te sullen pretenderen of heijschen al waert ooc soo dat hij in den 

voors. processe succumbeerde (MPS: de neerlage hebben) ende in cas hij Mailliaerts 

triumpheert beloofde aen sijn schoonmoeder daervan een gedencknis te sullen geven, doende 

hij Mailliaerts dienvolgende afstant van alle de andre goederen actien ende gerechticheden 

geen vuijtgesondert of gereserveert bij den voors Jacob Groene achtergelaten ten behouve van 

de voors. Elisabeth Christiaens haren erven ende nacomelingen verclarende ende bekennende 

daer geen recht nocg actie meer aen te hebben als wesende met t’gene voors. volcomelijc 

gecontenteert ende vernoucgt. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijer innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 164v, W_6951, 22-7-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter 

Marinuss Sinoutskercke innewonende borger deser stede ende heeft geconstitueert d’eersame 

Antheunis van Florij (MPS: Anthonij van Florij) procureur postulerende voor den hove van 

Hollant omme vuijt sijns comparants name als borge voor de weduwe van Cornelis Rijck te 

compareren voor den voors. hove ende aldaer sijns comparants goet recht jegens Mattheus 

Onderwater brouwer tot Delft voor te staen beschudden (pag 165) bedingen verdedigen ende 

verantwoorden alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren geschriften 

libellen ende munimenten in rechte over te geven ende nemen. Ende voorts meer alles te 

doene ende allegeren dat behooren ende naer gelegentheit der sake dienen sal ende hij 

constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Dignuss Maseur 

(MPS: Cornelis Dignuss Mazure) ende Ponce Jans die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 165, W_6951, 31-7-1614 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Job Jobs wonende te Rotterdam 

ter eenre ende Jan Mattheuss beenhacker innewonende borger deser stede ter andre zijde ende 

verclaerden dat sijlieden met malcanderen int minnelijcke verdragen ende geaccordeert sijn 

nopende alsulcken proces als tusschen henlieden ongedecideert is hangende voor de hove van 



 

 

 

Hollant ter cause van seker penningen aencomende den voors. Jan Mattheuss met sijn 

huisvrouwe genaemt Neelken Pietersdr (MPS: Cornelia Pietersdr berustende onder 

jonckvrouwe Elisabeth van der Mijle weduwe wijlen mr Jacob de Witte ende vuijtten name 

van voors. Job Jobs gearresteert te weten dat Jan Mattheuss ten regarde van dese compositie 

gehouden is ende beloofde den voorn Job Jobs te betalen nu te Goeschemarct in augusto 

naestcomende 1614 de somme van 25 p vls ende 1 p vls voor des voors Job huisvrouwe 

sonder meer daermede t’selve proces ende alle pretensien van dien gansch geheel ende 

volcomelijck doot ende te niette is sonder ter dier oorsake eenige vorder actie tot d’een des 

anders laste te pretenderen ende sal ijder van parthie sijn costen dragen ende betalen 

dienvolgende consenteerde hij Job Jobs dat de voors. gearresteerde penningen bij denselven 

Jan Mattheuss vrielijc (pag 165v) sullen mogen gelicgt ende ontfangen werden alsoo hij Job 

Jobs selve penningen is ontslaende bij desen. Abraham Bouwens (MPS: Abraham 

Boudewijns) innewonende borger deser stede mede ten desen comparerende constitueerde 

hemselven borge voor de voldoeninge van de voors. 26 p vls ende den voorn Jan Mattheuss 

beloofde d’selve sijne borge hiervan costeloos ende schadeloos te houden ten eeuwige dage. 

Verbindende sijlieden Jan Mattheuss ende Abraham Bouwens tot voldoeninge van desen 

contracte haerlieden selven personelijc ende generalijc alle hare goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Waterschip present Jan Blaess timmerman ende Jan 

Adriaens houdtsager die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 165v, W_6952, 1-8-1614 (insinuatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt ten versoecke van mr Michiel 

van Baerlant bailliu der voors. stede Goes getransporteert ten huijsse van Dignus Jacobs 

Ketelaer innewonende borger deser stede ende gevraecgt of denselven Ketelaer thuijs ofte in 

stadt was zeijde Sara desselfs Ketelaers maerte neen hij is tot Middelburcg. Actum ut supra 

present Tobias Wixdorp ende Cornelis Pieters in de Oijevaer borgers deser stede die als 

geloofflijcke getuijgen hiertoe versocgt de minutte deser nevens mij notario mede 

onderteijckent hebben. 

 

RAZE 2045, 165v, W_6952, 4-8-1614: soo is aen mij notario ondergenoemt behandicgt seker 

schriftelijcke memorie ende verclaringe geschreven ende geteijckent bij Dignus Ketelaer 

daervan den inhouden van woorde tot woorde hiernaer volcgt heer notaris sult believen ten 

versoucke van Dignus Ketelaer u te laten vinden bij mr Michiel Baerlant bailliu deser stede 

Goes ende denselven te insinueren alsoo d’voors Ketelaer (pag 166) (eerst gisteravont spade? 

vuijt Hollandt thuijs gecomen sijnde) verstaen heeft hoe dat sijn swager den rentmeester Jan 

Nicolaess geduirende sijne absentie van sijnentwege niet? alleen op ten eersten dacg deser 

maent augusti voor twee schepenen alhier naer gewoonte heeft geappelleert aen den hove van 

Hollant van alle alsulcke sententie ofte gewijsde als bij deMagistraet deser stede op den 

naestlesten julij voorleden tot sijnen nadeele es gewesen maer dat hij daerenboven ooc soo 

aen Burgemeesters ende Schepenen als meer aen den voors. bailliu int bijsonder verclaert 

heeft tevreden te sijn nademael den voors. Ketelaer was absent selfs in persone te gaen in 

gijselinge jae in besloten hecgtenisse des noot sijnde ende aldaer te verwacgten tsij corporele 

of pecuniele (MPS: geldelijke) aen? als d’heeren naer de exigentie van de sake bevinden 

souden te behoren ende diergelijcke meer dat d’voorn Ketelaer voors. gedaen appellatie ten 

overvloet wel expresselijc heeft geaggregeert geratificeert ende gehouden (gelijc hij ooc 

alsnocg doet) van sulcken waerden ende cracgten als of hij die selfs in voegen als voren 



 

 

 

gedaen hadde van meeninge sijnde sijn appellatie te vervolgen soo hij te rade werden sal dan 

alsoo aengaende d’voors. ende meer andre deucgdelijcke ende souffisante presentatie bij de 

magistraet alhier ten dage van den voors. appellatie verclaert werde dat sijlieden derhalven 

niet wes vorderlijck conden doen alsoo zijlieden haer ampt ende offitie alreede hadden gedaen 

ende gequeten ende diergelijcke meer ende de voors. Jan Nicolaess oversulcx genootsaect es 

geweest sicg te addresseeren aen den voors. bailliu die nocg d’voors geinteriecteerde sententie 

appellatie nocg ooc d’voors gedaen presentatie int minste heeft willen aennemen maer echter 

op den eersten deser maent augusti d’voors. sententie beginnen ter executie te leggen ende 

dienvolgende ten huijse van voorn Ketelaer doen insinueren ten eijnde hij in conformite van 

de voors. sententie ten selven dage in gijselinge gaen souden. Soo ist dat de voorn. Ketelaer 

protesterende als voren van notoire attentaten bij den bailliu alreede gedaen ende nocg te 

doene berijt es t’allen tijden (des andermael versocgt sijnde) in gijselinge te gaen. Indien den 

bailliu soude meijnen vuijt cracgte van voors. sententie niettegenstaende debite appellatie 

sulcx te behooren tot welcken eijnde heer notaris uwen E. believen sal sicg aen den bailliu 

t’addresseren hem sijne meijninge derhalven wel expresselijc af te vragen ende ons te 

relateren uwer E. wedervaren. Actum desen vierden augusti 1614. welcken volgende hebbe ic 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes mij met de getuijgen naergenoemt getransporteert ten 

huijse ende aen den (pag 166v) persoon van mr Michiel Baerlant voors ende hem tgene voors 

is ter presentie van getuijgen duijdelijc voorgelsen ende ooc bovendien mondelinge versocht 

hebbende daerop verclaringe te willen doen van sijn meijningen gaf voor antwoorde segt dat 

gijt mij geinsinueert hebt ende ben ongehouden mijn meijninge te seggen hij weet sijn 

sententie wel. Actum ter presentie van Francois Eversdijck (MPS: Frans Eversdijck) ende 

Andries Hartsinck borgers deser stede die als gelooffelijcke getuijgen hiertoe versocgt de 

minutte deser nevens mij notario mede onderteijckent hebben. 

 

RAZE 2045, 166v, W_6953, 5-8-1614 (solemnisatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckvrouwe 

Clara Davidsdr sieckelijck te bedde liggende maer nocgtans haer verstant ende memorie 

volcomelijck gebruijckende dewelcke (naer dat sij comparante in mij ende nabeschreven 

getuijgen presentie dit jegenwoordicg papier met haren name onderteeckent hebbende maer 

dat haer alvoren den inhouden van dien bij mij notario tot verscheijden reijsen voorgelesen 

was) verclaert ende verclaert mits desen daerinne met een ander hant geschreven ende 

begrepen te wesen haer testament laeste ende vuijtterste wille die sij comparante wilt ende 

begeirt mits desen dat naer haer overlijden stadt grijpen volcomen effect sorteren ende naer 

sijn forme ende inhouden in alle sijne poincten achtervolcgt ende getrouwelijc geexecuteert 

sal werden t’sij dan bij forme van testamente codicille vuijtterste wille donatien of ander 

bequamen forme daer deure t’selve alderbest staende gehouden ende na rechten subsisteren 

macg niettegenstaende eenige statuijten of ordonnantien ter contrarien. Actum binnen der 

stadt Goes ten woonhuijse van comparante present Geert Dignuss ende Mattheus Eversdijck 

die dese jegenwoordige mette comparante mede geteijckent hebben. 

 

RAZE 2045, 166v, W_6953, 11-8-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Abraham Borm ter eenre ende 

Franchijne Philipsdr (MPS: Francina Philipsdr) geassisteert met mij notario haer in desen 

gecoren voocgt ter andre zijde alle innewonende borgers deser stede ende verclaerden 

eendracgtelijc met den anderen geaccordeert te sijne nopende de gote liggende tusschen (pag 

167) haerlieder respective huijsinge staende in de Corte Vorst in formen ende manieren 



 

 

 

naervolgende te weten dat Abraham Borm gehouden is t’sijne coste te leggen gelijc hij ooc 

alreede gelecgt heeft een nieuwe loode gote tusschen de voors. huisinge ende d’selve ten 

eeuwigen dage t’sijne coste onderhouden mits dat d’selve gote als oock den olijdrop? van de 

suijtsijde van den huijsse van de voors. Franchijne hem Abraham in eijgendomme ten 

eeuwigen dage moet volgen sonder wederseggen ende verclaerde sij Francijne Philips daervan 

danckelijck betaelt ende voldaen te sijne. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van voors. Abraham Borm present Pieter Bolberge 

ende Aernout Taets borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 167, W_6953, 11-8-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis de Witte 

mede erfgenaem van sijnen broeder Sebastiaen de Witte ende heeft wel ende wettelijck ge 

constitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen d’eersame 

Anthonij de Witte sijnen broeder omme vuijt sijns constituants name voor soo wel sijn 

competentie aengaet hoe eer soo liever t’sij metter minne ofte rechte alle alsulcke differenten 

questien ende ongeliquideerde zaken als tusschen jonckvrouwe Petronella Baerlant (MPS: 

Pieternella Baerlant) weduwe wijlen den voors. Sebastiaen de Witte ende desselfs de Wittens 

erfgenamen ter cause van de successie hem comparant met sijn broeders ende susterkinderen 

bijt overlijden van voors. sebastiaen de Witte verstorven nocg open ende ongeliquideert sijn 

staende te liquideren vereffenen ende metter minne alle alle processe ist doenlijc ter neder te 

leggen ende alle minnelijcke appoinctementen met de selve weduwe aen te gane ende t’gene 

daerinne onbehoorlijc gebracgt soude mogen werden te roijeren ende voorts ist noodicg sijns 

constituants recht ende actie inde voors. erfenisse met rechte te vervolgen ende daertoe te 

gebruijcken alle middelen van recht daertoe naer usantie deser stede gerequireert alle 

penningen daervan provenierende onder behoorlijck quitantie t’ontfangenende voorts 

generalijc alles tot t’gunt voors. is meer te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg 

wesen sal ende hij comparant (pag 167v) present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Isaac 

Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

 

RAZE 2045, 167v, W_6954, 16-8-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 16-8-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Elisabeth Macharisdr huisvrouwe van 

Cornelis Jans Boone sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans haer verstant ende memorie 

volcomelijc gebruijckende soo ons bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des 

menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte 



 

 

 

stonde derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt 

beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sij zeijde gemaect ende 

geordonneert maken ende ordonneren haer testament laeste ende vuijterste wille in formen 

ende manieren hiernaervolgende. Bevelende hare siele die barmherticheit Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende hare doode lichaem den buijc der aerden. Ende 

comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft d’eene helft van hare 

goederen die sij stervende nalaten sal gemaect ende gegeven in vrien eijgendomme aen hare 

vrienden ende erfgenamen abintestato van haer moeders zijde omme die tusschen henlieden 

gedeelt te werden naer costuijme van seelant ende d’ander helft geeft ende maect sij testatrice 

in vrien eijgendomme aen den voors. Cornelis Jans Boone haren man den selven haren man 

mitsgaders hare erfgenamen ab intestato van haer moeders zijde in manieren als voren haer 

erfgenamen instituerende. Dies heeft sij denselven Cornelis Jans Boone belast vuijttereijcken 

ende betalen aen Marinus (Marinus Pauwelss) ende Geert Pauwelss haer testatrices cousins 

elcx de somme van 25 p vls eens haerlieden t’selve (pag 168) legaterende tot een gedencknis 

d’selve belastende hun daermede voor soo vele haerlieder erffenisse van des testatrices vader 

zijde aengaet ende anders niet te contenteren alsoo sij verstaet dat d’selve haer cousins haer 

portie van smoeders zijde sullen proffijtteren soo diep als die naer costuijme van Seelant 

gerecht sullen zijn. Ende soo jemande van hare vrienden jegens dese hare depositie 

eenicgsints in rechte oft daerbuijten opposeerde sal sulcken opposant of opposanten verbeuren 

t’gene hem ofte henlieden vuijt cracgt van desen soude competeren t’selve toevoegende den 

gemeenen huisarmen deser stede. All twelcke voors. de testante ter presentie van de getuijgen 

duijdelijc voorgelsen sijnde verclaerden andermael eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder 

beijden testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonneren dat 

t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille 

vuijterste wille giften ten opsiene des doots ofte sulcke ander forme alst alderbest naer rechten 

subsisteren macg, niettegenstaende eenicg rechten statuijten ordonnantien keuren of 

costuijmen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparante present Leenaert Heijndricks Hooft 

ende Jan Nolet innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 168, W_6954, 17-8-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Jacobs Voorzee 

weduaer wijlen Livina Jochimsdr (MPS: Levina Joachimsdr) ter eenre Jan Legiers (MPS: Jan 

Logiers) Jacob Legiers (MPS: Jacob Logiers) Adriaen Legiers (MPS: Adriaen Logiers) ende 

Jan Michielsen ende Gillis Jacobs alle cousins ende naeste vrienden van de nagelaten weesen 

wijlen de voors. Livina Jochimsdr met name Jacob Adriaens (MPS: Jacob Adriaen Voorzee) 

out seven jarenen halfLivina Adriaensdr (MPS: Livina Adriaensdr Voorzee) out ses jaren 

ende Quirijna Adriaensdr Voorzee out vier jaren ter andre sijde ende verclaerden naer 

rijpelijck (pag 168v) overwogen hebbende den staet ende boel bij de voors. Livina met den 

voorn Adriaen Jacobs gemeene achtergelaten ende op alles gelet hebbende daer op in desen 

ten proffijtte van de voors. weesen te letten stont met elcanderen int minnelijcke geaccordeert 

te wesen nopende de voors. weesen moederlijcke successie in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat hij weduaer in volle eijgendomme zal aenveerden ende behouden 

alle de goederen roerende ende onroerende actien crediten ende gerecgticheden vuijt ende 



 

 

 

inschult geen vuijtgesondert of gereserveert al t’sijnder bate ende laste. Dies is hij boelhouder 

gehouden ende belooft mits desen d’voors. sijne drie kinderen te onderhouden alimenteren 

cleeden ende reeden redelijckerwijse naer sijnen staet d’selve te leeren doen leeren lesen 

schrijven een ambacgt of hantwerc daer d’selve ende elc van henlieden int ende bequaem toe 

wesen sal ende dit alles geduirende tot d’selve sullen volcomelijc bejaert sijn ende alsdan of 

soo wannneer die naer vrinden rade tot eerlijcke state sullen gecomen sijn in volle 

voldoeninge van haerlieder moederlijcke successie vuijttereijcken ijder de somme van 2 p 

gvls eens sijnde samen 6 p vls sonder meer des eens kintsdeel verstervende op d’ander ende 

sulcx opt lancxtlevende ende in cas de voorn kindren alle overleden sonder hoir sal t’gunt 

voors. is devolveren op de vrienden ende erfgenamen die daerinne naer costuijme deses lants 

gerecht sullen sijn. Ende ingevalle middelertijt dese kinderen enige goederen t’sij bij 

successie of andersints aenbestorven is expresselijc gestipuleert dat hij weduaer daervan sal 

genieten ende proffijtteren de bladinge soo lange d’selve kinderen onbejaert sijn blijvende den 

eijgendom van dien aen de voorn kinderen. Ende oft gebeurde dat hij boelhouder overlede 

voor ende al eer d’voorn sijne kinderen allevolcomentlijck bejaert sijn is in dien schijn 

ondersproken dat desselfs boelhouders weduwe inde vordre houdenisse de voors kinderen zal 

ongehouden wesen ende ontslaen mits betalende de voors. 6 p vls onder hun allen voor 

haerlieder moederlijck goet ende bewijsende haerlieder vaderlijcke successie. Ende bekende 

de contragenten in manieren voren verhaelt metten andren overcomen te weesen ende 

beloofden t’selve elc in hun regarde getrouwelijc naer te comen achtervolgen ende volbrengen 

onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Reijmers ende Pieter 

Adams timmerluijden ende innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 169, W_6955, 21-8-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Adams Bolle ende heeft 

geconstitueert Adriaen Jans beenhouwer omme vuijt sijnen name op morgen te compareren in 

eerstelijck op de vercoopinge van de terwe aencomende Marinus Corneliss schipper den 

comparant bij den voors. schipper in handen gestelt volgende ’t bescheet daervan sijnde ende 

dienvolgende d’selve vercoopinge vuijtten name van comparant te doene voor sulcken somme 

van penningen ende alsulcken persoon ende personen als hem geconstitueerde goetduncken 

sal. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Jacob 

Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 169, W_6955, 25-8-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Paschijnken Jansdr 

oudtcleercoopster wonende tot Middelburcg aen de Beestenmarct oudt 37 jaren soo zij zeijde 

dewelcke heeft ter instantie van Jan Jans van Tongeren op hare vrouwe waerheijt in plaetse 



 

 

 

van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te 

wesen dat de requirant in de Middelburgsche kermisse ontrent Joannisdage laestleden van de 

deponente gecocgt ende trouwelijc betaelt heeft een swart satijne wambais (MPS: wambuis) 

met eenen swarten rock voor sijn huisvrouwe verclaert voorts den deponent met den requirant 

ten selven tijde van haer broeder Pieter Carle gecocgt ende betaelt heeft eenen swart lakenen 

brouck ongeboort als ooc van eenen anderen ouden cleercoopert genaemt Swarte Lucas een 

blauwe kinderkeursken geboort met vlaemsche slouteren. (pag 169v) Eijndigende hiermede 

haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Adriaens ende 

Abraham Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 169v, W_6956, 25-8-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Adriaens out 31 jaren, 

Cornelis Heijndricks out 28 jaren ende Jan Heijndricks out 30 jaren alle drie cramers van 

haren stijle soo zij zeijden dewelcke hebben ter instantie van Jan Jans van Tongeren mede 

cramer op haerlieden manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert dat 

sijlieden onder hen drien van requirant soo op gisteren als van dage gecocgt hebben voor de 

somme van 8 gulden soo lepels als sijde nestelingen (MPS: snoer?) verclaren ooc voorts dat 

den requirant seijde t’selve te vercoopen gelijc hij alsnocg sedgt t’selve vercocgt te hebben 

om daermede te vervolgen sijne cleeden die bij den capiteijn oft geweldigen? van de 

roosbroe? binnen der Tholen hem afhandicg gemaect sijn. Eijndigende hiermede haerlieder 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Lucas Leenaerts ende Jan 

Jans Vosbergen die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 170, W_6956, 25-8-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Matthijs Aerts van Utrecht 

dewelcke heeft geconstitueert Geert Mels (MPS: Geert Melchiors) maeckelaer tot Bergen op 

den Soom omme vuijt sijns constituants name t’sij metter minne ofte rechte te heeschen 

manen inen ende ontfangen alsulcken 182 carolus guldens als hem comparant deucgdelijc zijn 

competerende van Willem Willems brouwer int Swaenken tot Bergen voors. volgende 

d’obligatie daervan sijnde aen de geconstitueerde overgelevert, van sijnen ontfanc te geven 

ende verlijden in forma ende ist noot den voorn. debiteur met alle middelen van rechte tot 

betalinge te constringeren sulcx d’ordre van de vierschare aldaer vereijsschen zal ende voorts 

ten dien fijne alles te hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij constituant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met vordre macgt om procureur ad lites 

in sijn stede te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen 

alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits 

doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des 

versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Jans van Utrecht 

ende Cornelis Mattheuss Smallegange borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 170, W_6956, 26-8-1614 (insinuatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt den rentmeester Dignus Ketelaer 

ende verclaert dat hij bij den Burgemeester ende schepenen van der Goes op den naestlesten 

julij voorleden qualijc ende t’onrechte gecondemneert sijnde in een boete van 50 p vls dat hij 

daer van binnen den behoorlijcken (pag 170v) tijt hadde geappelleert ende sijn apppellatie aen 

den hove provintiael geprsequeert hebbende ende hem verleent sijnde surcheance van 

executie ter tijt ende wijlen toe de voors. magistraet van der Goes soude hebben gerescribeert 

op ten regte? bij hem comparant aen den selven hove gepresenteert om te hebben provisie van 

appel mette gewonelijcke clausule van inhibitie? mits welcken alsoo in prejuditie van des 

comparants appellatie ende de voors. verleende surchaence ooc mede geduirende des voors. 

hof gedelibereer topt desereren (MPS: verlaten) van de appellatie bij niemant en behoort iet 

wes geattenteert te werden. Soo heeft den officier deser stede nocgtans belieft hem comparant 

te doen bevelen in gijselinge te gaen volgens t’voors. vonnisse twelc alsoot sijn attentaten. 

Soo verclaert hij comparant te protesteren gelijc hij protesteerde mits desen van in sijn geheel 

te willen blijven om daervan t’sijner tijt te versoucken behoorlijcke reparatie maer echter 

beducgt sijnde dat den officier hem vorder met onbehoorlijcke giijselinge sal quellen ende om 

daervan bevrijt te sijn hadde hem provisionneel gepresenteert voors. boete te furneren onder 

protestatie van te willen blijven in sijn geheel om sijne geinteriecteerde ende geprosequeerde 

appellatie tot alle tijden te mogen vervolgen naer sijn welgevallen twelc den selven officier 

afslaende ende refuserende wert hij comparant genootsaeckt voor ons notaris ende getuijgen 

te protesteren gelijc hij protesteerde bij desen dat hij bij preture? bedwonge werde t’voors nul 

ende vuijcg? vonnis provisionelijc te voldoen in allen deelen verstaet te willen blijven in sijn 

geheel ende ongepreindiceert int vervolcg van sijnen voors. appellatie. Versouckende aen mij 

notario dat ic dese zijne verclaringe ende protestatie den voors. officier kerck ende 

armmeesters der voors. stede soude willen insinueren ende met eenen de penningen daer ijn 

hij comparant es gecondemneert aen ijder van henlieden haer derde part onder de voors. 

protestatie? presenteren ende van de protestatie presentatie ende aentellinge vandien 

mitsgaders van haerlieden antwoorde te maecken acte in behoorlijcken forme present 

Hubrecht Jans stadtbode ende Laureijs Jans backer als getuijgen welcken volgende hebbe mij 

notario getransporteert met getuijgen naergenoemt ende eerst aen de persoon d’eersame 

Matthijs Verstraten (MPS: Matthijs van der Strate) ontfanger van armen ende hem tgene 

voors. geinsinueert ende gepresenteert hebbende gaf voor antwoorde bereijt te wesen de 

penningen als ontfanger van de armne te ontfangen ende daervan quitantie te geven maer wat 

aengaet de protestatie hem die niet aen te trecken, present Hubrecht (MPS: Hubrecht Jans 

stadtbode) ende Gentman (MPS: Adriaen Gentman) d’heer Burgemeester Drijwegen 

ontfanger van kercke (pag 171) deser stede gaf voor antwoorde bereijt te wesen de penningen 

t’ontfangen ende daervan te geven quitantie maer wat aengaende protestatie hem die niet aen 

te trecken present den voors. Hubrecht ende Laureijs Jans d’heer bailliu gaf van antwoorde de 

sententie houdt in dat hij de boete moest betalen binnen tweemael 24 uren ende alsoo hij 

t’selve niet en heeft gedaen ic weet mijn offitie present Hubrecht stadtbode ende Adriaen 

Gentman. Aldus gepasseert geprotesteert en gepresenteert binnen der stadt Goes ende hebben 

getuijgen de minutte deser metten comparant nevens mij notario mede onderteijckent. Actum 

ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 171, W_6957, 27-8-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 27-8-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Aelbrecht Adriaens ende Neelken 

Andriesdr (MPS: Cornelia Andriesdr) zijne huisvrouwe wonende tot Vlissingen beijde clouck 

ende gesont dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder 

en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren 

vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie 

of toeraet van jemande soo sij zeijde gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haer 

testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren hiernaervolgende. Bevelende 

hare siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende 

hare doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen 

dispositie van goederen alvorens renuncgierende wederroepende doodende casserende ende te 

niette doende alle voorgaende testamenten codicillen donatien ende vuijtterste willen ofte 

andre testamentelijcke dispositien die sijlieden voor date deser eenicgsints verleden of bekent 

souden mogen hebben eerstelijc legaterende aen den armen der stadt Vlissingen de somme 

van 10s gvls eens ende voorts (pag 171v) geven ende laten sij testateuren malcanderen 

reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden bij forme van institutie alle 

de gereede havelijcke erffelijcke meuble ende inmeuble goederen geen vuijtgesondert of 

gereserveert die d’eerstaflijvige met de lancxtlevende gemeene achterlaten zal zonder 

gehouden te wesen daervan aen jemanden staet inventaris rekkeninge of eenicg bewijs te 

derven doen ofte leveren ende na de doot van de lancxtlevende van hen beijden begeiren ende 

ordonneren sijlieden testateuren dat Abigael (MPS: Abigael Aelbrechtsdr) ende Sara 

Aelbrechtsdr haerlieder dochters voren vuijt den gemeenen boel oft sterfhuijsse sullen 

proffijtteren ende genieten in vrien eijgendomme elcx de somme van 50 p vls ende bovendien 

elc een bedde met sijn toebehooren ofte ijder 20 p vls daervooren ende alle resterende 

goederen geven ende laten sij testateuren aen Jacob, Abigael ende Sara Aelbrechts haerlieder 

kinderen omme alle d’selve tusschen henlieden vredelijc gepaert ende gedeelt te werden in 

drie hooftdeelen als na costuijme denselven Jacob, Abigael ende Sara Aelbrechts daerinne 

haerlieden erfgenamen instituerende ende verclarende bij desen. Allen twelcken voors is den 

comparant ter presentie van de getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael 

t’selve te wesen sijnen lesten vuijtterste wille begeirende dat t’selve sal volcomen effect 

sorteren t’sij bij forme van codicille vuijterste wille gifte ten opsiene des doots oft sulcke 

ander forme als best naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenicg rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Willem Costen present denselven Costen ende 

Cornelis Quirijns in de Trouwe borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 172, W_6958, 30-8-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan de Mol coopman tot 

Middelburcg in Seelant ende constitueerde Hubrecht Jans stadtbode pmme vuijt sijnen name 

t’sij metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alsulcken penningen 

ende inschulden als hem comparant van verscheijden personen binnen deser stede als eijlande 



 

 

 

wonacgticg sijn competerende ende t’ontfangen staen ende die hij nocg macg crijgen ende 

specialijc alsulcken penningen die hem sijn competerende van Willem Hubrechts 

t’Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) over coop ende leveringe van wijnen, quitantie van 

sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forma. Ende ist noot ter cause voors recht te plegen 

d’onwillige debiteurs met alle middelen van rechte naer usantie van de vierschare tot 

betalinge te constringeren met vordre macgt om procureur alleenlijc ad lites in sijn stede te 

substitueren. Ende voorts ten fijne voors. is meer te doene ende hanteren dat behooren ende 

noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Johannes de Jonge ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 172, W_6958, 30-8-1614 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 30-8-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert zijn Cornelis Gorts d’oude toecomende 

bruijdegom ter eenre ende Sara Andriesdr geassisteert met Jan Vermeulen cleermaker haren 

peter ende gecoren assistent in desen (pag 172v) toecomende bruijt ter andre zijde ende 

verclaerden dat sijlieden gesint ende genegen waren malcandren vuijt goeder liefde ende 

affectie te trouwene ende daermede voorts te gane na d’ordonnantie van kercke godes tot 

Godts eere ende haerlieden beijden sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van 

dien voor bande van huwelijcke met malcandren onderling gemaect ende aengegaen hebben 

zeker huwelijcxe voorwaerde in formen ende manieren naervolgende te weten oft gebeurde 

ende Godt sulcx geliefde dat hij toecomende bruijdegom eerst ende voor de voorn 

toecomende bruijt overlede tsij daer kint of kinderen bij elcanderen geprocreert int leven sijn 

ofte niet soo is in dien gevalle expresselijc ondersproken dat de erfgenamen van den 

toecomende bruijdegom in vrien eijgendomme zullen aenveerden alle de goederen die ten 

sterfhuijsse bevonden sullen werden geen vuijtgesondert of gereserveert mits aen de voorn. 

toecomende bruijt volgen alle de cleeren soo linnen als wollen juwelen ende properheden 

ende generalijc alles wat ten overlijden van de toecomende bruijdegom bevonden sal 

wordentharen lijve te behooren ende bovendien d’selve te betalen in naervolgende 

paijementen de somme van 100 p vls eens te weten terstont naer t’overlijden van den 

toecomende bruijdegom 16p 10s 4 gr ende soo voorts alle jaren gelijcke somme ter volder 

betalinge der voors. 100 p vls toe. Ende voorts sal d’selve toecomende bruijt hebben 

t’gebruijck van huijsse buijten de Nieupoorte daer jegenwoordicg in woont Jacob de schipper 

haer lven lanc geduirende. Ende ingevalle dat sij toecoemnde bruijt overlede voor de voors. 

toecomende bruijdegom sonder kint of kinderen na te laten soo is in dien gevalle expresselijc 

gestipuleert ende ondersproken dat den toecoemenden bruijdegom in vrien eijgendomme zal 

aenveerden ende behouden alle de goederen te sterfhuijsse bevonden wordende geen 

vuijtgesondert mits latende volgen aen des voors. toecomende bruijts erfgenamen alle t’gene 

t’hare lijve is dienende soo linnen als wollen juwelen ende properheden als anders ende 

bovendien d’selve erfgenamen vuijtreijckende ende betalende de somme van 8 p 6 s 8 gr 

sonder meer. Ende soo daer kint of kinderen staende deser huwelijck gewonnen ten overlijden 



 

 

 

van de toecomende bruijt int leven is soo sal of sullen d’selven proffijtteren boven t’gene 

t’haer moeders lijve gedient ende toebehoort sal hebben nocg 100 p vls te betalen in ses 

termijnen als voors. is sonder meer. Alle twelcke conditien ende voorwaerden de contragenten 

hinc jude beloofden te volbrengen onderhouden ende achtervolgen (pag 173) ten eeuwigen 

dage sonder iet te doene of gedoogen gedaen te werden ter contrarien. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voors. Cornelis Gorts present Jan Adriaens 

int Radt ende Heijndrick Hubrechts meulenaer borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 173, W_6959, 2-9-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Pieter Rijmelant 

Pieter Geerts Vernissius, Joris Weijns, Mattheus van der Erve, Chistiaen Vermuijen, Pieter 

Nicolaess Noorthouck, Pieter Nicolaess Ovesant, Assuerus Boudewijns, Willem Geerts 

Nissepat ende Simon Andriess pasteijbacker gesamentlijc portionnarissen in de meestove 

staende buijten deser stede ende verclaerden eendacgtelijc metten andren geresolveert 

geaccordeert ende verdregen te wesen ende vastelijc besloten te hebben dat van nu voortaen 

geen portionaris hebbende beneden de 16 gr te ponde en sal mogen compareren op de 

rekeninge van deselve stoven nocg ooc geen voijsen (MPS: stemmen?) hebben in eenige 

resolutien van dien ende sal betalen soo vele van reethure als andre personen hier binnen 

slants geen portionaris sijnde doen ende degene die 16 gr oft daerboven hebben zullen betalen 

van reethure 7s 6 gr van den hondert. Alle welcke resolutien sijlieden comparanten voor hem 

haren erven ende nacomelingen beloofden te onderhouden ende achtervolgen ten eeuwigen 

ten ware bij gemeene resolutie ? geaccordeert werde onder ’t verbant van haerlieder 

persoonen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten (pag 173v) in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voors. Cornelis Gorts present Jan Adriaens 

int Radt ende Heijndrick Hubrechts meulenaer borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 173v, W_6960, 3-9-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckvrouwe Magdalena van 

Ghindertalen geassisteert met jonckheer Anthonij Manricque haren cousijn ende constitueerde 

jonckheren Anthonij ende Hieronimus van Ghindertalen hare broeders gesamentlijc ende elc 

int besonder omme vuijt hare comparantes name ende van harentwege te compareren voor 

d’heer commissarissen van de HoogenRade in Hollant gevoucgt inde sake tusschen haer 

comparante met haer broeders ende zusterskinderen als erfgenamen van jonckheer Anthonij 

van Ghindertalen ende jonckvrouwe Pieternella Jansdr Laureijsdr haerlieder vader ende 

moeder zaliger ter eenre ende Louijs d’Herville ter andre sijde voor den Hoogen rade 

ongedecideert hangende ende aen denselven rade gesubmitteert ende aldaer t’aenhooren den 

eijsch ende conclusie die de voors. d’Herville t’haer comparantes als haer mede erfgenamen 

laste sal doen ende nemen ende denselven t’debatteren ende wederleggen heijsch ende 

conclusie in reconventie te doen ende nemen ende ten dien fijne als ooc in de sake die sij 

comparante met haer voors. mede erfgenamen nevens de erfgenamen van mr Gerridt Stuijver 

sijlieden sustinerende jegens den voors. d’Herville alles te doene allegeren ende hanteren dat 



 

 

 

behooren ende ter materie dienen sal ende sij comparante present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den doctor Vitu present (pag 174) Rogier Vitu 

ende Andries Adriaens cleermaecker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 174, W_6960, 6-9-1614 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 6-9-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Willem Hoocgkamer geassisteert met 

Sebastaien Hoocgkamer sijnen vader toecomende bruijdegom ter eenre ende Cornelia 

Heijndricksdr geassisteert met Cornelis Laureijs Anthonies haren oom ende gecoren assistent 

in desen toecomende bruijt ter andre zijde dewelcke ende insonderheijt voorn. toecomende 

bruijt mer rade ende consente van voors. haren oom verclaerden dat sijlieden gesint ende 

genegen waren malcandren vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede 

voorts te gane na d’ordonnantie van kercke godes tot Godts eere ende haerlieden beijden 

sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met 

malcandren onderling gemaect ende aengegaen hebben zeker huwelijcxe voorwaerde in 

formen ende manieren naervolgende te weten oft gebeurde ende Godt sulcx geliefde dat hij 

toecomende eerst ende voor de voors. toecomende bruijt quame t’overlijden zonder kint of 

kinderen staende desen huwelijck gewonnen achter te laten soo is in dien gevalle expresselijc 

gestipuleert ende bedongen dat de toecomende bruijt voren vuijt den gemeenen boel zal 

proffijtteren ende genieten de somme van 166 p 13 s 4 gr op aldien denselven boel ten 

overlijden van voors. toecomende bruijdegom 500 p vls of daerboven sterc is soo niet sal 

maer? voren vuijt vuijttrecken ende proffitteren in vrien eijgendomme een 3
de

 part van 

goederen die ten overlijden van voors. Hoocgkamer t’sijnen sterfhuijsse bevonden sullen 

werden ende de resterende goederen boven t’voors 3
de

 part of 136 p 13 4 gr overschietende 

sullen tusschen de toecoemnde bruijt ende d’erfgenamen van toecomende bruijdegom gepaert 

ende gedeelt werden naer costuijme van Seelant (pag 174v) ende in cas daer kint of kinderen 

te overlijden van den toecomende bruijdegom int leven is of sijn soo zullen alle de goederen 

wesen half ende half gelijc ooc alle de goederen gemeen sullen sijn ingevalle de toecomende 

bruijt eerst comt t’overlijden t’zij daer kint of kinderen sijn of niet ende alsoo den voorn. 

Hoocgkamer gehouden is sijn voorkint te houden tot haer mondige dagen is diesaengaende 

expresselijc geconditionneert ende ondersproken dat sij toecomende bruijt in cas sij haren 

toecomende man overleeft t’sij daer kint of kinderen bij hen beijden lichamen gewonnen int 

leven sijn of niet nocg ooc hare erfgenamen soo sij eerst ende voor den voorn toecomende 

bruijdegom overlede niet en sullen gehouden sijn in de vordre houdenisse vant voors. kint 

maer sal d’selve ende hare goederen dadelijc na d’aflijvicheijt van d’eerste van hen beijden 

daevan ontlast sijn. Alle welcke conditien ende voorwaerden de comparanten hinc jude 

beloofden te volcomen ende achtervolgen te doen volcomen ende achtervolgen ten eeuwigen 

dage sonder iet te doen ofte gedoogen gedaen te werden ter contrarien onder ’t verbant van 

haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voorn Cornelis Laureijss Anthonies present 

Jan Reijmerts timmerman ende Jan Anthonies cramer borgers deser stede die als getuijgen 



 

 

 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 174v, W_6961, 16-9-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Splinter innewonende borger deser stede ende constitueerde Pieter Adriaens cramer omme 

vuijt sijns constituants name te compareren voor de magistraet deser stede als ooc 

wethouderen van Cloetinge (MPS: Kloetinge) ende aldaer te leveren ende transporteren 

alsulcken grondenn van de erven ende boomgaerden als hij comparant aen verscheijden 

personen vercocgt in conformite van de conditien daervan gemaect zijnde ooc in sijns 

constituants name van selve gronden van erven ende boomgaerden den afbant? te laten gaen 

ende des noot sijnde t’affirmeren de vercoopinge vandien ende voorts generalijc daerinne 

alles te doene dat behooren sal als hij comparant present sijnde selfs souce mogen ofte connen 

gedoen (pag 175). Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene 

bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Simons backer ende 

Adriaen van Sundert borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 175, W_6961, 16-9-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Cornelis Adriaens Smallegange innewonende borger deser stede ter eenre ende Logier Foorts 

tot Wemeldinge ter andre sijde welcken Smallegange verclaerde vercogt gelijc den voorn. 

Logier Foorts bekende gecocgt te hebben ses last raepolie te leveren den helft Paeschen ende 

dándre helft Pincxteren 1615 naestcomende tot 28 gulden 14 stuijvers ijder ame (MPS: maat 

bij wijn en olie) gelt als leveringe ten gelage ten gelage 23 s ende voor de armen 3 s 4 gr te 

betalen half ende half ende bij den cooper verschoten. Ende beloofden parthien hinc jude 

t’gene voors. is getrouwelijc te voldoene onder t’verbant van haerlieder personen ende 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Gouden Leeu present David Schoudee ende Assuerus 

Boudewijns innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 175, W_6961, 16-9-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Cornelis Adriaens Smallegange innewonende borger deser stede ter eenre ende Logier Foorts 

tot Wemeldinge ter andre sijde welcken Smallegange verclaerde vercogt gelijc den voorn. 

Logier Foorts bekende gecocgt te hebben een paerdenoliemolen mette huijsinge ende alien te 

weten tonnen beckens ende schroon (MPS: schroot?) ende generalijc alle de gereetschap tot 

het bewercken van de molen dienen vuijtgesondert de paerden gestaen binnen deser stede opt 

cleijnweijken op de conditien ende in manieren naervolgende te weten dat den vercooper 

d’selve molen sal gebruijcken tot Paesschen 1615 naestcomende ende d’selve als dan den 



 

 

 

cooper overleveren in sulcken staet datse bequaem sal wesen om te bewercken ende den 

cooper heeft daervoren belooft gelijc hij beloofde mits desen de somme van 330 p 6 s 8 gr 

eens te betalen met 33 p 6s 8 gr gereet een jaer na de leveringe 33 p 6s 8 gr ende soo voorts 

alle jaren gelijcke somme ter volder betalinge toe den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck 10 s voor de 

armen t’gelacg ende alle d’ongelden ter leveringe incluis sijn half ende half. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Gouden Leeu present David Schoudee ende Assuerus 

Boudewijns innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 175v, W_6962, 17-9-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Lievens schipper oudt 42 

jaren ende Tanneken Thomasdr sijne huisvrouwe out 37 jaren innewonende borgers deser 

stede dewelcke hebben ter instantie van Joos Malfroict (MPS: Joos Maelfroijt) op haerlieder 

respective manne ende vrouwe waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor 

de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat heden geleden 8 dagen den 

requirant (pag 176) met Jan Jans timmerman ende nocg een nader man henlieden onbekent 

zijnde t’haerlieder huijsse een kannen biers drinckende gebeurt is dat den requirant jegens den 

voorn Jan Jans ter presentie ende aenhooren van den deponent seijde dese o diergelijcke 

woorden in substantie ic en wil met geen maijneedicg? man of met geen man drincken die een 

quaden eet gedaen heeft waerop den voors. Jan Jans seijde segt gij dan dat ic een quade eedt 

gedaen hebben neen ic seijde den requirant maer de luijden seggent maer gij moet een quaden 

eet gedaen oft mijn maets moeten u eens gelt t’onrecgte geheescht hebben ende ic kenne de 

luijden daer te degelijc toe want sij sijn degelijcker ende eerlijcker in haren ende? vinger als 

gij in u gehele lijff segt gij dan seijde den voors. Jan Jans andermael dat ict gedaen hebbe 

antwoorde den requirant neen ick en segget niet maer ic soude t’wel helpen stemmen dan en 

sout niet goet connen doen met meer andre woorden de deponenten ontgaen sijnde. 

Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede 

te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Pauwels Willems 

Goeree ende Andries Sebrechts die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 176, W_6962, 17-9-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Leijn Claessen (MPS: Gheleijn 

Nicolaess) oudt 68 jaren ende Bouwen Leijns (MPS: Boudewijn Gheleijns) oudt 56 jaren 

beijde schippers ende innewonende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende 

requisitie van Joos Malfroict (MPS: Joos Maelfroijt) op haerlieder manne waerheijt in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de rechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen 

dat zijlieden deposanten met haer consoorten Jan Jans timmerman in rechte betrocken 

hebbende voor Burgemeesters ende schepenen deser stede om betalinge te hebben van een 

schipspaije vervallen over (pag 176v) den jare 1612 alwaer den voors Jan Jans was 

sustinerende jae met eede verifierende d’selve paije betaelt te hebben daer nocgtans den 

deposanten verclaerden expresselijc van de paije in questie noijt stuijver of duijt bij jemant 



 

 

 

van henlieden beijden ontfangen te sijne. Presenterende t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Saeftingen present Pauwels Willems Goeree ende Andries 

Sebrechts die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 176v, W_6963, 22-9-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame sr Johannes de Jonge, 

Michiel Pieters glasemaker, Jacob Engels, Cornelis Matthijs wagemaker?, Jacob Jans ende 

Pieter Willems cramer gesamentlijc bloetvrienden van de nagelaten weese wijlen Baltne 

Rocuss (MPS: Balthasar Rochuss) ende Martijnken Rocus (MPS: Martina Rochusdr) genaemt 

Rocus Baltens (MPS: Rochus Balthasars) jegenwoordelijc out ontrent 11 jaren ende 

verclaerden naerdien de voorn. weese geene middelen bij sijn ouders en sijn belaten omme 

daerop onderhouden te worden metten andre geaccordeert te wesen dat men d’selve weese sal 

anderhalf jaer ter schole besteden ende doen leeren ende tot de penningen daervoren te 

beloven zal de Jonge contribueren de somme van 6 p vls jaerlijcx ende d’resterende 

penningen sullen d’ander comparanten onder hun allen elcx pro rate furnieren welck 

anderhalf jaer overstreken sijnde beloofde den voorn. de Jonge d’selve weese als dan naer 

hem te trecken ende voorts t’onderhouden of doen onderhouden tot dat hij sijnen cost zal 

waerdicg wesen ende d’ander vrinden daervan t’ontlasten. Verbindende de comparanten tot 

voldoeninge van den inhouden deser elcx sijn regard haerlieder selven presonelijc ende 

generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden (pag 177) een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Joos van der Cappelle 

ende Quirijn Marinuss bporgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 177, W_6963, 23-9-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacques Dionijss (MPS: Jacob 

Denijss?) brouwer ende innewonende borger deser stede ende heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueerde ende maecte macgticg mits desen Herman Pieters procureur 

tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) hem gevende macgt authoriteijt ende speciael bevel te 

heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcken penningen als hem van verscheijden 

personen binnen den eijlande van Noortbevelandt (MPS: Noord-Beveland) wonacgticg over 

geleverde bieren als verschenen ende te verschijnen paijmenten alles volgende de specificatie 

aen geconstitueerde overgelevert ende nocg over te leveren ende ist noot recht daeromme te 

plegen d’onwillige debiteurs met alle gecostumeerde middelen van rechte naer costuijme ende 

usantie van de vierschare aldaer tot betalinge te constringeren, alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren den eet den calumniae ende allen andren eeden diet recht 

admitteert ende toelaet in sijns comparants name te doene ende presteren van sijnen ontfanc 

quitantie te gevenende verlijden in behoorlijcke forme ende voorts generalijc tot t’gunt voors. 

is alles te doene ende hanteren dat noodicg wesen ende behooren sal ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 



 

 

 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende (pag 177v) ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Dignss Masuer 

(MPS: Cornelis Dignuss Masuer) ende Jaques Masuer (MPS: Jacob Mazure) innewonende 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 177v, W_6994(2)!, 23-9-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Willems Jans Schoudee ende Willem Jacobs Braingnie (MPS: Willem Jacobs Braegne) elck 

oudt 36 jaren mitsgaders Charel de Grave (MPS: Karel de Grave) oudt 52 jaren ende 

Catharijna Walckiers oudt 48 jaren dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van 

d’eersame sr Pieter Oostdijck op haerlieder respective manne ende vrouwe waerheit in plaetse 

van eede mits desen waracgticg ende henlieden wel kennelijck te wesen ende eerst den voorn 

Schoudee ende Braegne dat den requirant op 23-4-1614 aen Cornelis van Loenhout tot 

Cruninge (MPS: Kruiningen) onder andre binnen der stede Goes in de Soutkeete in haerlieden 

presentie vercocgt heeft seker parthien lants liggende in Cruininge als namelijc het sticxken 

onder de mole ende ’t hemdeken voor de somme van 200 carolus guldens ’t gemet contant 

gelt, den voorn. de Grave ende Cathrina Walckiers verclaeren dat den voors. Loenhout 

s’anderdaecgs daeraen van die voors. coopmanschap voorwaert ende den requirant 

achterwaert gegaen is. Eijndigende hiermede haerlieden depositie met presentatie t’selve 

t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Soutkeete present Adriaen Theune (MPS: Adriaen 

Anthonies) ende Jan Blaess timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 178, W_6994(2)!, 23-9-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Knuijt in Eversdijc oudt 67 jaren of daerontrent dewelcke heeft ter instantie van mr Jacob 

Baerlant op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

grechte waerheit mits desen waracgticg ende hem deposant wel kennelijc te wesen dat den 

dijck den requirant aencomende gecomen van Beijers van Voxdale liggende in Eversdijc 

ambacht is beginnende ende liggende oost aen den dijck den requirant mede aencomende 

jegenwoordelijc gebaent wordende bij Cornelis Marinuss ende streckende soo voorts west op 

tot aen het dijcxken van Segerts polderken, verclaert voorts ooc hem seer wel kennelijc te 

wesen dat den dijck streckende voorts westwaerts op tot aen den driedijcke toe eertijts 

gebaent is geweest bij eenen Marinus Willemswonende op den houve daer jegenwoordelijc 

Pieter Aelders op woont na sijn beste wetenschap aencomende de kercke of den armen van 

Eversdijc voorschreven. Gevende voor redenen van wetenschap dat hij comparant des 

requirants dijck voors. lange ende vele jaren van de voorn. Voxdale gepacgt ende geet (MPS 

ge-et) heeft ende sulcx t’gene voors. hem seer wel bekent is. Eijndigende hiermede sijne 

depositie verclarende t’gene voors. is waracgticg te wesen presenterende t’selve t’allen tijden 

des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Pieters in den 

Oijevaer ende Cornelis Dignuss Masuer (MPS: Cornelis Dignuss Mazure) borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

 

RAZE 2045, 178, W_6964, 23-9-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove (pag 178v) provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Gijsbrechtken Heijndricksdr waerdinne ende poortresse deser stede dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect Sebastiaen Polck procureur tot Colinsplate (MPS: 

Colijnsplaat) hem gevende volcomen macgt ende authoriteijt omme viijt hare constituantes 

name te heeschen manen innen ende ontfangen alsulcke 2 p 3 gvls als Mattheus Anthonies 

wonacgticg tot Cats (MPS: Kats) haer constituante deucgdelijc schuldicg is van verteerde 

gelagen verschoten penningen ende huishure volgende de specificatie aen de geconstitueerde 

overgelevert van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in behoorlijcke forme ende 

bij faulte van goetwillige betalinge den voorn debiteur met alle middelen van rechte naer 

costuijme ende usantie van de vierschare aldaer tot betalinge te constringeren alle dagen ende 

termijnen van rechte te observeren den eedt de Calumniae ende alle andren eeden diet recht 

admitteert ende toelaet in haer comparantes name te doene ende presteren ende voorts 

generalijc alle te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal ende hij? 

comparant? present zijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Dignuss Mazure 

ende Adriaen Heijndricks Nissepadt borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 178v, W_6965, 29-9-1614 (huwelijcxe voorwaerde): compareerde voor mij 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Jacobs 

ende Margrietken Pietersdr (MPS: Margaretha Pietersdr) t’samen man ende vrouwe wonende 

buijten de Gansepoorte deser stede ende verclaerden dat sijlieden voor alle banden van 

huwelijck met elcandren gemaect hebben (pag 179) gelijc sij maken mits desen seker 

minnelijcke bespreckbij forme van huwelijcxe voorwaerde te weten dat d’voorn. Margrietken 

Pietersdr aen haer is behoudende alsulcken 50 p vls als gecomen sijn van de landen ende 

gronden van erven liggende in Vlaenderen in den lande van Aelst int leven van des voors. 

Margrietkens voorgaende vercocgt sonder dat d’selve of de prouffijte van dien sullen comen 

int gemeene maer zal d’selve Margrietken daermede mogen doen van nu voortaen haren vrien 

wille t’haren prouffijtte ende alle d’resterende goederen sullen van wedersijden sijn half ende 

half verclaerden t’gene voors. is voor alle banden van huwelijck tusschen malcandren 

besloten ende geaccordeert te hebben begeirende oversulcx dat t’selve gehouden werde van 

goeder waerde ten eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Matthijs Jooss 

lakensnijder ende Bartel Antheuniss cleermaker (MPS: Barthelmeeus Anthonies) borgers 



 

 

 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 179, W_6965, 30-9-1614 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Leenaerts Paerdecooper 

schipper ende innewonende borger deser stede dewelcke heeft overgedragen overgegeven 

ende getransporteert helijc hij doet bij desen in vrien eijgendomme aen sr Cornelis Jans 

Graswinckel nomine ende ten prouffijtte van Adam Willems brouwer in den Dissel tot Delft 

alsulcken meede als comen sal soo vuijt de parthien bij hem comparant voor schepenen van 

Wemelinge (MPS: Wemeldinge) tot proffijtte van den voors. brouwer verbonden als ooc vuijt 

de 400 roe liggende in Irsicke (MPS: Yerseke) int voors. verbant met begrepen 

jegenwoordelijc eensdeels in stove sijnde ende gedolven wordende. Dies es voorwaerde ende 

tusschen de voors. Paerdecooper ende (pag 179v) Graswinckel gestipuleert dat hij 

Paerdecooper d’selve meede zal doen reeden na behooren ende met kennisse van den voors. 

Graswinckel of van dengenen bij hem daertoe te committeren ten meeste prouffijtte moeten 

vercoopen ende de suijvere penningen daervan boven t’delfgelt ende reethure provenierende 

den vpoors. Graswinckel of sijn gecommitteerde laten ontfangen in minderinge van de 

penningen die hij Paerdecooper den voorn. Adam Willems over coope ende leveringe van 

Delfsche bieren schuldicg is volgende de bescheeden daervan sijnde. Verclarende ende 

bekennende oversulcx geen recht nocg eijgendom meer aen de voors. meede te behouden 

doende daervan volcomelijc afstant bij desen ten proffijtte voors. Dies zal Paerdecooper vuijt 

de penningen van voors. meede comende ten regarde van de 400 roeden meede bij hem hier 

voren boven t’verbant voor schepenen van Wemelinge gepasseert mede getransporteert 

trecken ende proffijtteren 23 p 6 s 8 gr. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Pauwe present Simon Andriess ende Harmen Jans 

Schoonhove (MPS: Harman Jans Schoonhove) borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 179v, W_6966, 30-9-1614 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Pieter Adriaens Oostdijck 

innewonende borger deser stede ende verclaerde met Willem Adriaens Oostdijck zijnen 

broeder geaccordeert te wesen nopende alsulcken pretensie ende actie als hij was 

pretenderende op de landen bij hem comparant aen mr Martinus Caesar (MPS: Martinus 

Casar) vercocgt liggende in den Doele ende nu bij den voors. Willem Oostdijck vercocgt 

sijnde aen Aernout Lievens ende Jacob Verstraten (MPS: Jacob van der Strate) consenterende 

dienvolgende dat de lveringe van dien t’haerlieden proffijtte zal onverhindert geschieden ende 

voortgaen alsoo hij comparant verclaert geen recht nocg actie meer daeraen te pretenderen 

consenternde ooc bij desen dat de coopers van de selve landen hiervoren genoempt de 

penningen vrijelijc aenden voors. Willem Oostdijck tellen ende laten volgen sonder eenicg 

jegenseggen (pag 180). Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Cornelis Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 180, W_6966, 30-9-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maerten Willems coopman tot 

Middeelburcg getrout hebbende Magdalena Jansdr soo voor hem selven als vervangende ende 

hem sterck makende voor de voors. Magdaleenkens twee kinderen geprocreert bij Nicolaes 

Pieters zaliger ende heeft geconstitueert mr Jan de Riodder procureur postulerende voor de 

magistraet deser stede omme vuijt sijns constituants eijgen als in den name van de voors. twee 

kinderen t’zij metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alsulcken 45 

p 5 s 10 gvls als hem constituant in de voors. qualiteijt deucgdelijc zijn competerende van het 

sterfhuijs van Cornelis Bastiaens (MPS: Cornelis Sebastiaens) tot leveringe over reste van des 

voors. bastiaens tantsoen verschenen t’zedert den jaere 1600, van sijnen ontfanc quitantie te 

geven ende verlijden in forma ende ist noodicg recht daeromme te plegen t’voors. sterhuijs 

met alle middelen van rechte naer costuijme ende usantie alhier tot betalinge te constringeren 

alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren. Ende voorts meer alles te 

doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij constituant [present sijnde 

selkfs soude mogen ofte connen gedoen, al waert ooc soo dat de saecke speciaelder macht 

behouffde. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Johannes de Jonge ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 180v, W_6967, 2-10-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Nicolaess Petijte schipper 

ende innewonende borger deser stede oudt 27 jaren dewelcke heeft ter instantie ende 

requisitie van Jan Willems van Seraerskercke (MPS: ’s Heer Arendskerke) op sijne manne 

waerheijt verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen dat hij deposant nu 

dijsendage geleden 14 dagen een kanne biers in den Bruijnvisch drinckende gehoort heeft dat 

eenen Jacob Gijsbrechts jegens den requirant op de plaetse seijde ick wilt op paijen maken. 

Eijndigende hiermede sijne depositie presenterende t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present mr Quirijn Marinuss 

ende Wouter Lambrechts patriseerder innewonende borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 181, W_6967, 6-10-1614 (inventaris): inventaris van goederen nagelaten bij 

wijlen joncvrouwe Clara Davidsdr zaliger berustende ten huijsse ende in bewaringe van 

jonckvrouwe Margarita van Provijn (MPS: Margaretha van Provijn) hare moeder gemaect 

ende geinventariseert ter presentie van d’selve jonckvrouwe Margarita van Provijn, mr Pieter 

Cannoije ende jonckvrouwe Jaquemijne Davidtsdr (MPS: Jacomijna Davidsdr) op 6-10-1614 

 

Eerstelijck op de achtercamer in haer moeders pijsel (MPS: MNW pisel = vrouwenvertrek 

waar gestookt kan worden) bevonden: een heersaije vlieger, een swart carle (MPS: zie in 



 

 

 

MNW kerle) keurs een swart bouratte keurs met drie boorden, een swart armosijne keurs met 

vier flueele banden in den schoot, een gebeelt armosijne keurs, een rootscherlaken siele met 

vier flueele boorden in den schoot een blau lakene siele met twee flueele boorden, een 

canjante (MPS: MNW van kleurschakering veranderende) keurs met twee flueele boorden, 

een goren stamette siele met twee flueele boorden, een swart caffa (MPS: een zijden stof) 

lijffken, een oudt bruijn caffa lijffken, drie paer muijlen, een effen bouratte huijcke 

Een coffer met ijsere banden daerin bevonden een swart heersaije lijffken een rootsaije keurs 

met flueele vla?en, een mantelken van kemelhaijr, een swarte caffa rijcge borst, een swarte 

satijne borst genepen, een paer swart satijnen mouwe genepen met gout geboort ende gout 

clincant?, een paer ander swarte satijne mouwen, drie veurschoondaeronder is een van 

armosijn, een swarte flueele moffe met een cacgene?, twee ellen gecoort armosijn, twee witte 

lijffkens, een stuck gebleict lijnwaet lanc 60 ellen, 8 fransche cragen ende een lobbe, een 

doosken met breijnaet, twee flueele beursen, twee hartkens, twee paer hantschoen, twee 

stroohoe 

In haer moeders buffet: 14 hemden 20 neusdoucken 3 nachthalsdoucken, 10 swarte gesteke 

mutsen, 19 slaepmutsen, 5 doucxkern voort hooft, 8 witte veurschoot soo met als zonder 

candt, 2 dousijn neusdoucken, een lapken camericx douck, een doosken met haijrsnoeren, een 

gesteke kussenken, 8 lobben (pag 181v) 

Een cleijn cofferken met ijseren daerinnen bevonden een papier geteijckent bij Jacob Rijcke 

ende Pieter Nicolaess Ovesant daeraen volcgt een acte geteeckent Margarita van Provijn, 

Clara Davidts, Jacob Rijcke ende Pieter Cannoije sprekende van satisfactie van de 600 p vls 

die de voors. janckvrouwe Clara Davidtsdr bij d’heer David Jacobs haer vader bij testamente 

gegeven waren daervan den inhouden van woorde tot woorde hiernaer volcgt: 

 

Parthien van landen ten versoucke van Margarita van Provijn bij ons onders. getaxeert ofte 

geprijseert als hiernaer volcgt: 

Eerst in den Noorthouck van den Goeschen Polder een stuc zaijlants groote 2 gem twee roe 

(O. het naervolgende stuc, S. den wecg, W. Nicolaes Michiels, N. Adriaen Andriess) daer 

baender af is Pieter Pieters geestimeert op 20 p gr t’gem   facit 40 p 2 s 8 gr 

Nocg aldaer een stuc zaijlant daer denselven baender af is groot 5 quartier 5 roe (O. Willem 

Soutte, S. den wecg, W. t’voorgaende stuck, N. Adriaen Andriess) geestimeert op 20 p 

t’gemet        facit 25 p 6 s 8 gr 

Nocg aldaer daer baender af was Pieter Jan Ponce groot 2 gemet 53 roe gelegen O. David 

Jacobs weduwe, S. den wecg, W. Adriaen Andriess, N. naervolgende stuck) geestimeert 25 p 

t’gemet         facit 21 p 1 s 8 gr 

Nocg aldaer daer idem? baender af is 186 roe zaijlant (O. David Jacobs weduwe, S. het 

naervolgende stuck, W. David Jacobs weduwe, N. t. naervolgende stuck) geestimeert op 24 p 

t’gemet        facit 15 p gr 

Nocg aldaer daerbaender af is Pieter Jan Ponce voors. vuijt een stuck van 870 roe van oosten 

inne (O.naervolgende stuck, S. t’voorgaende stuck, W. David Jacobs weduwe, N. d’selve) 

geestimeert op 24 p t’gemet       facit 45 p 12 s 

(pag 182) 

nocg aldaer 4 gem 268 roe daer baenders af sijn Dierick Jacobs weduwe ende Pieter Jans (O. 

Magdalena Simonsdr, S. den armen van der Goes, W. t’voorgaende stuck, N. Claerken Davids 

(MPS: Clara Davidsdr) ) geestimeert 24 p t’ge   facit 17 p 9 s 

nocg aldaer 3,5 gem 10 roe daer baender af was Pieter Jans Ponce voors. (O. Willem Soutte, 

S. Claerken Davidts, W. het naervolgend stuck, N. den eewecg (MPS: herenweg?)) 

geestimeert op 25 p t’gemet      facit 88p 6s 8 gr 



 

 

 

nocg aldaer 2 gem 138 roe daer baender aff was Leijs Jans (MPS: Gheleijn Jans) (O. het 

naervolgende stuck, S. Claerken Davidts, W. het voorgaende, N. een eewecg) geestimeert op 

25 p gvls t’gemet       facit 52p 10 s 

nocg aldaer 708 roe daer baender af is Dierick Jacobsdr weduwe (O. naervolgende stuck, S. 

Claerken davidts, W. het voorgaende stuck, N. den eewecg) geestimeert op 25 p vls t’gemet 

         facit 59 p 

nocg aldaer 3 gemet 6 roe baent idem? (O. Adriaen Andriess, S. David Jacobsdr weduwe, W. 

het voorgaende stuck, N. den eewecg) geeetsimeert op 25 p gvls t’gemet  

         facit 75 p 10 s 

nocg in Cloetinge (MPS: Kloetinge) saijlant 7 quartier baent Pieter Pieters (O. Willem 

Maertens, S. Willem Adriaens, W. idem, N. den heerenwecg) geestimeert op 24 p gvls 

t’gemet        42 p 

 

Aldus gedaen ende bij ons onderschreven onderteijckent op den 25-12-1612 was 

onderteijckent Jacob Rijcke, Pieter Nicolaess Ovesant leegerstont? Alle welcke sommen 

commen te bedragen 590 p 18s 8 gvls 

En ’t gene Claerken Davidts over haer vaderlijcke successie bij testamente is competerende 

bedraecgt 600 p vls. (pag 182v) 

 

In minderinge ende op rekeninge van welcke voors 600 p gvls ick Claerken Davidts voorn. 

mits desen bekenne van mijn moeder ontfangen ende aengenomen te hebben de parthien van 

land, hiervoren gementionneert ten prijse aldaer geestimeert ende in volle betalinge ende 

suppletie van de voors. 600 p gvls mitsgaders tot voldoeninge van t’gene de voorn. Claerken 

Davidts meer soude behooren te proffijtteren voort gebruijc van de voors. 600 p gvls sedert 

haer vaders doot tot ten dage van heden als sij in gelde van haer moeder ontfangen ofte bij 

haer verteert heeft is bij vuijtsprake van mr Jacob Rijcke ende Pieter Cannoije daertoe ten 

wedersijden vercoren verclaert dat Margriete Provijns aen de voorn Claerken Davidts haer 

docgter sal vuijtreijcken ende betalen 20 p gvls welcke voors. 20 p gvls de voorn. Margriete 

Provijns zal vermogen onder haer te behouden soo lange het haer gelieven ende gelegen 

wesen zal d’selve af te leggen ende betalen mits aen de voorn. Claerken Davidts haer docgter 

van date deser af totte datelijcke betalinge van dien daervan betalende rente tegen de penninck 

16
de

 daerinne zijlieden beijde tevreden sijn ende geaccordeert hebben ende heeft de voorn. 

Claerken Davidts bekent ende bekent mits desen mette voors. rente van 25 s t’sjaers ende de 

landen hiervoren gespecificeert ende gepriseert van het testament van haer vader de 

Borgemeester Davidt Jacobs door de voorn. Margrietken Provijn haer moeder al voldaen ende 

wel betaelt te wesen beede den eerste penninck metten laesten scheldende daervan de voorn. 

hare moeder ende allen andren quitantien behouvende vrij ende quijtte midts desen. Actum op 

den lesten februarij 1613 was onderteijckent Margriet van Provijns Clara Davidts, Jacob 

Rijcke Pieter Cannoije 

Daerbij was nocg een memorijken geschreven bij de handt van Jacob Rijcke daervan de 

inhouden luijdt aldus: Claerken nichte moet trecken vuijt den Goeschen Polder: 

van Joos Maelfroijt    10 gemet 126 roe 

van Dierick Jacobs weduwe   6 gemet 226 roe 

van Leijn Jans erfgenamen   2,5 gemet preter 12 roe 

van Pieter Pieters    3 gemet 82 roe 

    tzamen  22 gemet 273 roe 

nocg in Cloetinge    7 quartier 

    tzemen in alles 24 gemet 188 roe 

 

pag 183 



 

 

 

 

Alnocg int selve cofferken bevonden d’naervolgende specie 

 

17 dobbel ducaten     a 24 s 

6 dobbel dobbel pistoletten   a ? 9 gr 

1 Italiaense pistolet    a 11 s 8 gr 

3,5 rosenobels     a 29 s 8 gr 

9,5 gouden realen    a 21 s 

1 dobbel dobbel real     a 2 p 2 s 

4 angelotten     a 19 s 8 gr 

twee vierde parten van angelotten 

9 fransche croonen     a 12 s 6 gr 

2 dobbel cruijcen of vliesen   a 

½ van rosenobel    a 7 s 5 gr 

½ van vlaems nobel    a 6s 6 gr 

3 vlaemsche nobels    a 26 s 

1 dobbel met een nickel Philips gulden a 17 s 

2 henricus nobels    a 27 s 

aen silver gelt     2 p 9 s 1 gr 

een paer corale briseletten met goude sloten op 4 p  

een gout ketenken wegende 16 engels? ende een sierling 

3 goude naelden wegende 18 engels? (MPS: engels = 1/20 ons) ende een sierling 

1 paer goude briseletten wegende twee oncen 9 engels ende een sierling, een goude Agnes 

Dei wegende 15 engels, 2 goude ringen wesende een mariage op 9 p gr, 2 goude gispens 5 

engels, 2 gpoude ringen daervan d’eene is met een peerel, 4 engels ende een sierling, een 

goude suffe van sessen drij engels ende drij sierlingen, een silver onderriem die bij de 

overledene gelegateert ende nu dadelijc in mijn presentie gegeven is aen Tanneken 

Cornelisdr, een silveren spellekoker met een silveren ketenken met een silveren haeck ende 

vingerhoet wegende 3 oncen drij engels, een hoopken solver knoppen wegende 16 engels 

een paer geborduerde hantschoen. 

 

Aldus geinventariseert ten huijsse van jonckvrouwe Margarita van Provijn ten versoucke van 

de testatmenteurs in den testamente bij de (pag 183v) voorn jonckvrouwe Clara gemaect 

genomineert ter presentie als boven enden versocgten de testtamenteurs aen mij notario 

hiervan behoorlijcke instrument een ofte meer in forme gemaect te werden ende hebben de 

minutte deser navens mij notario onderteijckent ten dage voors.  

 

RAZE 2045, 183v, W_6970, 6-10-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht Jans stadtbode 

innewonende borger deser stede oudt 56 jaren oft daerontrent dewelcke heeft ter instantie van 

Pieter Bolle (MPS: Pieter Adriaens Bolle) op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg ende hem seer 

wel kennelijc te wesen dat eenen Jan Gandolfs in sijn leven t’zijne deposants huijse gewoont 

hebbende ende overleden sijnde tot Wemelinge (MPS: Wemeldinge) ende na de doot van 

denselven Jan Gandolfs heeft hij deposant met Dignus Gandolfs des voor. Jans broeder 

desselfs Jans papieren oversiende alsoo hij sijn comptoir t’zijnen huijsse was houdende 

gevonden bij andre obligatien ende actien eene obligatie inhoudende 16 p vls verleden bij 

Meerten Jans in den Poel (MPS: Maerten Jans in de Poel) ten proffijtte van eenen Cornelis 

Adriaens ter cause van geleende gelden segt ooc den voors. Maerten Jans binnen St 



 

 

 

Mertensdijck (MPS: Sint Maartensdijk) vanwegen des voors. Jan Gandolfs sterfhuijs de 

voorn. obligatie gemaect te hebben, verclaerde ooc dat in dorso van selve obligatie 

geschreven was bij de hant van voors. Jan Gandolfs dat den voors. Meerten Jans belooft 

hadde voort touven? van de betalinge derselver obligatie twee sacken terwe welcke obligatie 

oversulcx den voors. Dignus Gandolfs als universele erfgenaem van de voors. Jan Gandolfs 

sijnen broeder naer hem getrocken ende genomen heeft, segt ooc dat den voorn Jan Gandolfs 

vele obligatien ende actien in betalinge van waterpenningen als anders was nemende. 

Eijndigende sijne depositie presenterende t’selve met eede te bevestigen t’allen tijden des 

versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruninge present Abraham van de Putte ende Joris van 

Gelder innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 184, W_6970, 8-10-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Jans 

boxmaker ter eenre Marinus Logiers in huwelijck hebbende Elisabeth Jansdr, Willem Jans 

Pauwe ende Cornelis Jans des voors. Pieters broeders ende swager ter andre zijde welcken 

Pieter Jans verclaerde aen de voorn. sijne boreders ende swager respective vercocgt gelijc 

deselve bekende gecocgt te hebben des voors. Pieter Jans gerecht 4
de

 part in de helft van seker 

45 gemet lants liggende in Willemstadt in den Ruijgenhil genaemt den Cleene Amer gemeene 

ende onvercavelt met d'er’genamen Cornelis Martini mitsgaders met desselfs Martinus susters 

kinderen d’voorn comparanten met haere consoorten getransporteert ende overgedragen bij 

jonckvrouwe Charlotte Bonaerts voor schepenen in Willemstadt op 20
ste

 october 1613 

volgende denselven transporte geteeckent Arnout de Vos? ende alsoo dese goederen den 

comparant zijn competerende als erfgenaem van Pieter Anthonij (wiens doot nocg onseker is) 

soo is expresselijc bij de vercooper Pieter Jans gestipuleert ende bij de coopers belooft 

ingevalle in tijden ende wijlen bevonden werde den voors. Pieter Anthonies nocg int leven te 

sijne dat hij vercooper sa longehouden zijn stuijver of duijt te restitueren van de penningen 

voor de voorn. goederen bedongen ende ontfangen belovende den voorn haren broeder ende 

swager ter dier oorsake niet te molesteren als ooc van allen andre pretensien die bij jemande 

anders t’sij ter wat oorsake souden mogen op de voorn goederen gepretendeert werden t’allen 

tijden te indemniseren ten eeuwigen dage. Onder alle welcke conditien ende beloften 

geloofden de coopers aen haren vercooper voort voors. 4
de

 part (pag 184v) in den goederen 

vorengeroert te betalen 83 p 6 s 8 gvls eens contant gelt d’welcke hij Pieter Jans bekende 

ontfangen te hebben ende is mede bedongen soo d’voorn coopers d’voors goederen in tijden 

ende wijlen tot meerder prijse als voors. is vercocgten dat d’selve coopers in sulcken gevalle 

hem of sijn erfgenamen nocg sullen gehouden wesen te betalen twee Jacobussen? tot 38s 4 gr 

t’stuc of gelijc d’selve alsdan hier te lande cours ende ganc hebben sullen. Verbindende de 

coopers tot voldoeninge ende onderhoudinge van desen contracte haerlieder selven 

personelijc ende generalijc alle hare goederen. Gevende voorts hij Pieter Jans volcomen 

macgt ende irrevocabel bevel aen eersame Andries de Vos? secretaris van Willemstadt ende 

…….. ende aen elc van henlieden int besonder omme sijn gerecht 4
de

 part in de helft van de 

landen ende hoven voors. op de conditien hiervoren geroert aen de voorn. sijne broeders ende 

swager naer costuijme ende usantie aldaer te transporteren ende over te leveren voor 

haerlieden vrij eijgen goet d’selve daerinne te goeden erven ende vestigen ende hem Pieter 

Jans daervan t’onterven onterven ende ontfestigen, ooc meteenen te bekennen daervan 

voldaen te wesen beede den eersten penninck metten laesten. Gelovende te houden voor goet 



 

 

 

ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen 

ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Esaias Corneliss Boone 

ende Jan Anthonies borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 184v, W_6971, 10-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Heijndrick 

van Rossum jegenwoordelijc wonende tot Amsterdam ende heeft wel ende wettelijc 

geconstitueert ende macgticg gemaect soo hij doet bij desen Pieter Adriaens cramer hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name 

metter minne ofte rechte te (pag 185) heeschen manen innen ende ontfangen alsulcken 

penningen als hem comparant deucgdelijc sijn competerende van Jan Sebastiaens 

Hoocgkamer ter cause van geleverde pletsen (MPS: plets = pens van geslacht beest, uit 

MNW) ende andre waren volgende de specificatie aen den geconstitueerde over te leveren, 

van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in behoorlijcke forme. Ende vpoorts ist 

noodicg den voorn Hoochkamer rechtelijc tot betalinge te constringeren ende daertoe te 

gebruijcken alle middelne van rechte naer costuijme ende usantie van de vierschare alhier 

geobserveert, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren den eedt de 

Calumniae ende alle andren eeden diet recgt admitteert ende toelaet in des constituants name 

te doene ende presteren. Ooc alle minnelijcke appoinctementen met denselven debiteur ten 

meesten proffijtte ende oirboire van den constituant onder behoorlijcke ende sufficante 

versekeringe aen te gane ende te maken. Ende voorts generalijc meer tot t’gunt voors. is alles 

te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal als hij comparant present zijnde 

zelfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes op den stadthuijsse present Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel 

Jacobs) ende Jacob Dignuss backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 185, W_6971, 10-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Jaquemijnken Jacobsdr (MPS: Jacomijna Jacobsdr) weduwe wijlen Adriaen Adriaens 

schoemaker ende verclaerde alsoo den rentmeester Anthonij de Witte een groote ggoge sware 

schouwe heeft doen maken op sijn achterhuisken sonder d’selve eenicgsints tegen 

stormwinden versekert te hebben met anckers na behooren (pag 185v) waerdeur sij 

comparante vreest t’avont ofte morgen beschadigt te werden. Soo protesteerde sij comparante 

gelijc sij protesteert mits desen van alle costen schaden ende interesten die sij comparante 

deur t’vallen van t voors. schouwe in tijden ende wijlen soude mogen comen te lijden met 

sulcken intentie omme d’selve schade aen den voorn de Witte te verhalen daer ende soo zij te 

rade werden sal. versouckende d’insinuatie van t’gunt voors. is aen den voors. de Witte 

gedaen daervan notule gehouden ende acte gelevert te werden een of meer in behoorlijcke 



 

 

 

forme. Aldus verclaert ten huijsse van de comparante present Isaac Pieters ende Jan 

Anthonies Ossewaerde borgers deser stede als getuijgen nevens mij notario hiertoe versocgt. 

Welcken volgende hebbe mij notario mette voors. getuijgen op 1-10-1614 getransporteert ten 

huijsse ende aen den persoon van de voors. de Witte ende hem t’gene voors. is geinsinueert 

hebbende gaf voor antwoorde ic sal mij beraden. Actum als voren ende heeft de comparante 

met de getuijgen de minutte deser nevens mij notario mede onderteijckent. 

 

RAZE 2045, 185v, W_6972, 1-10-1614 (donatie): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 1-10-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerden Jan Arents Ruijcg (MPS: Jan Arents 

Ruijgh) ende Jaquemijnken Ingelsdr (MPS: Jacomijna Engelsdr) sijne huisvrouwe 

innewonende borgers deser stede welcken Jan Arents sieckelijc van lichame zijnde ende de 

voorn. Jaquemijnken Ingelsdr wel te passe wesende beijde gaende ende staende daert haer 

beliefde ende haerlieder verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc 

gebleken is, dewelcke overdenckende de crancheijt des menschen leven datter niet sekerder 

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

vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie 

of toeraet van jemande soo sijlieden seijden verclaert gemaect ende geordonneert verclaren 

maken ende ordonneren mits desen haerlieder laeste ende vuijtterste wille in forme ende 

manieren naervolgende. Bevelende haerlieden sielen die barmherticheijt Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijck der aerde. 

(pag 186) Eerst ende voor al doodende casserende ende te niete doende alle voorgaende 

testamenten codicillen donatien oft vuijttertse willen die sijlieden comparanten voor date dese 

eenicgsints gemaect ofte verclaert souden mogen hebben ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen. Hebben malcandren reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van hen beijden gegonnen ende gegeven het usumfruct ende gebruijc van den 

huijsse met de plaetse van den houttuijn daer sijlieden comparanten jegenwoordelijck in 

wonen staende bij de Gansepoorte omme t’selve te besitten ende gebruijcken met sulcken 

rechr als een lijfftocgtenaer of lijfftocgtenerse competeert mits suijverende de paijen daerop 

nocg onbetaelt zijnde. Ende is haerlieder meijninge ooc dat de lancxtlevende in den vuijtterste 

noot ende tot onderhout van sijn of hare noottrust ende anders niet t’selve huijs metten 

gevolge sal mogen vercoopen ende van de penningen daervan provenierende leven. Ende na 

de doot van den lancxtlevende begeiren ende ordonneren sijlieden comparanten dat t’voors. 

huijs ende erve ingevalle t’selve alsdan nocg onvercocgt is soo niet dat de penningen daervan 

gecomen nocg onverteert zijnde in vrien eijgendomme sullen voren vuijt ende voor alle 

deelingen succederen ende devolveren aen haerlieden samenkinderen die ten overlijden van 

de lancxtlevende int leven sullen zijn. Ende ingevalle ten overlijden van lancxtlevende nocg 

eenige penningen op den voors. huijsse resteerden te betalen sullen d’selve voldaen werden 

vuijtten gemeene boel ende gereetste goederen. Ende dat alles in recompence ende 

vergoedenisse van alsulcken goederen als d’selve haerlieder samenkinderen vuijt cracgte van 

testamente bij Geert Jans backer van Schuijle haerlieder oudt oom na de doot van de voors 

Jaquemijnken Engelsdr souden competeren ende bij de comparanten met consente van 

testamenteurs van den voors. testamente vercogt ende de penningen daervan geprovenieert in 

den gemeenen boel gebracgt. Alle twelcke voor. is de comparanten ter presentie van de 

getuijgen duidelijck voorgelesen zijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder 

laeste ende vuijtterste wille die sij begeiren ende mits desen ordonneren dat gevolcgt werde 

als codicille vuijtterste wille donatie ten opsiene des doots ofte sulcke ander forme alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 



 

 

 

hiervan bij mij (pag 186v) notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Voetbogenhoff present Cornelis Dominicus ende Job 

Kelleman die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 186v, W_6973, 12-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Foort Pieters 

Verburcg wonacgticg in Noortbevelant (MPS: Noord-Beveland) dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect mr Martinus Casar (MPS: Martinus Caesar) advocaet 

ende innewonende borger deser stede omme vuijt sijns constituants name te compareren voor 

de gerechte off wethouderen van Wemelinge (MPS: Wemeldinge) ende alle andren rechten 

ende rechteren daert behooren sal ende aldaer zijns constituants goet recht jegens Maijken 

Adriaens (MPS: Maeijcken Adriaensdr) weduwe wijlen Pieter Bouwens (MPS: Pieter 

Boudewijns) ende Ingel Antheuniss MPS: Engel Anthonies) mitsgaders int generael jegens 

eenen iegelijc waer te nemen vervolgen bedingen verantwoorden ende beschermen soo wel in 

t’heijsschen als verweiren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, 

sententie te versoucken ende aenhooren, d’selve ter executie te stellen ende vervolgen of 

daervan provoceren soot noot is ende voorts generael tot voorstant van zijns constituants goet 

recht alles te allegeren doen ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal ende hij 

comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met vordre macgt ende 

authoriteijt om procureurs alleenlijc ad lites in sijn stede te substitueren. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Casar present Simon Andriess ende Jan 

Calloo borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 187, W_6973, 13-10-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckheer 

Johan de Collijn als procuratie hebbende (soo hij seijde) van mevrouwe Ursula van 

Nijdbrugge weduwe wijlen jonckheer Franchois van Houthem in sijn leven heere van Wevere 

Atenroije etc. voor de tocgt? ende jonckheer Coenraedt van Barlaijmont als man ende 

momboir van jonckheer Franchois van Houthem soo voor hem selven ende hem sterck 

makende voor jonckvrouwe Veronica van Hoothem sijne voors. huijsvrouwe onbejaerde 

suster voor den eijgendome met expresse authorisatie van Burgemeesters schepenen ende raet 

der stadt van Thienen oppermomboiren ende weesmeesters derselver stadtweesen in dat 22-9-

1614 volgende copie auctentijcq hier gesien ende gelesen, ende in dier qualiteijt verclaerde 

aen jonckheer Johan Peeters van Cats vercocgt gelijc denselven jonckheer van Cats mede ten 

desen comparerende bekende gecocgt te hebben alsulcken 5 gem 159 roethienden gelegen in 

den eijlande van Wolfaertsdijc (MPS: Wolphaartsdijk) soo int Oosterlant Oosternieulant 

Sabbinge ende Westerlant als de voorn. weduwe ende erfgenamen van jonckheer Franchoijs 

van Houthem aldaer hadde liggende sijnde t’samen een gerecht negende deel in alle de 

tienden staende op den presidents kinderen naem in Wolfaertsdijc gelegen ende dat voor de 

somme van 110 p gvls eens dewelcke den voors. jonckheer de Collijn bekende date deser van 

den voorn. jonckeer van Cats ontfangen te hebben. Bekennende oversulcx in voors. qualiteijt 



 

 

 

geen recht actie nocg eijgendome meer aen voors. thienden te behouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. jonckheer van Cats present sr Pieter 

Rijmelant ende Jan van Stapelen de jonge borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 187v, W_6974, 13-10-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Maijken 

Pietersdr (MPS: Maeijcken Pietersdr) weduwe wijlen Pieter Oliviers wannemaker geassisteert 

met Jacob Engels haren in desen gecoren assistent ter eenre ende Pieter Pieters wannemaker 

mitsgaders Bastiaen Bastiaens mandemaker (MPS: Sebastiaen Sebastiaens mandemaker) in 

huwelijck hebbende Cathalijnken Pieters (MPS: Cathalijna Pietersdr) soo voor haerlieder 

selven ende als naeste vrinden vervangende ende caverende voor haerlieder onbejaerde 

susters met namen Jaquemijnken Pieters (MPS: Jacomijna Pietersdr) oudt 17 jaren, Sara 

Pietersdr oudt 15 jaren, Susanna Pietersdr oudt 13 jaren, Lidija Pietersdr oudt 11 jaren ende 

Elisabeth Pietersdr oudt 6 jaren alle kinderen bij den voorn Pieter Oliviers achtergelaten ende 

innewonende borgers deser stede ter andre sijde, ende verclaerden dat sijlieden naer rijpelijc 

overwogen hebbende den stet ende boel bij den voorn Pieter Oliviers met de voorn. sijne 

weduwe gemeene achtergelaten ende op alles gelet te hebbende daerop in desen tot proffijtte 

van henlieden als hare onbejaerde susters te letten stont met elcanderen int minnelijcke 

verdragen ende geaccordeert sijn nopende haerlieder ende hare onmondige susters vaderlijck 

successie in formen ende manieren naervolgende te weten dat sij weduwe in vrien 

eijgendomme sal aenveerden ende behouden alle de goederen roerende onroerende actien 

ende gerechticheden, ooc betalen alle de schulden geen vuijtgesondert off gereserveert bij den 

voors. haren overleden man met haer gemeene achtergelaten al t’haere bate ende laste mits dat 

sij boelhoutster gehouden is ende belooft mits desen den voorn. Pieter Pieters ende Bastiaen 

Bastiaens in volle vernouging ende voldoeninge van haerlieder successie dadelijc te betalen 

ende vuijttereijcken elcx de somme van 2p 10 s gvls sonder meer daervan sijlieden sijlieden 

bekennen voldaen te sijne beede den eersten penninck metten laesten, ende belangende 

d’ander kinderen hiervoren genoempt sal zij boelhoutster d’selve onderhouden alimenteeren 

cleeden ende reeden redelijckerwijse naer hare gelegentheijt ende staet, d’selve leeren ende 

doen leeren hantwerc of anders daertoe zijlieden int ende bequam wesen sullen ende dit alles 

geduirende tot d’selve cost waerdicg sullen sijn als wanneer of als (pag 188) d’selve na 

vrinden rade comen tot eerlijcke state d’selve boelhoutster gehouden wert boven de 

houdenisse voors. aen ijder van voors. hare onmondige kinderen nocg te betalen ende 

vuijttereijcken gelijcke somme van 2p 10 s gvls sonder meer, dies eens kints deel 

verstervende op d’andere tot versekeringe van voldoeninge van welcke houdenisse 

alimentatie leeringe ende belooffde penningen de boelhoutster gehouden wert ende belooffde 

mits desen specialijck voor schepenen te verbinden haer huis daer sij jegenwoordicg 

innewoont staende in de Lange Vorst. Ende verclaerden contragenten hinc jude in manieren 

voren verhaelt met den andren onder t’welbevallen van de heeren weesmeesters deser stede 

geaccordeert te wesen ende beloofden t’selve elc in hun regarde t’achtervolgen ende 

onderhouden te doen achtervolgen ende onderhouden ten eeuwigen dage. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Michiel Blaubeen ende 

Jan Anthonies Ossewaerde borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 



 

 

 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 188, W_6974, 13-10-1614 (substitutie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht 

Corneliss Meelman? als speciale procuratie hebbend van d’eersame Philippus d’Oublet 

secretaris van s’Gravenhage voor hemselven ende als last ende procuratie hebbend van de 

weduwe ende erfgenamen van wijlen de heer Philippus d’Oublet in sijn leven ontfanger 

generael der geunieerde Nederlanden ende eerste meester van de rekeninge in Hollant sijn 

zaliger vader volgende de procuratie hier gesien gepasseert voor den notario Hubrecht van 

Suijdervliet in s’Gravenhoed (pag 188v) den 26-8-1614 ende heeft vuijt cracgte van de 

clausule van substitutie daerinne begrepen is in sijn stede gestelt ende gesubstitueert Jan 

Masuer (MPS: Jan Mazure) procureur postulerende voor de magistraet deser stede omme vuijt 

sijns constituants name in de voors. qualiteijt metter minne ofte rechte in te vorderen alle 

alsulcke penningen als de voorn. weduwe ende erfgenamen sijn competerende van 

d’erfgenamen van sr Jan Bom zaliger ter sake breeder in den voors. procuratie geroert daeraen 

dese haer refereert van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forme. Ende ist 

noodicg des voors. Boms erfgenamen met alle middelen van rechte daertoe dienende tot 

betalinge te constringeren ende voorts alles te doene t’gunt hij comparant present sijnde vuijt 

cracgte van de voors. procuratie ter sake voors. soude connen ofte mogen doen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Thomas (MPS: Thomas 

de Jonge) ende Johannes de Jonge innewoonders deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 188v, W_6975, 14-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Hans van 

den Ende (MPS: Jan van den Ende) wonacgticg in den Doele ende constitueerde Job Pieters 

omme metter minne ofte rechte te innen ende ontfangen alsulcke penningen als hem 

comparant sijn (pag 189) competerende van Marinus Franss strodecker volgende d’obligatie 

daervan sijnde aen de geconstitueerde overgelevert, van sijnen ontfanc quitantie te geven ende 

verlijden in forme. Ende ist noot recht daeromme te plegen te compareren voor allen heeren 

rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer den voors. debiteur met allen middelen 

van rechte tot betalinge te constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende 

observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te 

vervolgen commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op personen ende 

goederen te doene. Ende voorts generalijc ten dien fijne alles te doene ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoenmet macgt om procureur alleenlijc ad lites in sijn stede te substitueren. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 



 

 

 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Johannes de Jonge ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 189, W_6975, 14-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr David 

Roelants jegenwoordelijc schoolmeester tot Vlissingenende constitueerde Cornelis Jans 

Bourgogne (MPS: Cornelis Jans Michiels) omme vuijt zijnen name te compareren voor de 

magistraet deser stede ende aldaer aen ende ten proffijtter van Jermias Diericks suijckerbacker 

ende innewonende borger alhier te leveren cederen ende transporteren alsulcken huijs als hij 

comparant heeft staende in de Lange Vorst genaemt Den Rooden Osse ende aen voors. (pag 

189v) Jeremias Diericks vercocgt ende dat alles in conformite van de conditien daervan 

gemaect sijnde daeraen dese haer refereert ende voorts generalijc tot vorderinge van dien alles 

te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal als hij comparant present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Pieter Adriaens cramer ende Goossen de 

Brune borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 189v, W_6976, 14-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Gentman innewonende borger deser stede ende constitueerde Jan Jans Wasschaert omme vuijt 

sijns constituants name t’sij metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen 

alle alsulcke penningen als hem comparante deucgdelijc sijn competerende van Dierick 

Lodewijcks wonende in Vossemaer (MPS: Oud-Vossemeer) volgende d’obligatie daervan 

sijnde aende geconstitueerde overgelevert, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende 

verlijden in behoirlijcke forme. Ist noot daeromme recht te plegen ten dien fijne te 

compareren voor allen heeren bancken rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer 

den voors. debiteur met alle middelen van rechte naer usantie van de vierschare aldaer tot 

betalinge te constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, 

sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen 

commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op persone ende goederen te 

doene ende voorts (pag 190) generalijc tot t’gunt voors. is alles te doene ende hanteren dat 

behooren ende noodicg wesen sal, ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen met vordre macgt om procureur alleenlijc ad lites in sijn stede te substitueren. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Marinuss 

timmerman ende Pieter Jans houtsager borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 



 

 

 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 190, W_6976, 17-10-1614 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 17-10-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Heijndrick Jan Emmens toecomende 

bruijdegom ter eenre ende Baldina Jobs (MPS: Baldijnken Jobsdr) geassisteert met Jacob 

Marinuss Boone haren in desen gecoren assistent toecomende bruijt ter andre sijde ende 

verclaerden dat sijlieden gesint ende genegen waren malcandren vuijt goeder liefde ende 

affectie te trouwene ende daermede voorts te gane na d’ordonnantie van kercke godes tot 

Godts eere ende haerlieden beijden sielen salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van 

dien voor bande van huwelijcke met malcandren onderling gemaect ende aengegaen hebben 

zeker huwelijcxe voorwaerde in formen ende manieren naervolgende te weten dat ijder tot 

subsidie ende onderstant dese huwelijcx sal innebrengen alle sijne ende hare goederen geen 

(pag 190v) vuijtgesondert of gereserveert dan soot gebeurde dat deur de geheugenisse Godes 

hij toecomende bruijdegom quame t’overlijden voor de voorn toecomende bruijt soo is in dien 

gevalle expresselijc geconditionneert dat sij toecomende bruijt in vrien eijgendomme sal 

behouden ende aenveerden alle de goederen roerende onroerende vuijt ende inschult geen 

vuijtgesondert bij den voorn toecomende bruijdegom met haer gemeene achter te laten mits 

gehouden sijnde te betalen ende vuijttereijcken t’naervolgende te weten aen gemeene 

huijsarmen deser stede 20 s. Item aen des toecomende bruijdegom halve broeder van 

s’moederszijde Jacob Eeuwouts of sijn kinderen soo hij overleden ware de somme van 550 

carolus guldens van 40 gvls den gulden te betalen met 50 gelijcke guldens terstont naer ’t 

overlijden van den voors. toecomende bruijdegom ende dan voorts jaerlijcx met 100 gelijcke 

gulden ter volder betalinge toe. Item aen Janneken Roels (MPS: Janneken Roelantsdr) des 

toecomende bruijdegoms halve suster van s’moeders zijde of derselver kinderen soo sij 

overleden ware de somme 4 p 3 s 4 gr te betalen tersont naert overlijden van den voorn. 

toecomende bruijdegom. Ende ten laesten aen des toecomende bruijdegoms erfgenamen ab 

intestato van s’vaders sijde de somme van 4 p 3 s 4 gr onder hun allen eens sonder meer of 

vorder gehouden te sijne iet vuijttereijckeb of betalen. Ende in cas sij toecomende bruijt eerst 

ende voor den voorn toecomenden bruijdegom com’t overlijden soo sullen allen de goederen 

geen vuijtgesondert baten ende lasten gepoaert ende gedeelt worden tusschen de toecomende 

bruijdegom ter eenre ende d’erfgenamen van de toecomende bruijt ter andre zijde half ende 

half naer costuijme deses lants van Seelandt. Ende begeirt sij toecomende bruijt dat in desen 

gevalle sal gegeven ende betaelt werden aenden voors. armen de somme van 20 s gvls eens. 

Alle welcke conditien ende voorwaerden sijlieden verclaerden met malcandren voor banden 

van huwelijck aengegaen ende gestipuleert te hebben ende beloofden d’selve te volcomen 

ende achtervolgen ten eeuwigen dage sonder iet te doene of gedoogen gedaen te werden ter 

contrarien. den voors. Heijndrickl Jan Emmens ooc bij desen de voors. sijne vrienden bevelen 

ende ordonneren hun met de legaten ende giften hier voren breeder gespecificeert 

gecontenteert ende (pag 191) vernoucgt te houden ten eeuwigen dage. Verclaren de sulcx 

sijnen laeste ende vuijttersten wille te sijne die hij mits ordonneert dat onverbrekelijc gevolcgt 

ende onderhouden werde t'sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille giften ten 

opsiene des doots ofte sulcx ander forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg. 

Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende 

observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 



 

 

 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. toecomende bruijt present Nicolaes 

Vereijcken smidt ende Adriaen Dignuss greelmaecker borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 191, W_6977, 18-10-1614 (compromis): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Martinus 

Casar (MPS: Martinus Caesar) ter eenre ende op den 20
ste

 ditto compareerde voor mij notario 

ende deselve getuijgen Joos Jans Maelfroijt ter andre sijde ende verclaerden dat tusschen 

henlieden proces was ontstaen voor Burgemeesters ende schepenen deser stede soo ter 

oorsake van sekere penningen die Joos Malfroict tot laste van de voors. Casar was 

pretenderende over wagenvrachten als van penningen bij den voors. Casar voor Jasper de 

bode aenden voors. Joos belooft als ooc seker penningen die den voors. Casar daertegen tot 

laste van den voors. malfroict pretendeerde over salaris ende verschoten gelde totten dage van 

heden mitgaders lantpachten ende sekere injurie bij den voors. Malfroict den voors. Casar 

ende sijn huijsvrouwe aengedaen waer inne soo verre geprocedeert was dat parthien bij de 

Burgemeesters ende schepenen voorn. (pag 191v) waren geordonneert bij malcandren ten 

fijne van accoort nopende de pretensien van de penningschulden tot voldoeninge van welc 

appoinctementen parthien bij macandren gecompareert sijnde is bij goede mannen soo vele te 

wege gebracgt dat parthien hinc jude op den 15-10-1614 alle d’selve processe ende pretensien 

soo ter sake van penningen ten wedersijden gepretendeert als de aengedane injurie buijten alle 

rechten gesubmitteert ende gecompromitteert hebben in handen van Tobias Wicxdorp Pieter 

Adriaens cramer ende Jan Calloo als goede mannen ende arbiters ter wedersijden hiertoe 

verkosen omme alle questien sulcx te decideren als sijlieden na haren goeden raet sullen goet 

vinden welcken submisse sijlieden comparanten verclaerden te ratificeren ende approberen 

gelijc sijlieden dselve sijn ratificerende ende approberen mits desen. Gelovende parthien hinc 

jude te houden van goede waerden ende vast bondicg ende onverbrekelijc ten eeuwigen dage 

de vuijtsprake bij de voors. goede mannen ter sake voors. te doene op pene van 50 gouden 

realen tot proffijtte van armen deser stede te verbeuren bij den genen die jegens d’selve 

vuijtsprake sal opposeren. Actum in de Pauwe ter presentie van Willem Adriaens Oostdijck 

ende Francois Eversdijck als getuijgen nevens mij notario hiertoe versocgt. 

In de kantlijn: dat dese submisse ende vuijtsprake hier onder volgende maer een instrument is 

hoewel die hier van malcandren bij abuijs gestelt zijn, tot memorie?? 

 

RAZE 2045, 191v, W_6978, 18-10-1614: compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt 

Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Tobias Wicxdorp Pieter Adriaens cramer 

ende Jan Calloo (MPS: hier stond Kalloo) ende hebben in conformite van de compromisse 

ende submisse hier voren gaende voor haerlieder vuijtsprake dies aengaende verclaert gelijc 

sijlieden verclaren mits desen t’gene ende zulcx hiernaer volcgt voor eerst nopende de 

penningen ten wedersijden tot de dage van heden als ooc den pacht 1614 van den boomgaert 

gepretendeert hebben alle d’selve naer rijpelijc op alles gelet hebbende na behoiren d’een 

jegens d’andere gecompenseert houdende (pag 192) d’selve geliquideert ende vereffent met 

verstande dat den voors. Casar t’proces tusschen de weduwe van den Burgemeester David 

Jacobs ende Maelfroijt nocg ongedecideert hangende in s’Gravenhage sal verantwoorden 

ende vuijtvoeren sonder cost van de voors. Malfroict ende ooc bij den voors. Casar betaelt 

ende verantwoort worden den pacht van den boomgaert die Catharina 1614 verschijnen sal 



 

 

 

alsoo die in de voors. compensatie? ende liquidatie begrepen is. Beroerende de pachtinge van 

de weije genaemt De Roosee blijft gecasseert doot ende te niette mits dat Casar gehouden 

wert t’sijner belieft ende discretie daervoren te doen een erkentenisse in conformite van sijn 

toesegginge voor date van de vuijtsprake aen den voors. Joos Malfroict gedaen. Aengaende de 

pretensie van de injurie bij Malfroict jegens den voors. Casar ende sijn huisvrouwe begaen 

verstaen dat die hiermede sal blijven vergeven ende vergeten met sulcken verstande ende 

expresse reserve dat den voorn Malfroict in presentie van de comparant sal reverentelijc 

verclaren ende bekennen met leetwesen qualijc gesproken ende ende den voorn. Casar met 

sijn huisvrouwe t’onrechte geinjurieert te hebben als van deselve anders niet wetende dan alle 

deucgt eere ende vromicheijt ende bovendien in presentie als voren betalen voor de armen de 

somme van 23 s 6 gr tot prouffijtte van den armen deser stede mitgaders ten gelage 23 s 6 gr. 

Ende Casar ten gelage 10 s 6 gr ende t’gene meer verteert ware zal bij Casar ende Malfroict 

half ende half betaelt werden. Alle twelcke sijlieden comparanten verclaren voor haerlieder 

vuijtsprake versouckende aen mij notario parthien hinc jude daervan behoorlijc instrument 

gelevert te werden t’haerlieder coste. Actum ter presentie dage maende ende jare als boven 

ende hebben de comparanten metten getuijgen de minutte deser nevens mij notario 

onderteeckent. 

 

RAZE 2045, 192v, W_6979, 19-10-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Willems kousmaker innewonende borger deser stede ter eenre ende Christoffel van Pladutse 

wonende tot Eijne onder Oudenaerde in Vlaenderen gerechte oudt oom van s’moeders zijde 

van de weese nagelaten bij Tanneken Pietersdr des voorn Cornelis Willems overleden 

huisvrouwe zaliger met name Willem Corneliss oudt twee jaren ende acgt maenden ter andre 

sijde dewelcke na rijpelijc overwogen hebbende den staet ende boel bij de voorn Tanneken 

Pietersdr met haren man gemeene acgtergelaten ende op alles gelet hebbende daerop in desen 

tot t’voors. weeskints proffijtte te letten stont verclaerden met elcanderen int minnelijcke 

verdragen ende geaccordeert te sijne nopende de voors. weeses moederlijcke successie in 

formen ende manieren naervolgende te weten dat hij weduaer in vrien eijgendomme sal 

aenveerden ende behouden alle de goederen bij de voors. sijne overleden huisvrouwe met 

hem gemeene achtergelaten ende ooc betalen de schulden geen vuijtgesondert of gereserveert 

al ’t sijner bate ende laste. Dies is hij boelhouder gehouden ende belooft mits desen voors. 

weese te onderhouden alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse na sijner staet ende 

gelegntheijt t’selve kint te leeren doen leeren lesen schrijven ende een ambacgt daer hij int 

ende bequaem toe wesen sal ende dit alles tot d’voorn weese sal gecomen wesen tot sijne 

mondige dagen als wanneer of als denselven naer vrinden rade sal comen tot eerlijcke state sal 

hij boelhouder gehouden sijn aen de voorn. weese in volle voldoeninge van sijn moederlijcke 

successie nocg vuijt te reijcken ende betalen eenen rosenobel in specie eens sonder meer ende 

in gevalle d’selve weese comt t’overlijden voor sijne bejaertheijt sal hij boelhouder jegens 

desselfs erfgenamen ontstaen mits aen de selve vuijttereijckende ende betalende den voorn. 

rosenobel onder hun allen eens sonder meer of iet vorders gehouden te sijne vuijttereijcken 

ten regarde van de voors. houdenisse. Ende verclaerden in manieren voren verhaelt met 

elcanderen geaccordeert te sijne (onder t’welbevinden van de heeren weesmeesters deser 

stede) belovende t’selve elc in hun regard te achtervolgen (pag 193) ende volbrengen te doen 

achtervolgen ende volbrengen t’allen dagen sonder iet te doene oft gedoogen gedaen te 

werden ter contrarien. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruningen present Abraham van Putte ende ende Simon Jans 

Ketelaer innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 



 

 

 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 193, W_6979, 20-10-1614 (inventaris): geinventariseert de goederen bevonden 

ter huijsse van Digneken Marinusdr (MPS: Digna Marinusdr) huijsvrouwe van Tobias 

Nicolaess Engelsmans ter presentie van Cornelis Roonthoren cleermaecker ende Anthonij 

Bouckaert linnewever mitsgaders d’overledenes twee susters 

 

Eerst in haer kiste bevonden: een swart lakene keurs met een fluwelen boort, een swart 

honschote lijffken, een oudt swart lakene lijffken, een lakenen vrouwengoet, een swart lakene 

keurs met twee trijpe boorden een staelgraen? keurs met een trijpen boort, een oud swart 

onderkeursken, een heeresaije veurschot, een mans crage, een vrouwelobbe een koker met een 

paer messen ende loode rieme, een oudt wit lijffken met een deel oudt lijnwaet, een deel 

kinderdingen in een benneken, elf vrouwemutsen, met een deel rommelig in een cleijn 

doosken, in een grooter doose bevonden acht vrouwe franse cragen soo met als sonder cant, 

elf vrouwe mutsen negen neusdoucklen drie mans ommeslagendrie paer pingietten, twee 

slaepmutsen nocg een deel rommelinge (pag 193v)  

In een ander kiste bevonden: drie slaeplakens, vier vrouwehemden, een manshemde, een paer 

kussaxkens met een grauwe linnen veurschot, twee paxkens oude rommelinge van linwaet, 

drie droogdoucken drie mansmutsen, drie ommeslagen, drie paer pingnietten soo met als 

sonder cant, een paxken met kindergoet in malcandren gebonden, nocg een paxken met oudt 

lijnwaet, vijff kinderhemdekens, vijff kinder craecgkens, twee kindermutskens, twee gebreijde 

kindermoukens, vier vrouwehalscleeren, een paxken met oude rommelinge gebonden in een 

blau kinderveurschot in een luijrcorff, vijff vrouwemutsen met twee halscleeren ende een deel 

kinderdoecken 

Op den bleeck paffirm? van susters: een oudt ende nieuw slaeplaken, twee vrouwehemden, 

een mutse ende halscleet ende doucxken, een haijren deken ende canfasse sack, een swarte 

linne schabbe, een blau honscote veurschot, een paer bruijne gebreijde kousen, twee tijcken 

kussens met pluijmen gevult, een hooftpeel ende kussen met caff gevult, een paer vrouwe 

schoen, vier haspels, een lepelbert? met acgt tinnen lepels, een rooster met een hengelijser 

ende kapmes, een root stremijn ende lobbehooft, een wit tobbeken, een spiegel, een tafelken, 

een blauwe steene kanne met een smelleken mocg een deel aerdewerck ende ander oude 

rommelinge, twee tobbekenseen emmer, een spinnewiel metten rocken, een doosken met 

schoenzwertsel, een flesken, een bierkanneken, vier matstoelen, een drie stapstoel, nocg een 

marctkorf, eene stove een soutvadt, een hangel met een treest ende tange, een blauwe rabbat 

voor de schouwe, een groen rabbat voor de coetse, een bedde, een kousbloxken, een 

testament, nocg een deel ander boucxkens, een dijckhaeck, twee vuere banxkens, een oud 

linnen broeck, met een grauwen lakenrock, vier cleerbesems met een handtvager (pag 194). 

 

Aldus geinventariseert ten huijsse voors ende d’voors goederen berustende in de bewaernisse 

van Maeijcken Marinusdr ende Teunkens Marinusdr (MPS: Anthonia Marinusdr) des 

pverledens susters ter presentie van personen aende titulaer (MPS: aan het begin?) deser 

gementionneert die de minutte deser nevens mij notario mede onderteijckent hebben ten dage 

als boven. 

 

RAZE 2045, 194, W_6980, 20-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Bourgogne ende constitueerde Jan Marinuss jonge Jan in Baerlandt (MPS: Baarland) sijn 

swager omme vuijt sijns constituants name te heesehen manen innen ende ontfangen alle 



 

 

 

alsulcken penningen als hij constituant binnen deser stede ende eijlande alreets heeft 

vuijtstaende ende t’ontfangenende die hij naermaels bocg sal crijgen t’sij ter wat oorsake het 

soude mogen wesen, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in behoorlijcke 

forme, d’onwillige debiteurs met alle middelen van rechte tot betalinge te constringeren alle 

dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve 

ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen 

beletselen vuijtwinningen op personen ende goederen te doene, alle goederen huijsen gronden 

van erven ende alle andre die de comparant binnen deser stede ende eijlande heeft staende 

ende liggende te vercoopen, de goederen bij den geconstitueerde na desen te vercoopen als 

ooc die voor date deser bij den comparant of den voors. geconstitueerde vercocgt sijn aen de 

respective coopers te leveren ende transporteren, de penningen daervan bedongen oft te 

bedingen t’ontfangen onder quitantie als boven, de coopers daerinne te goeden erven ende 

vestigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden, ende voorts generalijc alles meer tot 

t’gunt voors. is te doene ende hanteren dat (pag 194v) behooren ende noodicg weesen sal 

ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met vordre macgt 

om procureur alleenlijc ad lites in sijn stede te subsisteren. Gelovende te houden voor goet 

ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen 

ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Isaack 

Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 194v, W_6981, 21-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques 

Denijs brouwer (MPS: Jacob Denijss) in de Werelt binnen deser stede ende constitueerde 

Pieter Dous procureur tot Vlissingen hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael 

bevel omme vuijt sijns constituants name van de erfgenamen wijlen Jacob Dane (MPS: Jacobs 

Daniels) metter minnen ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alsulcken 

penningen als hem comparante deucgdelijc van des voors. Jacobs Danes sterfhuis sijn 

competerende volgende de specificatie daervan sijnde aen de geconstitueerde over te leveren, 

van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in behoorlijcke forme. Ende ist noot recht 

tersake voors. te plegen ten dien fijne te compareren voor allen heeren bancken recht ende 

rechteren ende aldaer d’voors. erfgenamen met alle middelen van rechte tot betalinge te 

constringeren, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, den eet de 

calumnia ende alle andren eeden diet recht admitteert in des constituants name te doen ende 

presteren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te 

vervolgen of daervan provoceren soot noot is ende voorts generalijc tot voorstant van des 

comparants goet recht alles te (pag 195) te doene allegeren ende hanteren dat behooren sal 

ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 195, W_6981, 21-10-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Boudewijn 

Antheunis (MPS: Boudewijn Anthonies) in de Nissepadt in huwelijck hebbende Geertruijt 

Heindricxdr (MPS: Geertruid Heijndricksdr), Willem Hoochkamer in huwelijck hebbende 

Cornelia Heijndricksdr ende Anna Heijndricksdr (MPS: Johanna Heijndricksdr) geassisteert 

met den voors. Hoochkamer haren swager kinderen van Heijndrick Adriaens Nissepadt 

dewelcken hebben geconstitueert ende macgticg gemaect Adriaen Heijndricks Nissepadt 

haerlieder broeder ende swager respectie hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende 

speciael bevel omme vuijt haerlieder comparanten name t’sij metter minne ofte rechte te 

heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcke penningen als de comparanten met den 

voors. Adriaen heijndricks gemeene sijn competerende van eenen Jacob Stoffels (MPS: Jacob 

Christoffels) wonende in den eijlande van Walcheren ontrent Vlissinge per schepenen 

paijbrieff aen de geconstitueerde overgelevert. Ende soot noot is recht tersake voors. te 

plegen. te compareren voor allen heeren bancken rechten ende rechteren daert behooren sal 

ende aldaer den voors. debiteur met alle middelen van rechte (pag 195v) tot betalinge te 

constringeren, alle dagen ende termijnen te houden ende observeren, sententie te versoucken, 

d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen 

beletselen vuijtwinningen op den persoon ende goederen van voors. debiteur te doene, den 

voorn brieff soot hem geconstitueerde geraden vindt te vercoopen denselven aen den cooper 

te transporteren depenningen daervan provenierende onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen 

ende voorts meer tot t’gunt voors. is alles te doene ende hanteren dat behooren sal ende 

sijlieden comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen met vordre 

macgt om procureur alleenlijc ad lites in sijn stede te substitueren. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Isaack 

Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 195v, W_6982, 22-10-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Simons 

Bouve oudt 18 jaren dewelcke heeft ter instantie van Marinus Bonte op sijne manne waerheijt 

in plaetse van eede verclaert ende geattesteert dat hij deposant met den requirant is geweest in 

s’Gravenpolder ten huijsse Marinus op Swake (MPS: Zwake) om sijn bescheet te seggen van 

den boomgaert die hij requirant te voren van voors. Marinus op sijn beraet gehuijrt hadde als 

wanneer den requirant den voors. Marinus vraecgde hoe veel voer hij mennen moeste seijde 

den voors. Marinus twee voer (pag 196) wel seijde den requirant daer en sijn geen twee voer 

appelen in de hele boomgaert ten is niet de pijne waert antwoorde den voors. marinus daer 

sijn immers wel twee voer applen in seijde den requirant soo der twee voer appelen in sijn soo 



 

 

 

sal ic den boomgaert houden dat moecgt gij doen seijde den voors. marinus op Swake ende 

sijn soo geschieden. Sluitende hiermede sijne depositie met presentatie t’selve t’allen tijden 

met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Simon Bouve present Harman Jans (MPS: 

Herman Jans) geseijt paerdenhoot ende Cornelis Kempe arbeijders ende innewonende borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 196, W_6982, 23-10-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 23-10-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Maerten Adriaens backer ende Sara 

Jacobsdr zijne huisvrouwe welcken Maerten Adriaens wel te passe ende d’voorn Sara 

sieckelijc sijnde maer nocgtans haerlieden verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende 

soo ons claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter 

niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben 

vuijt haren vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt 

sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden zeijden gemaect ende geordonneert 

maken ende ordonneren haerlieden testament laeste ende vuijterste wille in formen ende 

manieren hiernaervolgende (pag 196v). Bevelende haerlieden sielen die barmherticheit Godts 

die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieden doode lichamen den buijc 

der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen hebben 

malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden gemaect 

gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in vrien eijgendomme onder den last ende 

reserve hier naergeroert mits desen alle de gereede hacelijcke erffelijcke meuble ende 

inmeuble roerende onroerende goederen actien crediten ende gerechticheden die 

d’eerstaflijvige met de lancxtlevende van henlieden gemeene ac hterlaten sal geen 

vuijtgesondert oft gereserveert malcandren reciporce over ende wederover de lancxtlevende 

daerinne haerlieder erfgenamen instituerende. Dies hebben sijlieden d’een den anderen belast 

ende mits desen geordonneert het kint of kinderen dat d’eerstaflijvige nalaten sal te 

onderhouden alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse naer sijn oft haren satet 

d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven een ambacht of hantwerc daer die int ende 

bequaem toe wesen sal oft sullen ende dit alles geduirende tot dieselve sal of sullen gecomen 

wesen t’sijne of haerlieder mondige dagen oft na vrinden rade tot eerlijcken state als wanneer 

de lancxtlevende gehouden sal sijn aen d’selve kindt of kinderen vuijttereijcken ende betalen 

boven de voors. houdenisse alimentatie ende leeringe in volle voldoeninge van sijn oft 

haerlieder vadelijcke of moederlijcke successie de somme van 16 p 13 s 4 gvls onder hun 

allen (op datter meer dan eene is) eens sonder meer t’selve haerlieder kint of kinderen in 

t’gunt voors. is erfgenamen instituerende ende ingevalle d’eerstaflijvige passeerde sonder kint 

of kinderen na te laten of nalatende ende alle overleden voor sijn of haerlieder mondige dagen 

soo hebben sijlieden d’een den andren erfgenaem gesubstitueert ende in dese gevalle aen 

haerlieder vriende die als daer geen testament gemaect en ware in haerlieder na te laten 

goederen gerecht souden sijn gelegateert t’gene hier naer volcgt te weten in cas hij Maerten 

eerst comttóverlijden soo begeirt ende ordonneert hij dat sijne huisvrouwe in dese gevalle sal 

vuijtreijckeb aen sijn erfgenamen ab intestato de somme van 5 s gvls onder hun allen eens 

sonder meer. Ende in cas sij Sara de’eerstaflijvige is soo begeirt ende ordonneert sij dat haren 

man in dese gevalle zal vuijtreijcken aen haer broeders of hare kinderen soo sijlieden (pag 

197) eenige van dien overleden waren de somme van 4 p gvls onder hun allen eens sonder 



 

 

 

meer hunne respective vrienden mits desen bevelende henlieden met de voors. legaten te 

contenteren sonder de lancxtlevende eenige vordre moeijte of molestatie aen te doene in 

rechte nocg daer buijten op pene dat den opposant of opposanten sa loft sullen verbeuren 

t’prouffijt van desen t’selve toevoegende den armen deser stede. Alle twelcke voors. de 

testanten ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermale 

eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament laeste ende vuijtterste wille 

begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots 

ofte sulck andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige 

rechten statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden en landen ter contrarien. Nocg 

ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert 

hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van testateuren present Dierick Reijmers ende Hans 

Jooss slootmaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 197, W_6983, 25-10-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 25-10-1614 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt (pag 197v) persoonlijc compareerden Quirijn Jans Remijnse 

ende Cornelia Pietersdr wetticg man ende vrouwe wonende in Ovesant beijde cloeck ende 

welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde ende haerlieden verstant ende 

memorie volcomelijc gebruijckende ende macgticg sijnde soo ons claerlijc bleeck dewelcke 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of persuatie van jemande 

soo sijlieden zeijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieden testament 

laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren hiernaervolgende. Bevelende haerlieder 

siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende 

haerlieden doode lichamen den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen 

dispositie van goederen hebben in cas d’eerstoverlijdende geen kint of kinderen bij hen 

beijder lichamen gewonnen achter en laet malcandren reciproce over ende wederover de 

lancxtlevende van hen beijden gemaect gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in 

vrien eijgendomme mits desen onder den last ende reserve hiernaergeroert alle de gereede 

havelijcke erffelijcke meuble inmeuble roerende onroerende goederen actien crediten ende 

gerechticheden die d’eerstaflijvige met de lancxtlevende gemeene achterlaten sal geen 

vuijtgesondert of gereserveert malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende 

daerinne haerlieder universele erfgenamen instituerende. Dies hebben sijlieden comparanten 

d’selve lancxtlevende belast ende geordonneert te betalen de legaten hiernaer geroert te weten 

in cas hij testateur d’eerstaflijvige is soo legateert hij aen sijn vrienden die als daer geen 

testament gemaect en ware sijne goederen souden erven de somme van 24 p gvls onder hun 

allen eens. Item aen Paes Corneliss (MPS: Passchier Corneliss) sijn broeders sooonken 

onvermindert sijn recht int voors’legaet op aldien hij mede erfgenaem is de somme van 4 p 

vls eens sonder meer. Ende in cas sij testatrice eerst comt t’overlijden soo legateert sij in 

gelijcx aen hare vrienden die als daer geen testament gemaect en ware hare goederen souden 

erven de somme van 24 p vls onder hun (pag 198) allen eens. Item aen hare broeder Bouwen 



 

 

 

Pieters (MPS: Boudewijn Pieters) onvermindert sijn gerecgticheijt int voors. legaet nocg de 

somme van 4 p vls eens sonder meer. Item begeiren ooc sijlieden testateuren dat de 

lancxtlevende sal betalen aen de armen in Ovesant 4 p gvls eens. Alle d’selve legaten te 

voldoen ses weecken naert overlijden van de eerste van henlieden met welcke legaten 

sijlieden testateuren de voors. haerlieder respective vrinden mits desen bevelen hun 

gecontenteert ende vernoucgt te houden sonder de lancxtlevende eenicg vorder molest in 

rechte oft daer buijten aen te doene oft doen doene nocg ooc gedoogen gedaen te werden op 

pene soo wie hem jegens dit haerlieder testament opposeert van te verbeuren t’gene hem oft 

henlieden vuijt cracgte van desen soude toecomen t’selve toevoegende den armen voors. Alle 

twelcke voors. de testanten ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde 

verclaerden andermale eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten 

opsiene des doots ofte sulck andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden en 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer 

rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Marinus Logiers ende 

Christiaen Splinters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 198v, W_6985, 30-10-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Heijndrick 

Hubrechts meulenaer oudt 71 jaren ende Willem Jacobs Braegne (MPS: Willem Jacobs 

Braingne) oudt 36 jaren oft elc daerontrent beijde innewonende borgers ende gestelde 

executeurs van den testamente bij wijlen Jan Franss boxmaker gemaect dewelcke hebben ter 

instantie ende requisitie van d’eersame Jaques van Valckenborcg (MPS: Jacob van 

Valckenborcg) diamantsnijder in huwelijcke hebbende Johanna Scheltkens soo voor hem 

selven als procuratie hebbende van sijne huisvrouwe susters op haerlieder mannewaerheit in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

te wesen dat eenen gabriel van der Duijct met Anneken Pietersdr (MPS: Johanna Pietersdr) 

mede-erfgenamen van s’moeders sijde in de nagelaten goederen wijlen den voors. Jan Franss 

eenigen tijt geleden hier binnen deser stede gecomen sijnde om haer competentie t’ontfangen 

vuijt de successie hen,ieden bij den voors. Jan Franss verstorven ende naer dat d’selve van der 

Duijct ende Anneken Pietersdr des voors. Jan Franss testament voor soo veel henlieder portie 

aengaet geacquiesseert hadden is henlieden bij de voors. deponenten in voors. qualiteijt vuijt 

eenige redenen haer moverende niettegenstaende sijlieden jegens d’selve met een legaet 

conden volstaen toegelaten in de voors. goederen te comen deijlen ende daer vuijt soo vele te 

trecken als haer gerechte portie volgens den staet derselver goederen is bedragende naer 

costuijme van den lande van Seelant al of daer geen testament gemaect en ware, ende naerdat 

de deponenten t’selve in dier voegen hadden vuijtgesproken ende henlieden gejont? seijden de 

voors. van der Duijct ende Anneken Pietersdr wij en begeiren voor alsnocg geen gelt 

t’ontfangen opdat wij bij d’andre mede erfgenamen comende mogen seggen dat wij stuijver of 

duijt ontfangen en hebben zeijde de voors van der Duijct voorts jegens de deponenten ten 

aenhooren van Hieronimus Grieuwaert mede notaris alhier ende Pieter Adriaens cramer wat 

wilt gij mij nu voor eenen nieuwen hoet geven ic sal maken dat de vrinden t’Antwerpen met 



 

 

 

hun legaten te vreden sullen sijn antwoorden de deponenten voor soo veel als (pag 199) dat 

belangt houden wij aen ons dan cont gij doen seer wel hen toelatende in dien gevalle t’selve 

legaet te betalen gelijc gij ooc naderhant daervan heeft acquit met ratificatie van het testament 

aen de deponenten overgelevert. Verclaert voorts den voors Heijndrick Hubrechts dat corts 

daernaer Pieter Adriaens cramer bij gem deposant gecomen is seggende Gabriel van der 

Duijct sal die van Antwerpen bij brengen oft vuijtstrijcken hij sal sien dat hij de helft oft 

eenicg deel daervan crijge oft diergelijcke woorden in substantie. Den deposant dat hoorende 

met verwonderinge seijde soude dat sijn voornemen sijn replicerende seijde den voors. Pieter 

jae want sij hebbent mij geseijt, heeft hij deponent dadelijc naer Hantwerpen aen de vrinden 

geschreven hen daervoren waerschouwende. Sluitende hiermede haerlieder depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Harman Vervoort (MPS Herman van der Voorde) ende 

Pieter de Boot borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 199, W_6985, 30-10-1614 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques van Valckenborcg (MPS: 

Jacob van Valckenborcg) diamantsnijder getrout hebbende Johanna Scheltkens soo voor 

hemselven als ooc procuratie hebbende eerst van Anthonij Massinck mede diamantsnijder met 

Pieternella Scheltkens sijn huisvrouwe voor hemselven ende van Pieter de Pape ende 

Heijndrick van Brouckhoven beijden in den name ende als testamentelijcke momboiren over 

Barbara Scheltkens des voors. Pieternelles sustere gesamentlijc erfgenamen voor een derde 

part van s’moeders zijde wijlen Jan Franss boxmaker volgende de (pag 199v) procuratie 

gepasseert voor Heijndrick van Cantelbeck te Hantwerpen (MPS: Antwerpen) ende seker 

getuijgen op 24-10-1614 hier gesien ende bekende qualitate als boven van heijndrick 

Hubrechts meulenaer ende Willem Braingne (MPS: Willem Braenge) als executeurs van de 

testamente vij den voors. Jan Franss gemaect ten vollen ende meer dan voldaen ende 

vernoucgt te sijne van de erffenisse ende successie den stake van Scheltkens bijt overlijden 

van den voors. Jan Franss verstorven scheldende dienolgende d’selve executeurs ende alle 

andren quitantien behouvende daervan vrij ende quijtte mits desen ten eeuwige dage 

belovende d’selve daervan voor alle namaningen te garanderen ende bevrijden. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Harman Vervoort (MPS Herman van der Voorde) ende 

Pieter de Boot borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 199v, W_6986, 30-10-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Jans 

Malfroict (MPS: Maelfroijt) ter eenre ende Jan Simons backer mitsgaders Jaques Gilliss 

Schotman (MPS: Jacob Gilliss schotman) ter andre sijde alle borgers ende innewoonders 

deser stede welcken Malfroijt verclaerde dat hij op gisteren aenden voors Jan Simons ende 

Jaques Gilliss vecocgt heeft gelijc denselven Simons ende Gilliss bekenden gecocgt te hebben 

de nombre van 100 veertelen terwe quatertroij goet daer den eene coopman den anderen mede 



 

 

 

voldoen macg na den gewas van de jare die Joos Malfroict gehouden is ende belooffde te 

leveren schier ende vastenavont naestcomende 1615 ende dat tot 16 s ijder veertel bedragende 

ter somme van 80 p gvls welcke coopmanschap de comparanten op heden naer costuijme 

deser stede hebben (pag 100) geconfirmeert beijde nucgteren sijnde welcke voors. 80 p vls de 

voorn. coopers gehouden sijn ende belooffden elc een voor al ende elc als principael te 

betalen Goesche jaermerct 1615 naestcomende precijs onder renuncgiatie vant benefitium 

divisionis van t’effect van dien te voren volcomen onderricgt sijnde verbindende parthien hinc 

jude tot voldoeninge van desen contracte haerlieder personen ende goederen presente ende 

toecomende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Saeftingen present Hans Boraij pasteijbacker ende Jan 

Lievens schipper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 199v, W_6986, 30-10-1614 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Joos Jans 

Malfroict (MPS: Maelfroijt) ter eenre ende Francois Corneliss Gorts (MPS: Frans Cornelis 

Gorts) ter andre sijde alle borgers ende innewoonders deser stede welcken Malfroijt 

verclaerde vercocgt gelijc den voors. Francois Gorts bekende van de voors. Malfroict gecocgt 

te hebben de nombre van 100 veertelen terwe quatertroij goet daer den eene coopman den 

anderen mede voldoen macg na den gewas van de jare die Joos Malfroict gehouden is ende 

belooffde te leveren schier ende Paeschen 1615 naestcomende ende dat tot 16 s 8 gr ijder 

veertel bedragende welcke voors. 83 p 6s 8 gr ten gelage een veertel terwe ende voor den 

armen 1s 8 gr te betalen half ende half welcke somme van 83 p 6 s 8 gr den voorn. Francois 

gehouden is ende belooffde te betalen aen den voors. Malfroict oft den thoonder deser een 

jaer na date dat den voors. Joos Malfroict de leveringe van de voors. 100 veertelen (pag 200v) 

sal voldaen hebben verbindende parthien hinc jude tot voldoeninge van desen contracte 

haerlieden personelijc ende generalijc alle haerlieder andre goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Saeftingen present Hans Boraij pasteijbacker ende Jan 

Simons backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 200v, W_6987, 31-10-1614 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Gillis van Postel wonacgticg 

t’Hantwerpen (MPS: Antwerpen) soo in sijn eijgen name ende als procuratie hebbende eerst 

van sijne zuster Cathalijna van Postel volgende de procuratie gepasseert voor den notario 

Marti Cuijlen t’Hantwerpen op den 24-10 deser ende ooc van Nicolaes van Postele sijnen 

neve volgende d’selve procuratie onder sijn signature gegeven in dat 22-10-1614 alle hier 

gesien ende gelesen in dier qualiteijt erfgenamen van s’moeders sijde vpoor de twee delen in 

een derden deel van de goederen nagelaten bij wijlen Jan Franss boxmaker zaliger ende 

bekende qualitate voors, van Heijndrick Hubrechts meulenaer ende Willen Braingne (MPS: 

Willem Braegne) als executeurs van den testamente bij den voors. Jan Franss in sijn leven 

gemaect ten vollen ende meer dan vernoucgt ende voldaen te sijne van de successie hem 

comparant met de voors. sijne suster ende neve bij den overlijden van den voors. Jan Franss 



 

 

 

verstorven scheldende dienvolgende de voors. executeurs ende alle andren quitantien 

behouvende daervan vrij ende quijtte midts desen ten eeuwigen dage. Belovende deselve 

daervan voor alle namaningen te garanderen ende bevrijden (pag 201). Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes op den stadthuijse deser stede present Cornelis Laureijss 

Anthonies ende Frans Eversdijck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 201, W_6987, 11-11-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Boudewijn de Wint oudt 32 

jaren ende Mattheus van der Erve oudt 29 jaren innewonende borgerse deser stede mitsgaders 

pauwels Geerts oudt 26 jaren wonende in Wolfaertsdijc (MPS: Wolphaartsdijk) dewelcke 

hebben ter instantie ende requisitie van Cornelis Adriaens pachter mede weonende in 

Wolfaertsdijc op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert 

voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen ende eerst den voors. de Windt 

ende van der Erve fat eenen Jacob Marinuss Rave wonende tot Nisse geleden ontrent 14 

dagen oft drie weecken tot verscheijdene reijsen jegens henlieden deposanten verclaert heeft 

dat den requirant de landen aencomende Leunken Pauwels (MPS: Appolonia Pauwelsdr) niet 

en was gebruijckende sonder pacht of voorwaerde maer dat hem ontgaen was hoe lange of 

hoe veel jaren den pacht duijrde den voors. Pauwels Geerts verclaert ooc dat den voors. Jacob 

Rave nu vrijdage voorleden acgt dagen tselve insgelijcx jegens hem deposant heeft verhaelt 

ende verclaert. Sluijtende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme (pag 201v). 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Pauwe present Matthijs Jooss ende Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 201v, W_6988, 11-11-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Knuijt wonende in Eversdijck oudt 66 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van 

Christiaen Christoffels wonacgticg tot Schore op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat 

eenen Adriaen Marinuss secretaris tot Eversdijck nu sondage voorleden 8 dagen voor den 

middacg ten aensiene van den deponent de huisvrouwe van den requirant met een hout in haer 

sijde ende de tuijten van een van een hoofde met een vuijst heeft geslagen ende den deposant 

t’selve niet connende aensien is deurgegaen. Sluijtende hiermede sijne depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present sr Johannes de Jonge 

ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 201v, W_6988, 11-11-1614 (substitutie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Benedictus 

Jooss innewonende borger deser stede als speciale procuratie hebbend van Dirrick Bruijns van 

der Dusse schout den stadt Delft volgende deselve procuratie (pag 202) gepasseert boor 

Burgemeesters Schepenen ende Raden der stadt delft voors op 28-3-1613 hier gesien ende 

gelesen ende heeft vuijt cracgte van de clausule van substitutie daerinne begrepen ad lites in 

sijne stede ende gesunstitueert gelijc hij in sijne stede stelt ende substitueert mits desen 

Sebastiaen Polck procureur tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) gevende volcomen macgt 

ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name qualitate als boven eenen Daniel Dalet 

tot Cats met alle middelen van rechte naer costuijme ende usantie van de vierschare aldaer te 

constringeren tot betalinge van alsulcke penningen als hij Dalet den voors. Bruijns schuldicg 

is van geleverde bieren bij Mattheus Brune sijnen biersteker geweest aen hem gelevert 

volgende extract auctentijcq vuijt desselfs bierbouck aen gesubstitueerde overgelevert, 

alledagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te versoucken, 

d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen 

beletselen ende vuijtwinningen op den ende goederen van voors. Dalet te doene ende voorts 

generalijc in rechte tot voorstant van sijns comparants gerechticheijt alles te allegeren doen 

ende hanteren als een procureur ad lites vermacg end behoort te doene. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde in rechte gedaen 

geprocedeert ende geallegeert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 202, W_6988, 13-11-1614 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 18-3-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Catharijna Heijndricksdr (pag 202v) 

huisvrouwe van Pieter Jooss backer wonende buijten de Gansepoorte deser stede cloec gesont 

welvarend gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke comparanten 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haere vrien eijgen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder daertoe van jemande gepersuadeert 

of geinduceert te sijne soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert haer 

testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren hiernaervolgende. Bevelende 

haere siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende 

haer doode lichaem den buijc der aerden. En de comende voorts tot haer voorgenomen 

dispositie van goederen heeft in recompence van groote liefde diensten ende weldaden voor 

desen van haren man ontfangen ende nocg dagelijcx ontfangende denselve Pieter Jooss haer 

man gemaect gegonnen ende gegeven maect gont ende geeft in vrien eijgendomme onder den 

laste ende reserve hiernaer geroert mits desen alle de gereede havelijcke erffelijcke meuble 

inmeuble roerende ende onroerende ende generalijc alle de goederen actien ende 

gerechticheden geen vuijtgesondert of gereserveert die sij comparante stervende met den 

voors. haren man gemeene achterlaten sal denselven Pieter Jooss haren man daerinne hare 

universele erfgename instituerende mits desen. Dies heeft sij testatrice denselven haren man 

mits desen belast ende geordonneert te betalen ses weecken naer haer overlijden 



 

 

 

t’naervolgende ende eerst aen Grietken Jansdr (MPS: Margaretha Jansdr) jegenwoordelijc met 

henlieden wonende soo sij Grietken ten overlijden van de comparante nocg int leven is de 

somme van 20 s gvls eens. Ende ten laesten aen hare vrinden die als daer geen testamente 

gemaect en ware hare goederen souden erven de somme van 20 s gvls onder hun allen eens 

sonder meer of iet vorders gehouden te sijn vuijttereijcken. Alle twelcke voors. de testatrice 

ter presentie ende aenhoren van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden 

andermale eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament laeste ende vuijtterste 

wille begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten 

opsiene des doots ofte sulck andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen (pag 203) van 

steden en landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende 

solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Smacke present Cornelis Jacobs van Sundert ende Jan 

Oliviers molenaer innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 203, W_6989, 13-11-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens cramer als 

gestelde voocgt bij Heijndrick Blaess ende Jan Blaess over hare twee onmondige broeders 

genaemt Adriaen Blaess ende Marinus Blaess alle kinderen van Blaes Jans s’heeren dienaer in 

sijn leven binnen deser stede ter eenre ende Andries Willems stoeldraijer ter andre zijde 

innewonende borgers deser stede welcken Pieter Adriaens cramer verclaerde den voorn. 

Andries Willems aenbesteet gelijc denselven Andries bekende aengenomen te hebben den 

voors. Marinus Blaess ende dat voor de tijt van 4 acgtereenvolgende jaren ingegaen meije 

1614 ende expirerende meije 1618 ende dat op de vonditien naervolgendete weten dat hij 

Andries alle meesticgen sal doen om den voorn Marinus het stoeldraijen te leeren ende hem 

geduirende denselven tijt van eten ende drincken te besorgen na behooren ende belangende de 

cleederen soo linnen als wollen die den voors. Marinus Blaess van doene soude mogen 

hebben sullen bij Pieter Adriaens cramer versorcgt worden ende belooffde den voorn Pieter 

Adriaens cramer qualitate als boven ten regarde van dien aen den voors. Andries in gelde te 

betalen de somme van 8 p vls eens in paijementen naervolgende te weten meije 1615 4 p ende 

meije (pag 203v) 1616 d’resterende 4 p vls dan sal den voors. Andries Willems de voors. 

penningen int geheele of deele ontfangen t’sijner beliefte ende vermane mits rabatterende 

intrest tegen de penninck 16 te rekenen t’sedert meije 1615 tot versekeringe ende voldoeninge 

van dese contract, verbinden parthien hinc jude haerselven personelijc ende generalijc alle 

hare goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes opt stadhuijs present Harman Vervoort (MPS: Herman van de 

Voorde) ende Geert Corneliss in de Spaerpot innewonende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 203v, W_6990, 14-11-1614 (borcgtocgt): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame sr 



 

 

 

Christiaen Vermuen (MPS: Christiaen Vermuijen) ende constitueerde hem selven borge als 

principael ende eijgenschuldenaer voor de voldoeninge van alsulcken accoort oft contract als 

mr Marinus Jooss soo voor hemselven als vuijtten name van de gelande van den 

Schaepspolder met sijne f. (MPS: zoon?) G. van Bueren ofte zijnen rade sal aengaen ende 

maken ende dat geduijrende soo lange den voors. polder versch blijven ende gecultiveert 

werde onder verbant van sijnen persone ende goederen roerende onroerend jegenwoordige 

ende toecomende als eijgenschuldenaer renuncgierende ten desen hij comparant de benefitie 

divisionis et excussionis van t’effect van dien hem volcomelijck onderricgt houdende. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Marinuss Soute 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 204, W_6990, 17-11-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Pauwels de Vos innewonende borger deser stede ende constitueerde d’eersame Cornelis 

Franss Eversdijck hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt 

sijns constituants name te heeschen manen innen ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte 

alle alsulcken penningen als hem comparant van verscheijden personnen sijn competerende 

van lantpachten over den jare ende oegst 1614 volgende de specificatie daervan sijnde aen de 

geconstitueerde overgelevert, van sijnen ontfanc quitante te geven ende verlijden in forma, 

d’onwillige debiteurs met rechte tot betalinge te constringeren, alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende 

ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen beletselen op personnen ende 

goederen te doene, eene ofte meer procureurs ad lites in sijne stede te substitueren ende voorts 

generalijc ten fijne voors. is alles te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen 

sal ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Esaijas Corneliss Boone 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 204, W_6990, 17-11-1614 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt (pag 204v) déersame pauwels de 

Vos ende bekende ten vollen betaelt ende vernoucgt te wesen van Cornelis Franss Eversdijck 

van alle alsulcken ontfanc ende administratie als den voors. Cornelis Franss Eversdijck van 

wegen hem comparant sal hebben vuijt cracgt van de procuratie bij hem comparant op huijden 

date deser op hem voor mij notario gepasseert nopende verscheijden lantpachten monterende 

ter somme van 102 p 4 s 10 gr 18 mijten volgende de specificatie daervan sijnde bij den 

comparant onderteijckent, scheldende dienvolgende denselven daervan vrij ende quijtte mits 

desen sonder gehouden te wesen daervan aen comparant oft sijn erfgenamen te doene eenige 



 

 

 

rekeninge bewijs ofte reliqua niettegenstaende d’voorn procuratie t’selve is medebrengende. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Esaijas Corneliss Boone 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 204v, W_6991, 18-11-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Adriaens (MPS: Adriaen Adriaens Smallegange) wonacgticg in Crabbendijcke (MPS: 

Krabbendijke) ende constitueerde Lucas Adriaens sijnen broeder ende Cornelis Marinuss 

sijnen swager gesamentlijc ende elc int besondre henlieden gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende 

ontfangen alle alsulcke penningen ende goederen als hem constituant met sijn broeder ende 

suster sijn bestorven bij Jan Adriaens haerlieder broeder overleden op de reijse naer 

Oostindien ende berustende onder de heeren bewinthebbers van de Oostindische Compaignie 

tot Middelburcg in Seelant, van haerlieder ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forme. 

Ende ist noot rechte daeromme te plegen de voorn heeren bewinthebbers met alle middelen 

van rechte tot betalinge ende afstant van dier te (pag 205) constringeren. Ende voorts 

generalijc ten fijne voors. alles te doene ende hanteren dat behooren ende henlieden raetsaem 

duncken sal ende hij constituandt present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met 

vordre macgt om procureur alleenlijc ad lites in haerlieder stede te substitueren. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanck deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 205, W_6991, 18-11-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckheer 

Marinus van der Weerde ende constitueerde mr Jacob Peckius sijn schoonvader hem gevende 

volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel ommem vuijt sijns constituants name 

geduirende sijne absentie alle de goederen soo heerlijckheden als andre geen vuijtgesondert of 

gereserveert hem constituant gecomen ende verstorven van sijnen jonckvrouwe moeder 

zaliger naer vuijtwijsen van de cavelinge op 13-8- 1613 gedaen te regeren handelen ende 

administreren tot des constituantes meeste proffijtte ooc te compareren met de ambacgtsheren 

van alle de ambacgten hier in Suijtbevelant daerinne hem comparant eenige is competerende 

ende mette selve te besoigneren de wetten helpen vermaken ende voorts te begruijcken alle de 

pre?mentienden ambacgtsheeren toecomende ende trecgt vandien te maincteneren na 

behooren, de jaerlijcxe verschenen ende te verschijnen penningen (pag 205v) t’ontfangen, van 

sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forme, d’onwillige debiteurs met alle 

middelen van rechte tot betalinge te constringeren, alle dagen ende termijnen te houden ende 

observeren, den calumnia ende alle andren eeden die ’t recgt admitteert ende toelaet in sijns 



 

 

 

constituants name te doene ende presteren, commeringen arrestementen beletselen ende 

vuijtwinningen op personen ende goederen te doene des constituants goet recht soo wel int 

heijsschen als verweren jegens eenen iegelijck voor te staen ende ter diffinitijfve te vervolgen 

ende specialijck te maincteneren ende houden staende des constituants joncvrouwe moeders 

zaliger testament ende vuijtterste wille jegens des constituants oom Boshuijsen ende neve 

Cromstrien die t’selve testament bij processe alreede gepoocgt hebben elusoor (MPS: 

eludeeren = bespotten, uitstrijken) te maken ende generalijc jegens eenen ijegelijc die ’t selve 

souden eenicgsints contravenieren (MPS: tegengaan). Als ooc specialijck omme het proces 

jegens d’erfgenamen van des constitants vader eerste huijsvrouwe jegenwoordicg voor den 

hove van Hollant nocg hangende ongedecideert ten vuijteijnde vervolgen of dies aengaende te 

accorderen sulcx den goeden raet van den voors. peckius sal gedragen in de processe alreede 

jegens hem comparant of hem eenicgsints rakende geintenteert sijnde als nocg te intenteeren 

alle geschriften libellen munimenten ende documenten in rechte over te geven ende nemen 

ende dies aengaende soo wel in rechte als daerbuijten alles te doene ende hanteren dat 

behoren sal ende hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende onder ’t verbant als naer rechten te houden voor goet vast ende onverbrekelijck ten 

eeuwigen dage alle t’gene bij den voorn geconstitueerde desselfs gesubstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen gebesoigneert gehanteert sal worden, mits hij geconstitueerde gehouden wert 

t’allen tijden des? bij den constituant versocgt sijnde van sijnen ontfanc te doene deucgdelijck 

rekeninge bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Caesar Gaillieris ende Lieven Hadde? innewonende 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 206, W_6992, 18-11-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 18-11-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Willem Quirijns mosselman 

geassisteert met d’eersame Jaques de Jonge (MPS: Jacob de Jonge) bailliu der procgie van 

Baerlant sijnen broeder, toecomende bruijdegom ter eenre ende Maeijcken Jacobs Tierens 

(MPS: Maijken Jaques Tierens) geassisteert met Hubrecht de Munck haren oom ende gecoren 

assistent in desen toecomende bruijt ter andre sijde ende verclaerden dat sijlieden gesint ende 

genegen waren malcandren vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede 

voorts te gane na de ordonnatie van de kercke Godes tot Godts eere ende haerlieden beijden 

sielen zalicheit ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met 

elcandren onderlinge aengegaen ende gemaect hebben seker contract antenuptiael of 

huwelijcxe voorwaerde in formen ende manieren naervolgende te weten ofte gebeurde ende 

Godt sulcx geliefde dat den voors. Mosselman quame t’overlijden sonder kint of kinderen na 

te laten voor de voors. toecomende bruijt in vrien eijgendomme voren vuijt den gemeenen 

boel sal proffijtteren de somme van 1000 p vls contant gelt ende de resterende goederen sullen 

sijn half ende half ende in cas ten overlijden van den toecomende bruijdegom kint of kinderen 

int leven sijn soo sullen alle de goederen geen vuijtgesondert tusschen de toecomende bruijt 

ende haer kint of kinderen gepaert ende gedeelt werden half ende half ende soo ’t selve kint of 

kinderen onbejaert overleden voor hare moeder soo sal de toecomende bruijt vuijt de 

goederen bij haer kint of kinderen na te laten proffijtteren de somme van 500 p vls ende 

d’resterende goederen sullen aenveert werden bij d’erfgenamen van des toecomende 

bruijdegoms sijde. Ende in cas sij toecomende bruijt comt t’overlijden voor hare kint of 

kinderen ende deselve kint of kinderen daernae onmondicg storven soo sullen d’erfgenamen 



 

 

 

van de toecomende bruijts sijde voren vuijt de goederen bijt selve kint of kinderen acgter te 

laten proffijtteren de somme van 1000 p vls contant gelt ende d’andre overblijvende goederen 

sullen tusschen de erfgenamen van toecomende (pag 206v) bruijdegom ende bruijt gepaert 

ende gedeelt werden half ende half naer costuijme ende in cas sij toecomende bruijt eerst ende 

voor den voorn toecomenden bruijdegom overlede tsij daer kint oft kindenre staende 

huwelijcke gwonnen int leven sijn oft niet soo sullen alle de goederen geen vuijtgesondert 

wesen half ende half als naer costuijme dese lant. Verc laerende in manieren voren verhaelt 

met den andren geaccordeert te wesen belovende tselve te onderhouden ende achtervolgen 

ende doen onderhouden ten eeuwigen dagen onder ’t verbant van haerlieder respective 

personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse voors. de Muijnck present Johannes de Jonge ende 

Adriaen Dignuss greelmaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 206v, W_6993, 19-11-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckvrouwe 

Leonora Juniusdr (MPS: Leonora Juniusdr de Jonge) weduwe ende boelhoutster wijlen 

jonckheer Johan de la Salle geassisteert met mr Jacob Peckius haren in desen gecoren 

assistent ende constitueerde Albrecht feijth innewonende borger deser stede hem gevende 

volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt hare constituantes name ende 

van haren twege alle hare goederen soo heerlijcke als andre gelegen binnen den eijlande van 

Suijtbevelant te regieren administreren ende handelen na behooren de landen thienden vissc 

herien dijckgorsen als andre goederen te verhuijren ende verpachten aen dengenen dier hem 

believen sal, de jaerlijcxe verschenen ende te verschijnen penningen te innen ende ontfangen 

des constituantes goet recht soo wel int herijschen als verweiren jegens eenen iegelijc voor te 

staen, beschudden verdedigen ende verantwoorden, d’onwillige debiteurs met alle middelen 

van rechte tot betalinge te constringeren, te compareren voor allen heeren wetten rechten ende 

rechteren daert behooren sal ende aldaer te heeschen antwoorden excipieren ende protesteren 

domicilie te kiesen den eedt de calumnia ende allen andren eeden diet recht admitteert ende 

toelaet in haer constituantes name te doene ende presteren, sententie te versoucken d’selve ter 

executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, van alle beswaerlijcke vonnissen te 

appelleren of reformeren, d’appellatie oft reformatien te vervolgen oft daervan provoceren, 

hem geconstitueerde ooc voorts bij desen specialijck authoriserende omme alle alsulcken 

differentien ende openstaende rekeningen als tusschen de constituante ende Cornelis Calloo, 

Cornelis Jans Boone, Cornelis Geerts Bijsterman, Pieter Marinuss, Nicolaes Jans Kousmaker 

ende generalijc alle andre nocg open ende ongeliquideert staende te liquideren ende 

vereffenen, de liquidatie te teijckenen, de penningen daervan voor haer constituante 

provenierende t’ontfangen of het te cort comen te voldoen ist noot dselve personen daertoe 

met alle middelen van rechte te constringeren, den geconstitueerde gevende voorts volcomen 

last omme alle alsulcken parthien van landen als de constituante heeft liggende in den 

Grooten Polder van Crabbendijcke te vercoopen aen alsulcken persoon of personen ende voor 

sulcken somme van penningen hem geconstitueerde goetduncken zal de penningen daervan 

als ooc die jaerlijcx van alle d’andre goederen sullen provenieren t’ontfangen ende daervan 

quitantie te passeren, den coo[per of coopers dselve te transporteren ende leveren ende haer 

constituante daervan t’ontgoeden ende voorts generalijc meer in rechte ende daerbuijten in 

haer constituantes zaecken binnen den voors. eijlande te doene ende hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen sal ende sij constituante present sijnde selfs soude mogen ofte connen 



 

 

 

gedoenmet vordre macgt om een of meer personen in sijne stede te substitueren. gelovende te 

houden te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. ius gedaen ende gehanteert sal werden midts doende van 

sijnen ontfanc bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voors. Feijth present Adriaen Andriess 

Wiskercke ende Macharis Jans innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 207c, W_6994, 19-11-1614 (solemnisatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt jonckheer 

Marinus van der Weerde clouc gesont welvarende ende sijn verstant ende memorie 

volcomelijc gebruijckende soo mij notario metten getuijgen claerlijc bleec ende verclaerde in 

desen toegevouwen papiere gesloten ende gecachetteert metten signette van comparant bij sijn 

eijgen hant geschreven ende onderteijckent begrepen te sijne sijn testament laeste ende 

vuijtterste wille d’welck hij begeirde volcomen effect te sorteren na sijn forme ende inhouden 

t’sij als testament codicille vuijtterste wille giften ten opsien des doots ofte sulcke andre 

forme alst alderbest na rechten subsisteren macg al waert sulcx dat alle solemniteijten ende 

observantien na rechten gerequireert daeronne niet en waren onderhouden nocg acgtervolcgt. 

Versouckende oversulcx mij notario van dese sijne verclaringe acten in forma gemaect te 

werden. Actum ten woonhuijse van den comparant present Casar Gaillieris (MPS: Caesar 

Gaillieris) ende Lieven hadde innewonders deser stede die als geloofflijcke getuijgen nevens 

mij notario ter kennisse van desen versocgt sijnde dese metten comparant mede onderteijckent 

hebben. 

 

RAZE 2045, 207c, W_6994, 24-11-1614 (attestatie): (pag 208) compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

gentman vendumeester deser stede oudt 33 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie 

van Pieter Adriaens cramer op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerecgte waerheit mits desen waracgticg ende hem seer wel kennelijc te 

wesen dat op 12-9-1614 als wanneer Pieter Hacque sijne parthien van lande voor de herberge 

geseit Den Gouden Leeuwe (MPS: Leuwe) was duer den requirant op veijlende ende 

vercoopende ende d’eerste pathie groot ontrent 7 gemet vercocgt sijnde is den requirant 

binnen gecomen ende jegens den voors. deposant ende Hacque ter presentie ende aenhooren 

van verscheijden andre personen seggende de parthie is vercocgt voor 12 p 3s t’gemet dan 

daer is differentie on der de personen die geboden hebben wie cooper is laet den coop open 

staen ende ongeteijckent tot dat men weet wie den cooper is seijde den voors. Hacque het is 

mij leet dat de luijden om mijn goet twisten ick wenschte dat se wel tevreden waren het goet 

is wel vercocgt oft diergelijcke woorden. Sluijttende hiermede sijne depositie met presentatie 

van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Smacke present Cornelis Jacobs van Sundert ende Jacob 

Marinuss blauverwer innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 



 

 

 

 

RAZE 2045, 208, W_6994, 25-11-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques 

Denijss (MPS: Jacob Denijss) brouwer in de Werelt (pag 208v) binnen deser stede als 

erfgenaem voor d’helft inde nagelaten goederen wijlen Jan Denijss sijnen broeder dewelcke 

heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen mr 

Martinus Casar (MPS: Martinus Caesar) advocaet hem gevende volcomen macgt authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name ende van sijnentwege van de 

erfgenamen wijlen Thomas van de Plasse metter minne ofte rechte te heeschen manen innen 

ende ontfangen alle alsulcke penningen metten interest van dien die den voorn. Thomas van 

de Plasse als administrerende voocgt geweest sijnde van den voorn Jan Denijss goederen in 

sijn leven per slote van rekeninge gedaen ende gepasseert ten weescamer van Hantwerpen 

(MPS: Antwerpen) op 4-8-1582 schuldicg es gebleven volgende d’selve regeninge aen den 

geconstitueerde over te leveren daer aen dese haer voor soo vele des noot sij is refererende, 

van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forme. Bij faulte van goetwillige 

d’voorn erfgenamen rechtelijck daertoe te constringeren ten dien fijne beneffens den voors. 

Casar constituerende Jan Raphaels procureur tot Zzee (MPS: Zierikzee) omme vuijt sijns 

comparants name in rechte te ageren ende te compareren voor allen heeren wetten rechten 

ende rechteren daert behooren sal ende aldaer sijn constituants goet recht voor te staen 

beschudden verdedigen ende verantwoorden te litiscontesteren (MPS: rechtsplegen), alle 

dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren domicilie te kiesen den eedt 

Calumnia ende alle andren eeden diet recht admitteert ende toelaet, in sijns comparants name 

te doene ende presteren, sententie te versoucken de favorable vonnisse ter executie te stellen 

ende ter diffinitijfve te vervolgen commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen 

op personen ende goederen te doene den voorn. Casar ooc authoriserende om procureur 

alleenlijc ad lites te substitueren ende voorts alles te doene hanteren dat tot voorstant van des 

constituants goet recht dienen sal ende hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. gelovende onder t’verbant als naer rechten te houden voor goet vast ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den voors. casar ende desselfs substituijt tot t’gunt voors. 

is (pag 209) gedaen ende gehanteert mitsgaders t’gene bij den voors. Jan Raphaels in rechte 

sal geageert werden mits hij Casar gehouden wert te doene rekeninge van sijnen ontfanc, 

bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Corneliss timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 209, W_6995, 25-11-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Charel Jans 

(MPS: Karel Jans) soo in sijn eijgen name als van wegen sijne kinderen geprocreert bij 

Adriaenken Willemsdr (MPS: Adriana Willemsdr) ende in dier qualiteijt constitueerde 

d’eersame Willem Geert Nissepadt innewonende borger deser stede omme vuijt sijns 

constituants name qualitate voors. te heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcken 

penningen als hem constituant met sijne voors. kinderen sijn competerende van Franchois 

Vervoort (MPS: Frans van de Voorde) over verschenen ende nocg te verschijnen paijementen 

volgende de bescheeden daervan sijnde daeraen dese haer refereert, van sijnen ontfanc 

quitantie te geven ende verlijden in forme. Ende ist noot den voorn. debiteur met alle 



 

 

 

middelen van rechte tot betalinge te constringeren te compareren voor allen heeren bancken 

rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren, sententie te versoucken, deselve ter executie te stellen ende ter 

diffintijfve te vervolgen, commeringen arrestementen, beletselen ende vuijtwinninge op den 

persoon ende goederen van den voors. van de Voorde te doene ende voorts generalijc ten fijne 

voors. is alles te doene ende hanteren dat behooren sal als hij comparant present sijnde selfs 

soude mogen eofte connen gedoen met macgt om procureur ad lites te substitueren. 

Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden t’allen (pag 209v) dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde te fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present sr Johannes de Jonge 

ende Joos Cappelle innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 209v, W_6996, 26-11-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques 

Denijss brouwer (MPS: Jacob Denijss brouwer) ende innewonende borger deser stede oudt 52 

jaren oft daer ontrent dewelcke heeft ter instantie van Joos Coloribus in Baerlandt (MPS: 

Baarland) op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat de brouwers binnen deser stede noijt 

meer van impost van de maelderie en hebben betaelt als 10 stuijvers van de broute cleen bier 

ende 20 stuijvers van de broute groot bier volgende het 19
de

 artickel van ordonnantie opt stuck 

van de maelderie gemaect sonder dat henlieden oijt te laste gelecgt is eenige nombre vann 

greijnen over te brengen maer hebben altijt volstaen mits betalende bij de broutte als voors. is 

seggende voorts hem ooc wel kennelijc te wesen dat in Walcheren niet vorder en werden 

belast. Sluijtende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede 

te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes op stadthuis der stede Goes present Adriaen Nissepadt ende 

Cornelis Visscher borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 210, W_6996, 26-11-1614 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Martinus Casar (MPS: 

Martinus Caesar) ter eenre ende Joos Jans Malfroict (MPS: Joos Jans Maelfroijt) ter andre 

sijde ende verclaerden met den andren geaccordeert te wesen nopende het overnem van alle 

alsulcken parthien van landen als den voorn Joos Malfroict gecocgt heeft van Pieter Houcque 

aencomende sijn mondige ende onmondige docgter soo int Goes ambacht Baersdorp (MPS: 

Baarsdorp) Seraerskercke (MPS: ’s Heer Arendskerke) als Vlake in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat den voors. Malfroict voortaen ter cause van den voors. coop op de 

voors. landen niet meer en sal hebben te pretenderen tot laste van den voors. Houcque nocg 

ooc van de penningen bij hem ter cause van dien aen den voors. Houcque als anders betaelt 

maer alle dselve landen actien ende pretensien bij desen cederende ende transporterende aen 

den voors. Casar die dselve landen ende actien is accepterende met alle de lasten die den 



 

 

 

voors. malfroict daerop schuldicg is, belovende den selven malfroict daervan costeloos ende 

schadeloos te houden ten eeuwigen dagen. Onder reserve dat Joos malfroict geenen pacht sal 

hebben te geven soo van de weije gelegen in Vlake groot 6 gemeten of daer ontrent nocg ooc 

van de weije gelegen int Goes Ambacgt groot 1 gemet 260 roe nocg ooc van de weije gelegen 

in Baersdorp bij hem over den jare 1614 gebruijct sonder ooc gehouden te sijne te 

verantwoorden den pacht van de voors. weije in Baersdorp over de jaren 1613 bij hem 

Malfroict genoten mits dat hij Malfroict gehouden is de landen bij hem gebruijct te suijveren 

ende bevrijden van state ende waterpenningen over de voors. jaer 1614. Ende hij Casar is 

gehouden te betalen het gelacg bijhem gerekent bedragende 6 p 1s ende terstont in handen van 

den voors. Malfroict nocg drie rosenobels die Joos Malfroict bij desen bekent ontfangen te 

hebben. Ende is meer geconditionneert ingevalle den voors Casar de weije in Vlake ende 

Baersdorp niet vercoopt ende dselve verpacht dat hij Casar dselve weijen den voors. malfroict 

sal presenteren in pachte voor een ander tot voldoeninge ende onderhoudinge van desen 

contracte. Verbinden parthien hinc jude haerselven personelijc ende generaelijc alle hare 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte (pag 210v) meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Pauwels Willems Goeree ende Abraham 

van Benthem borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 210v, W_6997, 2-12-1614 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Adriaens in huwelijck hebbende Digneken Heijndricks Bouts (MPS: Digna Heijndricks Bout) 

ende constitueert Jan Biersteker ende Vornelis Jans timmerman tot Irsicke (MPS: Yerseke) 

gesamentlijc ende elc int besondre gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel 

omme vuijt sijns comparants name te compareren voor wethouderen van Irsicke ende aldaer 

aen ende ten proffijtte van Davidt Jaspers (MPS: David Jaspers) te leveren alsulcke 13 gem 

ende een half lants liggende in Irsicke in de Meulepolder bij hem comparant aen den voors. 

Davidt Jaspers vercocgt voor 113 p vls den hoop te betalen met 63 p gereet die den comparant 

bekende ontfangen te hebben ende de reste een jaer na de leveringe ende ten gelage 5 p gvls 

ende dat alles boven den chijns opt selve lant staende, den cooper daerinne te goeden erven 

ende vestigen ende hem comparant te ontgoeden onterven ende ontvestigen ende voorts tot 

t’gunt voors. is alles te doene ende hanteren dat behoren sal als hij constituant present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Soutkeete present Cornelis Smallegange? ende Jacob 

Geluck die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 211, W_6997, 2-12-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Job Kelleman oudt 44 jaren 

Evert Marinuss t’ s’Gravenpolder oudt 32 jaren dewelcke hebben ter instantie ende requisitie 

van Cornelis Barthelmeeuss ter Nisse op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen dat hij Evert Marinuss ontrent 

St Maerten 1613 jegens Matthijs Pieters s’Gravenpolder gemangelt heeft een bruijn ruijn 



 

 

 

paert dat hij Evert te voren gecocgt hadde van Job Kelleman voors. ende vuijtbedongen de 

somme van 6 p vls mits dat Matthijs t’sijne laste hadde de licenten van ’t voors ruijn paert. 

Sluijtende hiermede haerlieden depostitie met presentatie t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Soutkeete present Adriaen Theune Gabriels (MPS: 

Adriaen Anthonies Gabriels) ende Anthonij de nagelmaker borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 211, W_6997, 4-12-1614 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Michiel Pieters glasemaker oudt 

41 jaren ende David Joriss weert int Wageschot oudt 48 jaren beijde innewonende borgers 

deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Albrecht Feijth rentmeester van 

jonckheer Lasalle op haerlieden manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat sijlieden 

deponenten gisteravont ten huijsse van voors. David Joriss den requirant Frans Verbrugge 

ende Maeijcken Duijvende? sijne huisvrouwe weduwe wijlen Sacharias de Jonge hebben 

horen afdragen hoe dat Cornelis Jans Boone ende Cornelis Calloo gecregen hadden seker 

actien t’sterfhuijs van de voors. Sacharias de Jonge sprekende hadde ten laste van monsieur 

Lasalle daerop (pag 211v) Frans Verbrugge terstont seijde sij hebben se gestolen ende mij 

bedrogen, neen seijde Maijken Suijvende gij en weter niet van ic sal eens verhalen hoet 

toegegaen es na de door van Sacharias seijde Maijken soo beloofde Cornelis Jans Boone mij 

in alles te assisteren om aen mijn gerechticheit te comen daertoe heb ic hem de rekeninge 

gegeven die hij soo lange gehouden heeft datter mij bijna vergeten hoe hem aengecomen was 

ende naerhant bevindende dat den voors. Boone niet vuijt en rechte tmijne voordeele hebben 

hem de rekeninge wederom afgeheijscht maer Boone heeft mij die geweijgert seggende 

dselve te willen houden tot hij ontlast was van seker 8 p vls daervoren hij aen den 

Burgemeester Cornelis Gilliss gebleven was welcke 8 p gvls, de voors. Verbrugge met sijne 

huisvrouwe verclaerden lange voldaen te hebben, den voors. Feijth voorts vragende hoe 

Calloo aen de papieren gecomen was die hij hadde, daerop Maijken antwoorde die aen hem 

niet gegeven te hebben, seijde Feijth: Calloo segt hem die overgegeven te sijn om sijn 

acgtergelt daeraen te verhalen, die hij tot uwe laste is pretenderende sijt gij dan Calloo niet 

schuldicg, ic en weet niet seijde Maijken dat ic hem iet deucgdelijc schuldicg ben, dan hebbe 

alleene gehoort datter questie was van ontrent 18 p gvls maer ic hebbe Boone gevraecgt 

watter van was die seijde hadde Sacharias blijven leven hij en soutter niet afgegeven hebben 

ende Calloo t’zelve mede gevraecgt hebbende seijde van gelijcke, seijde Frans voorts 

daernaer heeft Calloo ons geheijscht eens 400 gulden ende daernaer ist op 800 gulden 

gecomen. Voorts den voors. Feijth Maijken vragende of sij se wel aen Calloo schuldicg was 

seijde Maijken ic en weet niet dat ic hem iet schuldicg ben ic hoore nocgtans, seijde Feijth dat 

hij de papieren voor notario overgetransporteert hebt aen Calloo hebt gij daer iet voren 

ontfangen, seijde Frans ten is geen 50 gulden weert dat ic daervoren gecregen heb wel hoe? 

seijde Maijken 50 gulden geen 2 p gr jae, seijde Frans gij gaf mij eens een stucxken gouts dat 

wel 8 asen te licgt was, ic hoore wel seijde Maijken gij doet dat al sonder mijn weten ende sij 

geven u altemet een stuck gelts ende dat gaet gij verdrincken dat gaet wel toe sij stijven u 

alsoo in ’n dronkenschap, jae seijde Frans Calloo was mij lange aen dat ic het doen soude 

ende liet mij niet ongequelt maer alst eens te passe comt sal ict hem wel eens terdege seggen 

ende gebruijcken kalis? recht seijden voorts den voors. Verbrugge ende Maijken Duijvende 

dat Daniel renialme Pieter Marinuss Boone ende Calloo tharen huijsse gecomen sijn ende 



 

 

 

verscheijden papieren (pag 212) gelicgt hebben seggende die en sijn v.l.? niet dienstelijc maer 

ic sie nu wel dat ic bedrogen ben want niemant en brencgt mij weder datse gehaelt hebben het 

heeft mij wonden? seijde Feijth dat gij dit doet Fransdaer Lasalle selfs nocg gelt van Sacharias 

comt, dat waer zeijde Frans ic hebbe nocg bescheet oft het moeste niet gelicgt sijn dat lasalle 

quam van Sacharias over de 300 p vls maer ic sal der wel maken achtercomen met meer 

andere diergelijcke propoosten.Sluijtende hiermede hare depositie verclarende t’gene sulcx de 

voors. personen hooren seggen te hebben presenterende t’selve met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Johannes de Jonge ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 212, W_6998, 9-12-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques Mertens Driewegen 

(MPS: Jacob Maertens Drijwegen) ter eenre ende Marinus Corneliss Schipper te 

Ellewoutsdijck ter andre sijde ende verclaerden metten anderen geaccordeert te wesen dat den 

voors. schipper sal maken ende Jaques Mertens Driewegen ontfangen eenen inventaris die 

schipper gehouden ende beloofde te maken vuijttereijcken prima? meije 1615 ende ten 

minsten sterc 133 p 6 8 gr, dies sal Driewegen aen verscheijden des voors. Schippers 

crediteuren die hijt hem ordonneren sal betalen ende gereet verschieten de somme van 100 p 

vls mits genietende 3 s 1 gr te ponde voor ontfancloon ende soo den inventaris meer inhout als 

133p 6 s 8 gr sal Driewegen daervan genieten sulcken ontfancloon als sijlieden sullen comen 

accorderen. Dies beloofde Schipper tot versekeringe van de penningen dij den voors. 

Drijwegen of te spreken of betalen als ooc het ontfancloon wettelijc voor schepenen van 

Ellewoutsdijck aen den voors. Drijwegen in handen te stellen ende in vrien eijgendomme over 

te dragen d’naervolgende goederen eerst een bruijn ende blau merrij paerden (pag 112v) Item 

eenen nieuwen wagen. Item drie tijekoeijen? vier kalveren, Item 5 gemeten 200 roe coolsaets 

in Cromme?Janshouck. Item 5 gemet en ? roe groen terwe liggende in Moelhouck ende nocg 

ontrent 2 gem terwe in Jan Maenshouck als ooc de somernote die den voors. Schipper over de 

jare 1615 saijen sal. Item alle de meublen ende huisraet ten huijsse van voors. Schipper 

wesende ende metten laeste ooc de beternisse? van sijne houve met 2 gemet 60 roe eijgen 

erve ende hare andre gevolcge staende ende gelegen inden Meulhouck voors. tot volcominge 

van desen contracte verbinden sijlieden contragenten haerlieden selver personelijc ende 

generalijc alle hare goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Pauwe present Jacob Engels ende Willem Costen borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 212v, W_6999, 11-12-1614 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques Mertens Driewegen 

(MPS: Jacob Maertens Drijwegen) ter eenre ende Marinus Jacobs in de Oosterswake 

s’Gravenpolder ter andre sijde ende verclaerden dat sijlieden op 29-11-1614 met elcanderen 

aengegaen ende gemaect hebben seker contract nopende ’t maken ende ontfangen van eenen 

inventaris van 100 p vls volgende denselven contracte gepasseert voor schepenen van 

s’Gravenpolder t’welc sijlieden verstaen ende verclaren in sijn volle cracgt ende vigeur te 



 

 

 

blijven ende alsoo den voors. Marinus Jacobs verclaerde genegen ende genootsaeckt te wesen 

om sicg selven te behelpen boven de voors. 100 p vls nocg te maken ten tijde in den voors. 

contract gementionneert de somme van 50 p vls daervan den voorn Drijwegen sal 

prouffijtteren 3 s t’ponde voor ontfancloon mits gereet verschietende aen de voors. Marinus 

Jacobs ende betalende de somme van 33 p 6 s 8 gr. Dies is den voorn Marin us Jacobs 

gehouden ende belooffde mits desen voor de voors. 50 p vls te stellen goede suffisante borge 

tot contentemente van de voors. Drijwegen tot voldoeninge ende volcominge van den voors. 

contracte (pag 213) verbindende sijlieden contragenten haer selven personelijc ende generalijc 

alle hare goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Pauwe present Willem Costen ende Jan Dignuss Masuer 

(MPS: Jan Dignuss Mazure) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 213, W_6999, 3-1-1615 (borcgtocgte): compareerden Anthonij Gabriels 

s’Gravenpolder ende Jan Adriaens t’Hoedekenskercke ende hebben hen geconstitueert borgen 

voor de voldoeninge van desen contracte nopende de 505 p vls hierboven geroert onder 

t’verbant van haerlieder personen ende goederen, present Franchois van der Straten (MPS: 

Frans van der Straten) ende Geert Bijstermans innewonende borgers deser stede, die als 

getuigen nevens mij notario ter kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 213, W_6999, 16-12-1614 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Leunken Cornelisdr Cock(MPS: 

Appolonia Cornelisdr Cock) geassisteert met Willem Pieters Cock haren oom soo voor 

haerselven ende ten desen vervangende ende haer sterck makende voor broeder Pieter 

Corneliss Cock ende haer suster Janneken Cornelisdr kinderen wijlen Maijken Jan Harmansdr 

(MPS: Maeijcken Jansdr Hermansdr) ende sulcx erfgenaem van smoeders zijde in de 

goederen wijlen Jan Franss boxmaker voor een 3
de

 part in den staeck of hoofde van Jan 

Hermans voors. ende in dier qualiteijt bekende van Heijndrick Hubrechts meulenaer ende 

Willem Jacobs Braingnie (MPS: Willem Jacobs Braenge) executeurs van testamente van 

voors. Jan Franss boxmaker ? 11 p 13 s 4 gr bij haer in gereede gelde ontfangen ten vollen 

ende meer dan vernoucgt te wesen van de successie ende erffenisse de comparante over? haer 

broeder ende suster bij den overlijden van Jan Franss voors. haerlieder cousijn was 

verstorven, scheldende dienvolgende deselve testamenteurs ende allen andren quitantie 

behouvende daervan vrij ende quijtte mits desen ten eeuwigen dagen. Belovende d’selve voor 

alle namaningen te bevrijden ten (pag 213v) eeuwigen dagen ende den voors. Willem Pieters 

Cock heeft hem verbonden gelijc hij verbint mits desen borge als principael ende eijgen schult 

voor de namaningen ende pretensien die des voors. comparantes broeder ende suster in tijden 

ende wijlen tot laste van de voors. testamenteurs souden mogen pretenderen of heijschen 

onder t’verbant van sijnen persone ende goederen ende renuncgiatie van t benefitium 

excussionis vant effect van dien te voren volcomen onderricht sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Geerts cramer tot 

Cloetinge ende Jan Jooss s’heeren dienaer binnen deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 



 

 

 

 

RAZE 2045, 213v, W_7000, 16-12-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Lijsbeth 

Mane (MPS: Elisabeth Germaensdr) suster ende erfgenaem van s’vaders sijde voor een 4
de

 

part in de goederen nagelaten bij Jan Maens (MPS: Jan germaens) zaliger binnden deser stede 

overleden geassisteert met Leenaert Jacobs paerdecooper haren swager ter eenre ende Jan 

Jooss innewonende borger deser stede in huwelijck hebbende de weduwe van den voors. Jan 

maens ter nadre sijde ende verclaerden met elcanderen geaccordeert te wesen nopende de 

goederen de voorn Lijsbeth Mane bij den overlijden van voorn Jan maens verstorven te weten 

dat Jan Jooss in vrien eijgendomme sal behouden voor soo vele des voors. Lijsbeths portie 

aengaet alle de goederen baten ende lasten bij den voorn Jan maens achtergelaten al t’sijnder 

bate ende laste. Dies beloofde den voorn Jan Jooss ter oorsake van dien aen voors Lijsbeth 

Mane te betalen ende vuijttereijcken de somme van 14 p vls eens te betalen d’een helft gereet 

ende d’ander helft prima januarij 1616 precijs onder verbandt van sijne persone ende 

goederen dewelcke ontfangen hebbende verclaerde sij comparante geen recht nocg actie aen 

de goederen bij haren voors. broeder nagelaten meer te behouden nemaer? alle d’selve 

cederende tot prouffijtted van den voors. Jan Jooss. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Jans Mekinnekens? tot Cloetinge die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 214, W_7000, 23-12-1614 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem Hubrechts wonende in 

s’Gravenpolder voor hemselven ende ten desen vervangende Grietken Huijbrechtsdr (MPS: 

Margaretha Hubrechtsdr) sijne suste reende Marinus Dignuss sijn ooms sone Jan Louts mede 

wonacgticg in s’Gravenpolder voor hemselven ende mede ten desen vervangende Pieter, 

Marinuss ende Jacob Louts mitsgaders Adriaenken Louts (MPS: Adriana Louts) sijn broeders 

ende suster, ende Jan Engels voor hemselven ende vervangende Leenken Ingels (MPS: 

Helena Engelsdr) ende Cornelis Engels sijn broeder ende suster mitsgaders nagelaten weesen 

van Maijken Loijs (MPS: Maeijcken Louisdr) ende Leenken Loijs (MPS: Helena Louisdr) 

dewelcke verclaerden dat sijlieden soo in haerlieder name als in de voors. qualiteijt ratificeren 

approberen voor goet van waerden ende onverbrekelijck houden ten eeuwigen dagen 

alsulcken contract als Pieter Boreel vuijt de name van gemeene erfgenamen van Jacob Pieters 

in sijn leven stadtsmit der stadt Middelburcg voors. op 9-12-1614 voor den notario Adriaen 

Pieters Boogaert heeft aengegaen gemaect gepasseert ende verleden alles blijckende bij 

denselven contracte. Dienvolgende bij desen ten goede nemende ende danckelijck 

accepterende de ratificatie die Joos Sebastiaens soo in sijn eijgen als der comparanten name 

op 17-12-1614 voor den voorn notario ter cause als boven heeft gedaen. gelovende d'selve 

onverbrekelijc te onderhouden ende te doen onderhouden t’allen dagen onder t’verbant van 

haerlieder personen ende goederen den voorn. Jan Engels qualitate voors. constitueerde voorts 

Joos Sebastiaens voors. omme te innen ende ontfangen het legaet van 6 p vls dat den voors. 

Jacob Pieters aen kinderen van (pag 214v) Engel Jans t’Hoedekinskercke (MPS: 

Hoedekenskerke) gelegateert heeft, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in 

forme mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijc 



 

 

 

rekeninge, bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 214v, W_7001, 24-12-1614 (besteck): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Antheunis Gabriels 

(MPS: Adriaen Anthonies gabriels) ende Jan Blaess timmerman ter eenre Huijbrecgt de 

Munck (MPS: Hubrecht de Munck) ende Adriaen Heijndricks Nissepadt ter andre sijde ende 

verclaerden geaccordeert te wesen nopende het maken ende stellen van eene paerde olijmolen 

mitsgaders t’leveren van materialen daertoe dienende in formen ende manieren naervolgende 

voor eerst moet het vat oft schuijre gemaect worden op de lengde van t’vat of schuire van Jan 

Arents Ruijghs olijmole de breede ende de materialen mitsgaders de huisinge moeten wesen 

conform de mole van Legiers Forts (MPS: Logier Foorts) soo van dickte als swaerte ende het 

paerdestal moet gelecgt werden met calcijsken? off schipsplancken, den aennemers sullen den 

voorgevel flessen ende rabatten over malcandren ende voorts rondom becleen met deijlen 

gecant gestreken ende genagelt over malcandren ende de borsweringe met geschaefde deijlen 

beschieten ende in het dack stellen twee vlaemsche gevelkens gelijck in Boudewijns de Wints 

mole staen. de aennemers sullen leveren alle de materialen tot de voors. mole noodicg soo 

hout, steen, pannen, calck, ijser, glasen ende generalijc alles tot dat se bequaem sal wesen om 

te bewercken als ooc becostigen den arbeit ende bovendien nocg leveren den last nieuwe 

tonnen schroonbeckens? panne ende twee olijbacken ijder soo groot als Logier Foorts olijback 

is mitsgaders 8 roe ? thuijns soo die daer noodicg is gestelt. De aennemers sijn gehouden tot 

repareren alle t’gene binnen d’eerste maent aen de voors. mole soude mogen breken als ooc 

de (pag 215) de steenen de 3 eerste jaren goet te staen dat d’selve niet en sullen binnen dien 

tijt vuijtcalven breken of meutelen? Dese mole moet gestelt ende gemaect sijn Jacobij 1615 

op pene van ijder dacg daernaer te verbeuren 7 s 10 gvls waervoren d’aennemers bedongen 

ende de besteders belooft hebben de somme van 216 p 13 s 4 gvls ende bovendien aen ijder 

van d’aennemers huijsvrouwen een dobbelen ducaet te betalen nu dadelijc gereet 33 p 6 s 8 

gr. Item soo wanneer t’werc aen de mole sal voldaen sijn d’een helft van de resterende somme 

ende d’ander helft een jaer daernaer ende bovendien alle het drinckebier tot het werc volmaect 

sal wesen. D’aennemers nemen aen in minderinge van Hubrecht de Muncks helft eenen 

paijbrief die den voorn de Munck sprekende heeft op Cornelis Marinuss tot Cloetinge ende 

seker houve in Schrabbekercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) inhoudende ontrent 800 gulden te 

betalen met 8 p s’iaers ende dat voor sulcken somme van penningen als die gereduceert jegens 

den penninck 16 weerdicg sal sijn. Dies constituerende den voorn. de Munck hemselven 

borge voor de voldoeninge van de voors. somme totten eersten penninck metten laesten 

betaelt sal sijn tot voldoeninge ende volcominge van desen contracte verbinden parthien hinc 

jude haerlieder selven personnen ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Soutkeete present Charel de Grave (MPS: Karel de 

Grave) ende Jan Lievens smit borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 



 

 

 

RAZE 2045, 215, W_7001, 30-12-1613 (huwelijcxe voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 30-12-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Cornelis Pieters cleermaker 

toecomende bruijdegom ter eenre ende Geertruijt Geeraerts (MPS Geertruijd Geertsdr) 

toecomende bruijt ter andre sijde ende verclaerden gesint ende genegen te (pag 215v) sijn 

elcanderen vuijt goede liefde ende affectie te trouwene ende daermede voort te gane na de 

ordonnantie van kercke godes tot Godts eere ende haerlieden salicheijt ende dat sijlieden tot 

vervoderinge van dien voor bande van huwelijck met elcandren aengegaen ende gemaect 

hebben seker minnelijc bespreck of huwelijxe voorwaerde in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat sij respectivelijc sullen innebrengen alle haerlieder goederen 

roerende ende onrtoerende ergffelijcke ende gereede geen vuijtgesondert of gereserveert met 

sulcken verstande ende reserve ingevalle den voorn Cornelis Pieters eerst comt t’overlijden 

soo sal den toecomende bruijt gehouden alle de goederen geen vuijtgesondert of gereserveert 

mits latende volgende aen de erfgenamen van de voors. Cornelis Pieters alsulcken goederen 

als hij Cornelis Pieters alsulcke goederen als hij Cornelis Pieters ten huwelijcke innebrengen 

sal sonder meer ende belangende de dootschulden ende begravinge zullen bij den erfgenamen 

van voors. Cornelis Pieters gedragen ende betaelt moeten werden docg met sulcken verstande 

dat na de doot van voorn. Geertruijt alle de goederen geen vuijtgesondert bij haer achter te 

laten ende metterdoot te ontruijmen sullen comen ende in vrien eijgendomme devolveren op 

Pieter Corneliss haer schoonsone off op desselfs Pieters kinderen soo hij overleden ware ende 

soo zij Geertruijt eerst overleden is sal Cornelis Pieters behouden in vrien eijgendomme alle 

de goederen geen vuijtgesondert die de voorn Geertruijt met hem gemeene achterlaten sal 

mits dat de voorn Cornelis Pieters in desen verschijn als op den voorn Pieter Cornelis off sijn 

kinderen naert overlijden van voorn Geertruijt gehouden werden aen de erfgenamen ab 

intestato van voorn Geertruijt op dat daer eenige sijn soo niet aen de armen deser stede 

vuiittereijcken ende betalen eene s 8 gvls onder hun allen eens sonder meer verclarende op de 

voors. conditien dit huwelijck aengegaen te hebben. belovende oversulcx deselve te 

onderhouden ende achtervolgen ten eeuwigen dagen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Dignuss ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 216, W_7002, 1-1-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Simon Andriess pasteijbacker 

innewonende borger deser stede ende constitueerde Franchoijs van der Straten (MPS: Frans 

van der Strate) hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt 

sijns constituants name te innen ende ontfangen alsulcken 150 p 4 s 4 gvls als Laureijs Jans 

schipper proncipael ende Pieter heijndricks backer tot Zzee (MPS: Zierikzee) borge hem 

comparant deucgdelijc schuldicg sijn over coop ende leveringe van 10 pijpen raepolie bij hem 

comparant den voorn. Laureijs Janss vercocgt ende gelevert op den 18-12-1614 ende dat met 

sulcken gelde als hier jegenwoordicg binnen deser stede Goes ganckbaer is. Ende in cas van 

refus van betalinge jegens den voorn Laureijs Jans ende Pieter Heijndricks te protesteren van 

costen schaden ende interesten geleden ende te lijden met sulcken intentie omme alle d’selve 

in tijden ende wijlen aen de voors. personen te verhalen daer ende soo hij te rade werden sal 



 

 

 

t’selve protest rechtelijc te vervolgen ende d’voorn debiteurs met alle middelen van rechte 

naer usantie aldaer tot betalinge te constringeren, te compareren voor allen heeren bancken 

rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer te concluderen tot betalinge van de 

voors. somme met alle costen schaden ende interesten van dien ende voorts alles te doene dat 

behooren sal als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met 

macgt om procureurs ad liets te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 

reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Anthonij Hebbrechts 

ende Boudewijn de Wint borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 216v, W_7003, 2-1-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 2-1-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Janneken Ruijters sieckelijc te bedde 

liggende maer nocgtans haer verstant ende memorie gebruijckende soo ons claerlijc bleeck 

dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die 

doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt haren vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie ofte toeraet 

van jemande soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert haer testament 

laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haere siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode 

lichaem den buijc der aerden. En de comende voorts tot haer voorgenomen dispositie van 

goederen heeft in den eersten gegonnen gegeven ende gelegateert aen Dirrick Willems (MPS: 

Dierick Willems) haer kint kint het huijs bij haer comparante gecocgt van Daniel Noorthouve 

gestaen op den Meulendijck neffens thuijs darer sij comparante in is wonende ende dat met 

sulcken lasten als tselve belast es mitsgaders nocg bovendien 4 nieuwe vlasse hemden. Item 

legateert aen Willem Willems ende haer kints kindt het laken tot 4 nieuwe vlasse hemden. 

Item aen Cornelis Willems mede vier hemden. Item aen Cornelis (MPS: Cornelis Corneliss) 

ende Willem Corneliss mede haer kints kinderen elcx twee hemden. Item legateert aen 

Willemijnken Cornelisdr (MPS: Willemijna Cornelisdr) mede haer kints kint 4 nieuwe 

hemden. Item haer beste rootte mette keurs met den fluwelen boort. Item haer beste bouratte 

lijfken ende een bruijne honschote veurschort. Item aen Maeijcken Cornelisdr huisvoruwe van 

Cornelis Corneliss mede twee nieuwe hemden ende verstaet ooc sij comparante dat ijder van 

haer kinderen ende kintskinderen sal behouden invrien eijgendomme t’gene t’sijne ende hare 

lijve is dienende ooc bij desen remitteren ende quijtschelden in cas sij comparante comt 

t’overlijden alsulcken 5 p vls als sij gedaen of betaelt heeft opt huijs de kinderen van docgter 

Lijsbeth Willems (MPS: Elisabeth Willemsdr) toebehoorende ende alle hare resterende 

goederen heeft sij comparante bij forme van institutie aen haer docgter Leunken Willems 

(MPS: Appolonia Willemsdr) omme d’selve te besitten gebruijcken ende haren nootrust 

daervan te nemen haer leven lanck (pag 217) geduirende mits dat sij leunken onvercocgt sal 

laten ten ware haer den vuijtterste noot daertoe waren dwingende alsulcken ronden gouden 

cabel ende merckrinck als sij comparante is hebbende die Leunken in cas sij comt te trouwen 

vorn vuijt sal hebben ende naer haer overlijden off soo wanneer d’selve Leunken comt te 

trouwene sullene alle de goederen bij haer comparante achter te laten gepaert ende gedeelt 



 

 

 

werden bij haer testatrices kint en kintskinderen naer costuijme van den lande van Seeland. 

Allen twelcke voors. is de testatrice ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijterste wille 

gifte ten opsioene des doots ofte sulck andre forme ende middel alst alderbest na rechten 

subsisteren macg niettegenstaende een rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen 

van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende 

solemniteijten en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van testatrice present Jan Maertens 

passementwercker ende Laureijs Hubrechts schipper borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 218, W_7004, 13-1-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 13-1-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Adriaen Arnouts Verstraten (MPS: 

Adriaen Arnouts van der Strate) ende Jaquemijnken Jobsdr (MPS: Jacomijna Jobsdr) sijne 

huisvrouwe beijde clouck gesont welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde 

dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die 

doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maecken ende ordonneren 

haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende 

geheilicgt heeft ende haer doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot 

haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben malcandren reciproce over ende 

wederover de lancxtlevende van hen beijden gegonnen ende gegeven gonnen ende geven 

onder den laste ende reserve hiernaer geroert in vrien eijgendomme mits desen alle haerlieder 

gereede haeffelijcke erffelijcke meuble inmeuble roerende ende onroerende geen 

vuijtgesondert oft gereserveert die d’eerstaflijvicge met de lancxtlevende van hen beijden 

gemeene achterlatende omme alle d’selve te behouden aenveerden ende daermede sijn oft 

haren wille te doen als sijn oft haer vrij eijgengoet sonder wederseggen van jemande 

malcanderen reciproce over ende wederover de lanctlevende daerinne haerlieder universele 

erfgenaem instituerende ende verclarende met vollen rechte ende titule mits desen. Dies sal de 

lancxtlevende gehouden sijn aen vrienden van d’eerstaflijvicge te laten volgen ende 

vuijttereijcken alle de cleeren juwelen ende properheden die ten lijve halse ende hoofde van 

eerstaflijvicge zullen gedient ende toebehoort hebben ende bovendien nocg de somme van 8 p 

6s 8 gvls onder hun allen eens zonder meer (MPS in de kantlijn: ? staet sij testatrice ? 

eerstoverleden is dat J? Jans haer broeders kint voren vuijt sal profijt ? haren gouden ronden 

?rinck). Alle twelck voors. is de testateuren ter presentie ende aenhooren van de getuijgen 

duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder testament 

laest ende vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve 

sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van (pag 218v) testament 

codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme ende middele alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige statuijten ordonnantien 

keuren ende costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat 



 

 

 

alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomentlijc en 

waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Quillaume Dont (MPS: 

Willem d’Hont) ende Jacob Engels innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 218v, W_7005, 13-1-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Pieters 

Vuijst wonende tot s’Gravenpolder binnen den eijlande van Suijtbevelant ende constitueerde 

Adriaen Antheuniss Gabriel (MPS: Adriaen Anthonies Gabriels) timmerman ende 

innewonende borger deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel 

omme vuijt sijns constituants name te heeschen manen inen ende ontfangen t’sij metter minne 

ofte rechte alsulcke 8 p gvls als hem comparant deucgdelijc sijn competerende van Willem 

Artsalias Keesjager? wonende te Utrecht inde marctschuijtte van Hantwerpen (MPS: 

Antwerpen) over reste van den coop ende leveringe van clasch bij Willemijnken Jans (MPS: 

Willemijna Jansdr) de voors Keerjager huisvrouwe van den comparant in september 1613 

gecocgt ende ontfangen, van sijnen ontfanc quitantie te geven ende verlijden in behoorlijcke 

forme. Bij faulte van goetwillige betalinge den voors. debiteur rechtelijc daertoe te 

constringeren te compareren voor alle heeren bancken rechten ende rechteren daert noodicg 

wesen sal ende aldaer te conculderen tot betalinge van voors. somme met alle costen gedaen 

ende te doene ende voorts generalijc alles meer te doen ende allegeren dat (pag 219) behooren 

ende tot voorstant van des comparants goet recht dienen sal ende de costuijmen aldaer 

medebrengende ende vereijsschende sijn als hij comparant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen met macht om procureur ad lites in sijn stede te substitueren. Gelovende 

te houden voor goet ende van waerde t’allen dagen alle t’gene bij de geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende rekeninge van sijn ontfanc bewijs 

ende reliqua t’allen des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Diericks timmerman borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 219, W_7005, 19-1-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Quirijn Marinuss ter 

eenre ende Anthonij Diguss ter andre sijde welcken Quirijn Marinuss verclaerde aen den 

voorn. Anthonij Dignuss vercocgt gelijc denselven Anthonij bekende gecocgt te hebben 

sijnen apoteecquaris winckel met alle de appendentien ende dependentien van dien tot den 

voors. winckelwaren behoorende gelijc die jegenwoordicg versien ende gestoffeert is ende dat 

voor de somme van 1350 carolus guldens van 40 gvls t’stuck eende die den voors. Anthonij 

Dignuss gehouden ende belooft te betalen in de naervolgende paijementen te weten dadelijc 

gerret oft vuijterlijc binnen 8 dagen de somme van 32 p gvls lesten meije 1615 naestcomende 

8 p gvls. Item meije 1615 naestcomende 8 p gvls. Item opten 20 januarij 1616 43 p vls 6 s 8 gr 

ende soo voorts alle jaren gelijcke somme ter volder betalinge toe onder t’verbant van sijnen 

persone ende goederen. Dies is geconditionneert dat den cooper sijnen winckel sal mogen 

blijven houdende in huijse (pag 219v) van den voors. Quirijn Marinuss sonder eenige huire te 



 

 

 

geven tot meije naestcomende ende met hem ter tafele gaen voor sulcken prijs als sijlieden 

sullen comen accorderen. Joos van der Cappellen ende Adriaen Dignuss greelmaker mede ten 

desen comparerende constitueerden henlieden selven borgen voor de gereede 32 gvls mits 

gaders de twee paijemnten die op den 20
ste

 januarij 1616 ende 1617 vercschijnen sullen te 

weten den voorn Adriaen Dignuss voor de gereede 32 p vls ende de helft van de paije die op 

den 20
ste

 1617 verschijnen sal ende Joos van den Cappelle voor de paije 1616 ende de helft 

van de paije 1617 ende dat borgen principael? ende eijgen schult onder renuncgialijc vant 

benefitium excussionis van t effect van dien volcomelijc te voren onderricgt sijnde onder 

t’verbant van haerlieder personen ende goederen, Dies belooffde hij Anthonij Dignuss de 

voors. borgen hiervan costeloos ende indemne te houden onder t’verbant als boven. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Quirijn Marinuss present mr Hieronimus 

Smallegange ende Cornelis Adriaens Mannee innewonende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 219v, W_7006, 20-1-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 20-1-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Laureijs Roelants wagemaker ende 

Leunken Jacobs (MPS: Appolonia Jacobsdr) sijne huisvrouwe wonende in Baerlant (MPS: 

Baarland) beijde clouck gesont welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde ende 

haerlieder memorie ende vijf sinnen (pag 220) over al wel gebruijckende soo ons claerlijc 

bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is 

dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder 

vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie 

of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maecken ende 

ordonneren haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende 

voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen ende eerst den voorn Laureijs 

Roelants in cas hij eerst ende voor sijne huisvrouwe comt t’overlijden geeft ende maect 

d’selve sijne huisvrouwe tocgtenaersse in alle de goederen geen vuijtgesondert die hij 

stervende met haer gemeene achterlaten sal omme alle d’selve te behouden ende daervan 

haren noottrust ende onderhoudt nemen haer leven lanc geduirende ende dat ten regarde van 

groote catinicheden????daermede Godt d’heere haer heeft besocgt waerdeur sij weijnicg ? can 

gewinnen, versouckende oversulcx aen haerlieder kinderen hiernaer genoempt de voorn. 

haerlieder moeder t’effect van desen ten regarde als boven vredelijc sonder eenicg 

jegenseggen te laten genieten. Ende in cas sij Leunken Jacobs eerst ende voor haren man comt 

t’overlijden soo geeft sij den voorn Laureijs Roelants haren man voren vuijt den gemeene 

boel het beste bedde met sijn toebehooren mitsgaders het beste stuck vlasse lijnwaet dat 

t’haren sterfhuijsse zal bevonden worden. Ende hebben onder de laste ende reserve hierboven 

geroert tot haerlieder erfgenamen gestelt ende geinstitueert Jaques (MPS: Jacob Laureijss) 

ende Marinus Laureijss haerlieder samenkinderen ende begeiren ooc dat naert overlijden van 

eerste van hen beijden gegeven ende betaelt sal werden aen den gemeenen armen der procgie 

van Baerlant voors. de somme van 3 s 4 gvls eens. Alle twelck voors. is de testateuren ter 

presentie ende aenhooren van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden 

andermael t’selve te wesen haerlieder testament laest ende vuijtterste wille begeirende ende 



 

 

 

expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte 

sulcke (pag 220v) andre forme ende middele alst alderbest naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige statuijten ordonnantien keuren ende costuijmen van steden ende 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer 

rechten gerequireert hierinne niet volcomentlijc en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 220v, W_7007, 20-1-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt mr Niclaes 

de Bont (MPS: Nicolaes de Bont) wonende te Hoedekintskercke (MPS: Hoedekenskerke) 

binnen den eijlande van Suijtbevelant ende constitueerde Cornelis Marinuss Krolle? procureur 

tot Tholen hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns 

constituants name te compareren voor wethouderen van der Tholen voors. ende aldaer aen 

ende ten proffijtte van Heijndrick Jans wonende aldaer te leveren ende transporteren alsulcken 

huijs als hij comparant aen den voors. Heijndrick Jans vercocgt heeft staende binnen der stadt 

Tholen voors. in de Brucgstrate daer jegenwoordicg voors. Heijndrick Jans is wonende ende 

dat alles in conformite van coop cedulle daer van sijnde ende onder den voorn cooper 

berustende ender voorts tot vorderinge van dien alles te hanteren doen ende procureren dat 

behooren ende noodicg wesen sal ende hij comparant present sijne selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in (pag 221) behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 221, W_7007, 20-1-1615 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Adriaens 

Smallegange ter eenre ende Andries Jans in Dijckwel ter andre sijde ende verclaerden metten 

andren geaccordeert te wesen nopende het overnemen van seker houve met haren gevolge 

gelegen in de Nissepadt die den voors. Andries Jans gecocgt heeft van de erfgenamen van 

Sijbercg Pieters zaliger op de conditien ende in manieren naervolgende te weten dat den 

overnemer met de voors. houve sal volgen de eijgen ende boomgaert mitgaders de erfpacgt tot 

18s tgemet ende alse het pacgtlant dat Andries Jans met de voors. houve ten tijde van sijnen 

coop gevolcgt heeft als ooc alle de groen noten op de landen de voors. houve volgende 

liggende. Dies sal Smallegange betalen ende t’sijne laste hebben alle de landt pacgten over 

den jare 1614b ende 1615 tot sulcken prijs als de conditien daerop Andries Jans dselve houve 

heeft gecocgt medebrengen sullen. Dies sal Smallegange genieten ende proffijtteren de huijre 

van weijen dese houve volgende die Andries Jans soo over 1614 als 1615 verhuijrt heeft 

alwaert ooc soo dat die bij Andries Jans ontslagen ware den voorn. Smallegange heeft ooc 



 

 

 

t’sijne laste het state en watergelt mitsgaders den impost van de besaeijde gemeten 1614 ende 

1615 van de weijen bij Andries Jans verhuijrt als ooc van landen bij den voors. Andries Jans 

gebruijct vuijtgesondert den boomgaert die Andries Jans gehouden is te suijveren ende (pag 

221v) betalen. Den povernemer heeft ooc t’sijnen laste alle alsulcken penningen als Andries 

Jans over coop van deselve houve daerop nocg schuldicg ende resterende is ende belooft 

boven alle t’gunt voors. aen den voors. Andries Jans te betalen de somme van 66 p 13 s 4 gr 

contant gelt ende aen den Andries Jans huisvrouwe een ouden rposenobel tot voldoeninge 

ende volcominge van den voors. contract verbinden parthien hinc jude haerlieder selven 

personelijc ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Pieter Adriaens cramer ende Jan Adriaens 

de Jonge van Heijnkensandt (MPS: Heinkenszand) die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 221v, W_7008, 28-1-1615 (pachtcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Moijses 

Leijss ende bekende van d’heer retmeester Anthonij de Witte gepacht te hebben een nieuwe 

gebroken weije groot 3 gem 208 roe liggende int Noortambacht van Cloetinge (MPS: 

Kloetinge) in den houck tusschen den Seedijck den Heerisse?wecg ende den Stellewecg ende 

dat voor den tijt van seven achtereenvolgende jaren jegens 3p 10s ijder gemet afslaens gelt 

s’iaers daervan den eerste pacht vallen ende verschijnen sal catharina 1616 ende sal den 

pachter opt gebruijc van dit lant comen soo haest het vlas dat opt selve lant over den jare 1615 

gesaijt sal worden van den velde sal wesen. Compareerde ten desen Cornelis Abrams (MPS: 

Cornelis Abrahams) ende constitueerde hem borge voor de betalinge van de jaerlijcxe pacht 

hierboven geroert ende verclaerde hem mededeelder van deselve pacht (pag 222) verbindende 

daervoren haerselven personelijc ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Hoochkamer 

ende Hans Boreij pasteijbacker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 222, W_7008, 3-2-1615 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Heijndricks wonende tot 

Valckenisse (MPS: Valkenisse) ter eenre ende Pieter Jacobs Block innewoonder deser stede 

ter andre sijde ende verclaerden metten andren geaccordeert te wesen nopende de betalinge 

van sekere penningen die de voorn Pieter Heijndricks aen den voors Pieter Jacobs Block van 

geleenden gelde schuldicg was volgende het wettelijc bescheet daervan sijnde dat hier mede 

gecasset doot ende ten niette gedaen wert ende dat in formen ende manieren naervolgende te 

weten dat den voorn. Pieter Heijndricks daervoren als voor alle verloopen vandien tot den 

dage van heden aen den voorn Pieter Jacobs zal betalen in de naervolgende paijementen de 

somme van 30 p vls te weten nu Jacobi naestcomende 1615 5 p gvls ende soo voorts alle jaren 

t’elcken Jacobi dage gelijcke 5 p vls ter volder betalinge toe dan es voorwaerde ende 

expresselijck ondersproken ingevalle den voorn Pieter Heijndricks Jacobi dage 1615 in 

plaetse van 5 p gvls betaelt ende aflecgt 8 p gvls dat hij ten dien regarde sal corten aen het 



 

 

 

capitael 2 p gvls sulcx dat hij in dien schijn maer 28 p gvls ter cause van desen accoorde sal 

schuldicg sijn die hij dan voorts jaerlijcx sal betalen met 5 p vls. Verbindende daer voren (pag 

222v) henselven personelijc ende generalijc alle sijne goederen roerende onroerende presente 

ende toecomende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Fortuijne present Mels Heijndricks (MPS: Melchior 

Heijndricks) wagemaker ende Cornelis Visser borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 222v, W_7009, 9-2-1615 (insinuatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes mij met de getuijgen ondergenoemt ten versoucke van mr Pieter Cannoije soo 

voor hemselven in de qualiteijt soo hij procedeert als vuijtten name ende vanwegen d’heer 

Emanuel Oijphant getransporteert ten huijsse van Kempe Schobbe ende aen haer docgter 

overmits dvoors Kempes absentie ten versoucke als voren verhaelt ende geinsinueert dat den 

voorn Cannoije ende Olphant deur den vorst belet sijnde den dacg van comparitie die wesen 

sal den elfden deser in den Hage niet en sullen waernemen ende oversulcx aen haer versocgt 

dat hare moeder mede soude gelieven vuijt te stellen tot dat het open water ende bij den heer 

commissaris een ander dacg geraempt sal wesen ofte bij faulte van dien dat sijlieden jegens 

haer protesteren van onmogelijcheijt ende alle costen ende schaden die daerop connen lopen 

dewelcke voor antwoorde gaf mijn moeder is in Hollant bevrosen dienvolgende hebbe haer 

van de voors. insinuatie verclaringe ende protestatelijc gelaten copie. Aldus gedaen binnen 

der stadt Goes ter presentie van Johannes de Jonge ende Adriaen van Sundert innewonende 

borgers deser stede die als gelooflijcke getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser met mij notario mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 223, W_7009, 10-2-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in de presentie van de getuijgen ondergenoemt Matthijs van Loo oudt 

ontrent 30 jaren ende Pieter Daens (MPS: Pieter Daniels) oudt 24 jaren beijde schippers ende 

innewonende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Pieter 

Corneliss Leijns (MPS: Pieter Corneliss Gheleijns) op haerlieder mannewaerheijt in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te 

wesen dat sijlieden deposanten met meer andre schippers als gisteren sijnde binnen deser 

stede op de schipperscamer gehoort hebben dat den requirant in desen met Jacob Jacobs sone 

van Jacob Quirijns schipper herde woorden jegens malcanderen hadden ende dat den voors. 

Jacob jacobs onder andre den requirant naseijde dat Agataha Wisse soo veel gestolen goet of 

goet dat met woeckeren gewonnen was in huijs hadde als daerselven dieven om gefangen sijn. 

Sluijtende hiermede hare depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Jan Passchiers stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 223, W_7009, 10-2-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht Corneliss weert ter 



 

 

 

Nisse 43 jaren oft daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Janneken Jansdr 

op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert (pag 223v) voor de 

gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat na sijn beste wetenschap nu vrijdage 

voorleden acht dagen t’sijnen huijsse vergadert sijn geweest den requirant in desen 

heijsscherse ter eenre ende Christiaen Corneliss ter Nisse als verantwoordende voort sterfhuijs 

van Marinus Geerts aldaer ende sulcx ?re ter andre sijde mitsgaders Cornelis Bartholomeeuss 

met meer andre personen alwaer ten aenhooren van den deponent sijn huisvrouwe ende de 

presenten van wegen de requirante den voors. Christiaen Corneliss naer vele discoursen 

gevraecgt werde of hem niet kennelijc en was dat den voors. Marinus Geerts de 25 p vls die 

de requirante tot laste van desselfs sterfhuijs pretendeerde in sijn leven van des requirantes 

vader ontvangen hadde, daerop Christiaen Corneliss antwoorde Jae t’is mij wel kennelijc dat 

mijn swager die ontfangen heeft maer en weet niet oft dselve gerestitueert sijn ofte niet. 

Sluijtende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Gouden Leeuwe present Nicolaes Jans Oostdijck ende 

Willem Willems de Jonge die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 223v, W_7010, 27-2-1615 (borcgtocgte): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob 

Simons de Hamer wonende binnen den eijlande van Suijtbevelant aen den Oostdijck ende 

constitueerde hemselven borge nevens Anthonij Verbrugge sijn schoonsone voor alle 

alsulcken imposten oft andere slants middelen als mr Daniel Rocus (MPS: Daniel Rocchus) 

mede sijn schoonsone wonende in den eijlande van Cadtsandt (MPS: Cadzand) soude mogen 

comen te huijren ofte pachten over het aenstaende somersaijsoen 1615 onder t’verbant van 

sijnen persone ende goederen roerende onroerende presente ende toecomende. Compareerde 

mede ten desen Simon Jans Ketelaer (MPS: Simon Jans Keetlaer) ende Maerten Adriaens 

(pag 224) backer innewonende borgers deser stede ende verclaerden voor de gerechte 

waerheijt mits desen dat de voors. Jacob de Hamer seer wel te kennen ende ooc dat hij altijt 

gehouden is geweest ende nocg gehouden wert voor een man met eeren staende ter goeder 

name ende fame sijnde binnen deser stede gehuijst ende geerft. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Govert Goverts (MPS: 

Govaert Govaerts) ende Dignus Bonte arbeijders ende innewonende borgers deser stede die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 224, W_7010, 8-3-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in de presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Laureijss 

Anthonies ende constitueerde Jacob Gilliss sijnen cousin omme vuijt sijnen name te 

compareren voor wethouderen van Baerlant (MPS: Baarland) ende aldaer aen ende ten 

proffijtte van mr Michiel van Baerlant bailliu deser stede Goes metten rechte te leveren ende 

transporteren alsulcke 4 gemeten 199 roeden saijlandt liggende in de Suijtpolder der procgie 

van Baerlant voors. als hij comparant aen den voors. mr Michiel van Baerlant vercocgt heeft 

voor 12 p vls ijder gemet contant vrij gelt, den cooper naer costuijme daerinne te vestigen 

goeden ende erven ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen. 



 

 

 

Ende voorts generalijck tot vorderinge van t’gunt voors. is alles meer te doene dat behooren 

ende noodicg wesen zal ende hij comparant present selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende thouden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

(pag 224v) instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Matthias ende 

Christoffel de Gaillieris innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 224v, W_7011, 9-3-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 9-3-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Jacob Claess (MPS: Jacob Nicolaess) 

ende Janneken Theunisdr (MPS: Janneken Anthoniesdr) samen wetticg man ende wijff 

wonacgticg tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) beijde clouck gesont welvarende gaende ende 

staende daert henlieden beliefde dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven 

datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver 

hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel 

overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende 

geordonneert maecken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in 

formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts 

die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode lichaem den buijc der 

aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben 

malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden gemaect 

gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in vrien eijgendomme mits desen alle 

haerlieder gereede haeffelijcke erffelijcke meuble inmeuble roerende onroerende ende 

generalijc alle de goederen geen vuijtgesondert die d’eerst aflijvicge van hen beijden met de 

lancxtlevende gemeene acgterlaten sal malcanderen reciproce over ende wederover 

lancxtlevende daerinne haerlieder universele erfgename instituerende mits desen. Dies heeft 

hij testateur in cas hij eerst voor sijne huisvrouwe comt t’overlijden d’selve sijne huisvrouwe 

belast ende mits desen geordonneert te betalen ses weecken naer sijn overlijden aen den 

armen van de mennonisten de somme van 25 p vls eens ende bovendien nocg aen Claes 

Jacobs (Nicolaes Jacobs) des testateurs (pag 225) nateurlijcke sone de somme van 175 p gvls 

eens sonder meer, hetselve legaterende voor sijn alimentatie die dselve sijne huisvrouwe sal 

betalen met 25 p gvls een jaer naer des testateurs overlijden ende soo voorts alle jare gelijcke 

somme ter volder betalinge toe ende ingevalle denselven Claes Jacobs overleede sonder 

wetticg hoir achter te laten soo verstaet hij testateur dat d’voors 175 p gvls in vrien 

eijgendomme sullen succederen aen de rechte erfgenamen van des testateurs sijde deselve in 

sulcken gevalle daerin erfgenamen substituerende. Ende ingevalle sij Janneken Theunisdr 

eerst ende voor haren man comt t’overlijden soo heeft sij denselven haren man belast ende 

geordonneert te betalen ses weken naer haer overlijden aen den voors. armen van de 

mennonisten de somme van 50 p vls eende ende bovendien nocg aen Jan Corneliss mitsgaders 

Reijntge ende Grietken Willemsdr haer broeder ende susterkinderen de somme van 116 p 13 s 

4 gvls eens daervan d’een helft sal genoten werden bij den voors. Jan Corneliss ende d’ander 

helft bij de voors. Reijntge ende Grietken Willems welcke voors. 116 p 13 s 4 gvls sij 

testatrice verstaet dat bij haren man betaelt sullen werden met 25 p een jaer naer haer 

aflijvicheijt ende dan soo voorts ter volder betalinge der voors. somme toe. Ende ten lesten 



 

 

 

nocg aen Jan Willems ende Agatha Willemsdr haer broeders kinderen of aen derselver 

kinderen soo sijlieden overleden waren de somme van 33 p 6 s 8 gvls oner hun allen eens die 

d’selve eerst sullen ontfangen een jaer naer den verschijndacg van t’leste termijn vant legaet 

van 116 p 13 s 4 gvls hierboven geroert. Alle twelcke voors is de testateuren ter presentie van 

de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde te wesen haerlieder testament laeste ende vuijtterste 

wille. Begeirende ende midts desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen 

effect sorteren t’sij bij forme ende middel alst aldest naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenicge (pag 225v) rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van 

steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende 

solemniteijten naer rechten gerequireert hieromme niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Mees Heijndricks (MPS: 

Barthelmeeus Heijndricks) wagemaker ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 225v, W_7012, 9-3-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 9-3-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Pieter Bolberge ende Tanneken 

Woutersdr sijne huisvrouwe innewonende borgers dese stede welcken Pieter Bolberge 

sieckelijc ende de voorn Tanneken Wouters wel te passe sijnde ende haerlieder memorie ende 

verstant beijde volcomen gebruijckende soo ons claerlijc bleec dewelcke overdenckende de 

cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder 

dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille 

rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo 

sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maecken ende ordonneren haerlieder testament 

laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder 

sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer 

doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de lancxtlevende 

van hen beijden gestelt ende gelaten tocgtener of tocgtenerse van alle de goederen geen 

vuijtgesondert die d’eerstaflijvige met de lancxtlevende (pag 226) gemeene achterlaten sal 

omme alle deselve te besitten gebruijcken met sulcken recht als een lijfftocgtenaer oft 

lijftocgteneresse competeert mits? dat na de doot van de lancxtlevende van hen beijden alle 

haerlieder goederen geen vuijtgesondert sullen succederen ende versterven op Isaac Pieters 

haerlieder samenkint of op sijne kinderen soo hij overleden ware denselven Isaac Pieters oft 

bij sijne aflijvicheit desselfs kinderen daerinne haerlieder erfgenamen instituerende met vollen 

recht ende titule mits desen. Alle twelcke voors. sijlieden verclaerden alleenlijck in dier 

voegen geordonneert ende gemaect te hebben soo tot des lancxtlevende gerusricheijt alsoo dat 

alle of immers verre den meestendeel van de middelen die sij sijn hebbende bij hen beijden 

gewonnen ende geconquesteert sijn versoucken oversulcx aen den voors. haerlieder sone ende 

sijne kinderen dat hij de lanctlevende het effect van desen vredelijc laten genieten. Ofte bij 

faulte van dien ende in cas van oppositie soo wederroepen sijlieden testateuren van nu voor 

alsdan d’voorgeroerde dispositie ende institueren in sulcken gevalle den voorn Isaac Pieters of 

sijne kinderen haerlieder erfgenamen alleenlijc in sijne of haerlieder legitime portie 

overschietende institueren sijlieden malcanderen reciprove de lanctlevende van hen beijden 

haer erfgenaem omme daermede gedaen ende gedisponeert te werden naer des lancxtlevendes 



 

 

 

welbevallen. Alle twelcke voors is de testaeuren ter presentie van de getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde te wesen haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende 

ende midts desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij 

bij forme ende middel alst aldest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenicge 

rechten statuijten ordonnantien keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien. 

Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert 

hieromme niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de testateuren present Willem Costen ende 

Cornelis Quirijns in de Trouwe borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 226v, W_7013, 9-3-1615 (accoort): Alsoo sekere differentien geresen waren 

tusschen Cephas van de Baersse ende Geeraert van Lochum als beijde getrout hebbende de 

dochters van sr Pierre Maillet (MPS: Pieter Maillet) eertijts coopman tot Middelburcg ter 

eenre ende Hubrecht Willems timmerman als voocgt van de naergelaten weesen van wijlen 

Heijndrick Willems cuijper ter andre sijde ende dat nopende sekere schepenenschultbrieven 

ten laste van Pieter Pieters Heijndrick Willems ende Jan Pieters inhoudende 156 p gvls den 

brief gepasseert voor schepenen der stadt Middelburcg in dat den 2-2-1602 mitsgaders twee 

distincte obligaties d’eene inhoudende 22 gvls gedateert den 6-7-1601 ende d’ander van 14 p 

8 s gvls van date de 28-3-1601 beijde verleden bij Heijndrick Willems alle ten proffijtte van 

voors. sr Pieter Maillet. Soo ist dat de voors. parthien omme alle voordere questien ende 

processe te precaveren die ter cause voors. alreede waren ontstaen voor Commissaris vant 

Lantrecht deser stede Goes ende nocg bij provocatie ofte andersints hiernaermaels soude 

mogen ontstaen met elcanderen in der minne ende vrientschap verdragen ende veraccordeert 

sijn sulcx ende in der voegen als volcgt voor eerst dat de voorgenoemde Cephas van de 

Baersse ende Geeraert van Lochum in de qualiteijt als boven hebben gequiteert gelijc sij 

quiteren mits desen alsulcken pretensien als sij ter oorsake van de twee voorgenoemde 

obligatien jegens de weesen van Heijndrick Willems hebben vuijtstaende sonder aen 

deselvige eenicg recht ofte vordere actie te reserveren maer tevreden sijn dat dselvige mits 

desen jegenwoordicgen accoorde sullen gehouden werden voor gecasseert ende geannuleert 

ende wes belangt de gerealiseerde schult ofte acte van borcgtocgt sijn parthien onderlinge 

verdragen dat de voors. weesen tot ontlastinge vandien sullen opbrengen ende betalen ses 

weken naer d’expiratie van de Cruininsche (MPS: Kruiningen) heventijt welcke wesen sal 

Bamisse 1616 de somme van 116 p 3 s 4 gr welverstaende dat in cas de landen in de voors. 

acte van borcgtocgt ofte verbantbrieven bij Heijndrick Willems tot speciael onderpant 

geconstitueert mitsgaders de hipoteque waervan d’acte mits desen aen de voors. weesen wert 

gecedeert bij Jan Pieters als mede borge gestelt soude mogen naer publicque vercoopinge 

waer op de eijssers in desen (pag 227) sullen werden geintinueert bevonden werden 

insuffisant tot voldoeninge van de penningen bij desen jegenwoordigen accoorde belooft dat 

alsdan mits opleggende ende betalende de penningen van de voors. vercocgte landen 

geprocedeert sullen mogen volstaen sonder dat sij ter selver oorsake eenige vordre 

naermaninge ofte calangie subject sullen blijven ende ingevalle den principalen debiteur ofte 

erfgenamen van Jan Pieters konnen behoorlijcken ende den rechten genoucg sijnde doceren 

van betalinge op den voors. verbantbrieven ende anders niet t’sij int geheel oft ten deele 

gedaen ((MPS: zie geen haakje sluiten) tot welcke fijne d’voors weesen dselvige gehouden 

zullen sijn met den eersten is te dragen dat t’selvige zal streken? tot defalcatie? ende betalinge 

van de somme hier voren bij desen accoorde beloofft. Voorders soo is dat tot naerder 



 

 

 

versekeringe van dat de penningen van de voors. landen provenierende aen de voors. eijsers 

sullen werden betaelt haer tot borge geconstitueert hebben mr Geeraert Crommon ende 

Hubrecht Willems timmerman. Alle welcke parthien respectivelijc belooft hebben gelijc sij 

beloven mits desen sonder eenige fraude naer te komen ende te onderhouden blijvende 

middelertijt de hipoteque in den voors. verbantbrief gementionneert tot voldoeninge van dit 

accoort haer volcomelijc vigeur sonder dat bij desen accoorde ten dien regarde tot naerdeel 

van de eijsers eenige nobatie ofte veranderinge verstaen wert geintroduceert te sijn mits 

welcken de voors. eijsers hebben de weesen van Heijndrick Willems ontlast ende gequiteert 

gelijc sij d’selvige ontlasten ende quiteren mits desen van alle andre actien ende pretensien 

die haer in de voors. qualiteijt eenicgsints souden mogen competeren. Alles onder apprebatie 

van schout ende schepenen van Cappelle (MPS: Kapelle) als oppervoocgden van voors. 

weesen. Aldus gedaen binnen der stadt Goes in Soutkeete ter presentie van Tobias Wicxdorp 

ende Jan Splinters innewonende borgers deser stede die als gelooflijck getuijgen nevens mij 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra 13-3-1615 ende versocgten 

parthien hinc jude hiervan een of meer instrumenten gelevert te werden in forma. 

 

RAZE 2045, 227v, W_7014, 13-3-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 9-3-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jan Vermeulen cleermaker ende 

Tanneken Cornelisdr Visschers sijne huisvrouwe innewonende borgers dese stede welcken 

Jan Vermeulen sieckelijc ende de voorn Tanneken Cornelisdr gesont sijnde ende haerlieder 

memorie ende verstant beijde volcomen gebruijckende soo ons claerlijc bleec dewelcke 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet 

van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maecken ende ordonneren 

haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende 

geheilicgt heeft ende haer doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot 

haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende 

wederover de lancxtlevende van hen beijden bij forme van institutie gemaect gegonnen ende 

gegeven maken gonnen ende geven onder den laste ende reserve hiernaer geroert in vrien 

eijgendomme mits desen alle de goederen baten ende lasten die d’eerstaflijvige mette 

lancxtlevende gemeene achterlaten sal geen vuijtgesondert. Dies hebben sijlieden malcandere 

reciproce over ende wederover de lanctlevende belast aen haerlieder samenkinderen die 

d’eerstaflijvige achterlatenm sal te onderhouden alimenteren cleeden ende reeden 

redelijckerwijse naer sijn of haren staet dselve ende elc van henlieden te leeren doen leeren 

lesen ende schrijven de knecgtkens een ambacgt ende de meiskens hantwerc gelijc een goede 

vader ende moeder toestaen ende dit alles geduijrende tot het jonxte derselver 15 jaren oudt 

sal sijn als wanneer de lancxtlevende gehouden wert aent selve haerlieder samenkinderen die 

alsdan nocg in leven sullen sijn vuijttereijcken ende betalen de somme van 16 p 13 s 4 gvls 

onder hun allen eens sonder meer ende dat in volle voldoeninge van sijn oft haerlieder 

vaderlijck oft moederlijck goet d’selve haerlieder samenkinderen in manieren als voren 

haerlieden erfgenaem instituerende (pag 228) Ende ingevalle alle haerlieder samenkinderen 

minderjaricg sijnde overleden soo sullen d’selve 16 p 13 s 4 gr devolveren op den 

lancxtlevende van hen beijdenmits gehouden sijnde vuijttereijcken aen de erfgenamen ab 



 

 

 

intestato de somme van 3 p gvls eens sonder meer malcanderen over ende wederover de 

lancxtlevende daerinne erfgename substitueren mits desen ende in cas hij testateur eerst ende 

voor sijn huisvrouwe overleden heeft hij deselve sijne huisvrouwe belast te betalen 6 maenden 

naer sijne aflijvicheijt aen sijne drie voorkinderen genaemt Sara ende Susanneken Jansdr 

(MPS: Sara Jansdr ende Susanna Jansdr) elcx 4 p 3 s 4 gr mitsgaders aen Johannes Jans 8 p 6 

s 8 gr voor haerlieder vaderlijc goet. Dies begeirt hij testateur dat de voors. 8 p 6 s 8 gr bij 

sijne huisvrouwe geemploijeert werden tot des voors. Johannes onderhout ende proffijtte 

daerinne ende in dier manieren d’selve sijne drie voorkinderen sijn erfgename mede 

instituerende verclarende hij testateur tgene voors. is alsoo gedisponeert hebben soo omme dat 

sijne jonge kinderen soo verre gebracgt souden worden als sijne voorkinderen gebracgt sijn 

als ooc ten regarde ende tot volcominge van belofte bij hem in den aenvanc van t’huwelijck 

met sijn jegenwoordige huisvrouwe gedaen als namelijck dat hare goederen naer sijn 

overlijden aen haer sijde souden blijven. Alle twelcke voors is de testaeuren ter presentie van 

de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden eendracgtelijc deselve te wesen 

haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende midts desen ordonnerende 

dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme ende middel alst 

aldest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenicge rechten statuijten ordonnantien 

keuren of costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat 

alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hieromme niet volcomelijc en 

waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van testateuren present Pieter Marinuss 

Sinoutskercke ende Marinus Harrents Bruchem borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 228v, W_7015, 14-3-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in de presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob 

Jacobs Quirijns innewonende borger deser stede ende constitueerde Adriaen Gentman omme 

vuijt sijnen name te compareren voor de Magistraet deser stede ende aldaer aen ende ten 

proffijtte van Jan Heijndricks Gilliss te leveren ende transporteren alsulcken huis als hij 

comparant heeft staende bij de Oostpoorte genaemt de Mostaertmoleende aen de voorn Jan 

Heijndricks vercocgt voor 1150 carolus guldens van 40 gvls t’stuck te betalen t’enden de drie 

maenden na de leveringe 25 p gvls, meije 1616 20 p gvls ende soo voorts alle jaren 20 p gvls 

ter volder betalinge tot ende 40
ste

 ende 60 ste penninck ende alle ongelden ter leveringe 

inclusief tot coppers laste ende dit alles boven den erffelijcke rente van 14 ofte 15 s 

s’jaersaencomende d’heer rentmeester Matthijs Verstraten (MPS: Matthijs van der Strate) 

ende loopende rente tot coopers laste. Den cooper daerinne te goeden erven ende vestigen 

ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen ende ist noot den coop in 

manieren voors. bij eede te affirmeren ende voorts meer te doene ende hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen sal als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende thouden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Isaac Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 



 

 

 

 

RAZE 2045, 228v, W_7015, 18-3-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Maerten Pieters Nagger 

schoemaker ende innewonende borger deser stede oudt 38 jaren den welcken heeft (pag 229) 

ter instantie ende requisitie van Pieter Claess Noorthouck (MPS: Pieter Nicolaess 

Noorthouck) op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat den 

requirant in desen in den voorleden somer op den wagen sittende tusschen Seraertskercke 

(MPS: ’s Heer Arendskerke) ende der Goes aen Adriaen Splinters vercocgt heeft 200 

veertelen terwe ongeschoten ongebroijt quatertroij nevens ’t lepelgoet tot 15 s 6 gr ijder 

veertel te leveren kersmisse 1614 ende nieuwe dacg daeraenvolgende te betalen sonder dat 

daer dat daer een woort geroert werde dat het van des voors. requirants gewas moeste wesen. 

Gevende voor redenen van wetenschap dat hij deponent mede op den wagen sittende de 

voors. coopmanschap in manieren voors. heeft hooren doen ende daer van den eersten totten 

lesten bij ende present geweest heeft. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie 

t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Mels Heijndricks (MPS: 

Melchior Heijndricks) wagemaker ende Joos Govaerts wonende tot Cruninge (MPS: 

Kruiningen) aen den Sandijck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 229, W_7015, 23-3-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame jonckheer Johan 

Peters van Cats innewonende borger deser stede constitueerde Jan Jans Schalck borger tot 

Breda omme vuijt sijns constituants name te compareren voor Rentmeesters ende 

Leenmannen binnen Breda ofte sulcke andre heeren alst behooren sal ende aldaer aen ende 

ten proffijtte van Geert Adriaens (MPS: Geeraert Adriaens) wonende tot Rosendale te leveren 

cederen ende transporteren alsulcken 3,5 gemeten ofte daerontrent leenlants liggende bij de 

watermolen tot Rosendale genaemt het Bocgt als hij constituant aen de voorn. Geeraert 

Adriaens vercocgt heeft voor 19 p vls ijder gemet vrij gelt te betalen d’een helft gereet ende 

d’ander helft een jaer naer de leveringe (pag 229v) den cooper daerinne te goeden erven ende 

vestigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende ontfestigen met brieven oft 

andersints soo dat behoort ende voorts generalijc ten fijne voors. alles meer te doene ende 

hanteren als hij comparant present zijnde selfs zoude konnen ofte mogen gedoen. Gelovende 

te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten 

fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den comparant present Claes Jans Kousmaker 

(MPS: Nicolaes Jans kousmaker) ende Abraham van Benthem borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 229v, W_7016, 23-3-1615 (procuratie): (MPS: inhoud van deze acte is bijna 

helemaal gelijk aan vorige akte alleen de geconstitueerde is nu niet Jan Jans Schalks van 



 

 

 

Brede maar Aernout Adriaens stadthouder tot Rosendale) compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

jonckheer Johan Peters van Cats innewonende borger deser stede constitueerde Aernout 

Adriaens stadthouder tot Rosendale omme vuijt sijns constituants name te compareren voor 

Rentmeesters ende Leenmannen binnen Breda ofte sulcke andre heeren alst behooren sal ende 

aldaer aen ende ten proffijtte van Geert Adriaens (MPS: Geeraert Adriaens) wonende tot 

Rosendale te leveren cederen ende transporteren alsulcken 3,5 gemeten ofte daerontrent 

leenlants liggende bij de watermolen tot Rosendale genaemt het Bocgt als hij constituant aen 

de voorn. Geeraert Adriaens vercocgt heeft voor 19 p vls ijder gemet vrij gelt te betalen d’een 

helft gereet ende d’ander helft een jaer naer de leveringe (pag 229v) den cooper daerinne te 

goeden erven ende vestigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende 

ontfestigen met brieven oft andersints soo dat behoort ende voorts generalijc ten fijne voors. 

alles meer te doene ende hanteren als hij comparant present zijnde selfs zoude konnen ofte 

mogen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den comparant present Claes Jans Kousmaker 

(MPS: Nicolaes Jans kousmaker) ende Abraham van Benthem borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 230, W_7016, 23-3-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame Davidt Jans 

Schoudee (MPS: David Jans Schoudee) oudt 42 jaren ende Joos Malfroict (MPS: Joos 

Maelfroit) odt 40 jaren beijde innewonende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie 

ende requisitie van sr Pieter Houcque op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerecgt waerheit mits desen waracgticg ende henlieden wel 

kennelijc te wesen dat het accoort tusschen den voorn. Joos Malfroict ende mr Martinus Casar 

(MPS: Martinus Caesar) op 26-11-1614 gemaect nopende het annuleren of afmaken van den 

coop van de landen bij den voors. Malfroict eenige tijt te voren van den voors. Houcque 

gecocgt bij den voors. Casar gedaen is alleenlijc tot bate ende schade ende als procuratie ende 

schriftelijcke last hebbende van voors. Houcque verclarende tot naerder verificatie van dien 

dat den voors. Malfroict van geen accoort en begeirde te spreken ten ware hij Casar sijnen last 

thoonde ? hij dienvolgende t’selve heeft gedaen. Gevende den voorn. Schoudee voor redenen 

van wetenschap dat hij beneffens andre tot goed man of arbitrateur versocgt is geweest ende 

daervan vuijtsprake tot schade ende bate van den voors. Houcque heeft helpen doen. 

Compareerde mede ten desen sr Pieter Rijmelant oudt 60 jaren ende heeft ter instantie als 

voren verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen 

dat hij den voors. Casar dijssendage laestleden vuijt den name van den requirant 

aengesproken ende gevraecgt hoe ment soude maken met de landen die hij Casar vuijt den 

name van den voors. Houcque van Joos Malfroict overgenomen seijde den voors. Casar laet sr 

Houcque overcomen ende het accoort tusschen Malfroict ende mij gemaect agreeren ende in 

alles voldoen hij macg sijn landt aenveerden t’allen tijden alst hem belieft. Eijndigende 

hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met 

eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme (pag 230v). 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes int Wageschot present Jan Daniels graencooper ende Anthonij 

Hebberecgts backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 230v, W_7017, 23-3-1615 (insinuatie): Ten versoucke van sr Pieter Houcque 

hebbe ick Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen der stadt Goes mij met de getuijgen onderschreven 

getransporteert ten huijse ende aenden persoon van mr Martinus Casar ende hem ten 

versoucke van den voors Houcque geinsinueert ten eijnde hij afstant doe van alsulcken 

parthein van landen als hij pretendeert te behouden vuijt cracgte van seker vuijtsprake 

tusschen hem Casar als last ende procuratie hebbende van voors. Houcque ende Joos 

Malfroict gedaen ende voorts onbecommert late genieten het effect ende proffijt van de 

voorgemelte vuijtsprake mits dat hij Houcque tevreden is de conditien van dien in alle hare 

poincten naer te comen ende t’onderhouden tot welcken eijnde hij mij notario de penningen 

((MPS: haakje sluiten niet gevonden) als namentlijc de drie rosenobels aen Joos Malfroict 

gegeven ende 6 p 1 s ten gelage betaelt bij den voors. Casar gedebourseert aen hem heeft doen 

presenteren gelijc ick ooc gedaen hebbe ende vorders nocg alsulcke vereeringe als naer 

discretie van goede mannen boven den commeren bij hem genoten sal bevonden werden hem 

te competeren protesterende in cas van refus van costen schaden ende interesten alreede 

geleden ende nocg te lijden dewelcke voor antwoorde gaff dat hij het gelt daerop niet en 

begeirde t’aenveerden ende dat hij den voors. Houcque presenteerde te laten volgen de landen 

aencomende sijn jonxte docgter bij hem Casar afgemaect aen Joos Malfroict mits dat hij 

Houcque refundere? de drie rosenobels bij hem Casar aen den voors. Joos Malfroict gegeven 

als ooc t’gelacg daerin hij Houcque bij vuijtsprake van goede mannen is geconditionneert 

ende wes is belangende de landen bij Houcque aen Joos gelevert vuijt cracgte van sijn gedaen 

accoort is houdende voor hem met presentatie van datelijc in promptis op te leggen ende te 

betalen ter leveringe de penningen bij den voors. Casar aen Joos belooft. Versouckende ooc 

dat hij Houcque de leveringe van landen nocg ongelevert sijnde (pag 231) gelegen tot 

Seraertskercke (MPS: ’s Heer Arendskerke) sal hebben te doen off in cas van refus 

protesterende van costen schaden ende interesten alreede geleden ende nocg te lijden. Actum 

op 24-3-1615ter presentie van Frans van der Strate ende Jan Dignuss Masuer (MPS: Jan 

Dignuss Mazure) borgers deser stede als getuijgen nevens mij notario hiertoe versocgt. 

 

RAZE 2045, 231, W_7017, 24-3-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Simon Andries weert inde 

Pauwe out 42 jaren ende Pauwels Willems Goeree oudt 41 jaren beijde innewonende borgers 

deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van sr Pieter Houcque op haerlieder 

manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits 

desen waracgticg ende henlieden wel kennelijc te wesen dat het accoort tusschen mr Martinus 

Casar (MPS: Martinus Caesar) ende Joos Malfroict (MPS: Joos Maelfroijt) op den 26-11-

1614 gemaect nopende het annuleren ende afmaken van de coop van alle de landen soo wel 

des requirants mondige als onmondige dochter aencomende bij den voors. Malfroict eenige 

tijt te voren van den voors. Houcque gecocgt bij den voors. Casar is gedaen alleenlijc tot bate 

ende schade ende als schriftelijcke lasthebbende van den voors. Houcque verclarende nocg 

vorders dat Joos Malfroict van geen accoort en begeirt te spreken ten ware hij sijn last 

thoondegelijc hij ooc heeft gedaen. Gevende voor redenen van wetenschap dat sijlieden 

deposanten als goede mannen of arbitrateurs beneffens andre versocgt sijnde de vuijtsprake 

tot bate ende schade van de requirant hebben helpen doen ende dat Casar jegens de goede 



 

 

 

mannen int submitteren seijde wilt docg wel op de sake letten want al wat ic doe dat is voor 

mijn meester ende d’uijtsprake gedaen sijnde seijde den voors. Casar ick en weet niet hoe ic 

het gelacg jegens mijn meester verantwoorden sal (pag 231v). Eijndigende hiermede 

haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 231v, W_7018, 31-3-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cathalijna 

Simonsdr weduwe wijlen Pieter Adriaens Bolle ende Simon Pieters Bolle een van des voors. 

Pieter Bolles kinderen dewelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende macgticg gemaect 

Adriaen Pieters Bolle mede des voors Pieter Bolles sone hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt haerlieder name te vervolgen ende vuijt eijnde toe 

te prosequeren alle alsulcken processe als den voors. Bolle in sijn leven voor den gerechte van 

Ste Maertensdijck (MPS: St Maartensdijk) jegens eenen Maerten Jans aldaer geinstitueert 

heeft ten dien fijne te compareren voor allen heeren hoven rechten ende rechteren daert 

behooren sal ende aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren te 

heeschen antwoorden excipieren ende protesteren, domicilie te kiesen, den eet de Calumnia 

ende alle andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in haerlieder constituanten name te 

doene ende presteren, sententie te versoucken, dselve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op den 

persoon ende goederen van den voors. Maerten Jans te doene van alle beswaerlijcke vonnisse 

te appelleren off reformeren, d’appellatie of reformatie te vervolgen of daervan renuncgieren 

ofte ooc ist doenlijck met parthie int minnelijcke te accorderen ende transgeren, het accoort te 

teijckenen de penningen daervan provenieren onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen (pag 

232) ende voorts generalijc in ende buijten rechte alles te doene hanteren ende allegeren dat 

behooren ende hem raetsaem duncken sal ende sijlieden constituanten present sijnde selfs 

souden mogen ofte connen gedoen met vordre macgt om een ofte meer procureurs ad lites in 

sijn stede te substitueren. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits 

doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes present Joos Maelfroijt ende Jacob Diericks Turck borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 232, W_7018, 31-3-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Diericks wonende 

tot Sinoutskercke out 26 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Simon 

Corneliss met sijn overleden huisvrouwe erfgenamen op sijne manne waerheit in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg ende hem 

wel kennelijc te wesen dat machrais Jans ten tijde als hij sijn rekeninge deed van den 

inventaris ten sterfhuijsse van voors. Simon Corneliss gemaect in de selve rekeninge mede 



 

 

 

voor vuijhtgeven bracgte seker 17 guldens oft daer ontrent die Geeraert Digniss (MPS: Geert 

Dignuss) van tselve sterfhuis waren competerende ende van de betalinge geen quitantie 

exhiberende seijde hij Macharis jegens den voorn requirant ter presentie ende aenhooren van 

den deponent als ter auditie van dien bij den voors Simon Corneliss versocgt sijnde Geeraert 

Digniss (pag 232v) geeft mij een reijse oft twee aengesproken ende hebbe hem belooft te 

betalen ende mijn eijgen schult daervan gemaect ende dienvolgende wert t’selve in vuijtgeven 

geleden. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met 

eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van mij notario present Gijsbrecgt Jooss stoeldraijer 

ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 232v, W_7019, 31-3-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan 

Gandolfs schout van Baersdorp (MPS: Baarsdorp) soo voor hemselven als ten desen 

vervangende ende hem sterck makende voor sijne medelegatarissen ende constitueerde 

Franchois de Witte (MPS: Frans de Witte) procureur postulerende voor den hoven van 

Hollant omme vuijt des constituants name qualitate voors. voor den voorn hove in rechte te 

vervolgen alsulcken process als sijlieden als impetranten in cas d’appel voor denselven hove 

hebben ongedecideert hangende op ende jegens een Cornelis Pieters ? in Baersdorp voors. ? 

int selve cas, alle dagen ende termijnen van recgte te houden ende waer te nemen domicilie te 

kiesen den eedt de Calumniae ende alle andre eeden diet recht admitteert ende toelaet in des 

constituants name te doene, geschriften libellen ende munimenten in rechte over te geven 

ende nemen ende haerlieder goet recht waer te nemen beschudden bedingen ende 

verantwoorden, te concluderen tot nullitie vant vonnisse in questie ende voorts meer in rechte 

te doene ende allegeren dat noodicg wesen ende behooren sal als hij constituandt present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen (pag 233) alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen 

ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Boone present mr Geeraert Crommon (MPS: Geert 

Crommon) ende Harman Vervoort (MPS: Herman van de Voorde) borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 233, W_7019, 31-3-1615 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Elisabeth Geeraerts (MPS: 

Elisabeth Geertsdr) weduwe wijlen Adriaen Jacobs Pover t’Heijnkensant (MPS: 

Heinkenszand) geassisteert met Abraham Bouwens (MPS: Abraham Boudewijns) haren in 

desen gecoren assistent ter eenre Willem Willems, Adriaen Jans Trots in huwelijck hebbende 

Leunken Willems (MPS: Appollonia Willemsdr) ende Cornelis Jans in huwelijcke hebbende 

Maijken Willems (MPS: Maeijcken Willemsdr) ter andre sijde ende verclaerden dat sijlieden 

comparanten gesamenderhant seker proces hebben jegens Jan Corneliss cramer tot Cloetinge 

(MPS: Kloetinge) ter cause van den testamente bij des voors. Jan Corneliss cramers 

huisvrouwe gemaect waerinne soo verre geprocedeert is dat den comparanten voor den 

gerechte van Cloetinge hebben gesuccumbeert (MPS: succumbeeren = onderleggen, de 



 

 

 

neerlage hebben) ende daervan aen den hove van Hollant geappelleert ende alsoo de voorn. 

Elisabeth Geeraerts verclaerde haer ongelegen te sijne in haer oude dagen t’selve proces te 

vervolgen is met de voors. Willem Willems, Adriaen Trots ende Cornelis Jans nopende 

t’vervolgen van dien geaccordeert in formen ende manieren naervolgende te weten dat 

sijlieden t’selve proces van nu voortaen tot den vuijteijnde toe sullen vervolgen t’haerlieden 

costen ende sullen ten dien regarde proffijtteren de gerechte helft van t’gene daer van voor de 

voors Elisabeth portie t’sij bij (pag 233v) sententie of accoort sal provenieren ende soo 

sijlieden niet en obtineren zullen alle de costen van nu voorts aen daerop vallende bij den 

voorn. Willem Willems cum suis gedragen werden tot voldoeninge ende onderhoudinge van 

desen contractr verbinden parthien hinc jude in de haerlieden selfs personelijc ende generalijc 

alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Gouwen Leeuwe present Maerten Karels in de Groe ende 

Jacob Gilliss borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 233v, W_7020, 7-4-1615 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Bartholomeeus Ottens (MPS: 

Barthelmeeus Ottens) borger tot Delft ende bekende wel ende deucgdelijc schuldicg te wesen 

aen barbara Ottens sijne suster de somme van 25 p gvls eens ter cause ende over gelijcke 

somme bij hem comparant te dancke van de voors. sijne suster ontfangen welcke voors. 

somme hij comparant beloofde aen de voorn. sijne suster of haren erfgenamen te betalen ende 

restitueren op den 7-4-1620 precijs ende soo hij comparant dselve penningen langer onder 

hem ware behoudende sal daervan betalen interesten den penninck 16 int jaer. Dies vermacg 

hij comparant dselve penningen in dien gevalle af te leggen met 8 p gvls t’sevens? meer ende 

niet min ende alle verlopen van dien. Verbindende daervoren hemselven personelijck ende 

genralijc alle sijne goederen roerende onroerende (pag 234) presente ende toecomende. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van Jaques Vermeere (MPS: Jacob van der Meer) 

present Jan Lievens ende Geert Logiers (MPS: Geert Legiers) arbeijders ende borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 234, W_7020, 8-4-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame David Jans 

Schoudee innewonende borger deser stede oudt 42 jaren dewelcke heeft ter instantie ende 

requisitie van mr Jan de Ridder nomine Pieter Houcque op sijne manne waerheit in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen dat mr Martinus 

Caesar als last ende procuratie hebbende van de voors. Houcque ende Joos Malfroict (MPS: 

Joos Maelfroijt) s’anderdaecgs na de vuijtsprake dat hij deposant mette andre goede mannen 

nopende t’annuleren of afmaken van de coop van alle de landen die den voors. Malfroict van 

Houcque gecocgt hadde heeft helpen doen vij den anderen gecomen sijnde ende de voors 

vuijtsprake in alder manieren als die vuijtgesproken was geconfirmeert hebben. Gevende 

voorredenen van wetenschap dat d’selve confirmatie in sijns deposants presentie geschiet is 

ende dat den voors. Joos Malfrpoict seijde siet domine? Advocate tensij dat gijt gelacg betaelt 

soo gane ick achterwaerts ende heeft den voorn. casar hem deposant aen d’een sijde getrocken 



 

 

 

ende geseijt wat sal ick met hem doen ick moet het gelacg betalen ende heeft dienvolgende 

t’selve afgesproken. eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve tállen 

tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme (pag 234v) 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van Jaques Vermeere (MPS: Jacob van der Meer) 

present Jan Lievens ende Geert Logiers (MPS: Geert Legiers) arbeijders ende borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 234v, W_7021, 25-4-1615 (insinuatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Claess Noorthouck 

(MPS: Pieter Nicolaess Noorthouck) soo voor hemselven als sijn mededeelders ende 

verclaerde alsoo Willem Pieters Cocq met sijn overleden huisvrouwe erfgenamen bij affictie 

(MPS: aanhechting?) van billetten hadden gedacg vaert alle die gadinge hadden ter bode te 

coopen seker houve met haren gevolge daer den voors. Willem Pieters Cocq jegenwoordelijc 

op is wonende dat deselve souden compareren ten dage van heden binnen den procgie van ’s 

Gravenpolder dienvolgende de comparant met de sijne? ten dage van de vercoopinge ter 

plaetse voors. gecompareert sijnde ende den rouper tot verscheijden reijsen roupende ende 

verclarende ten aenhooren van verscheijden geloofwaerdige personen dat hij volcomen last 

hadde om d’voors. houve den meestbiedende te vercoopen ende dat hij den slacg voor de 

deure soude geven, diesniettegenstaende hebben d’selve vercoopers d’voors. houve sonder op 

des comparants gebodt te letten (als hem houdende sijns bedunckens voor insufficant) aen een 

ander binnen? vuijtterhant vercocgt ende alsoo hij comparant is geweest de laeste verhooger 

verclaerde hem te houden voor cooper van de voors. houve met presentatie de conditien ten 

believe van de vercoopers te voldoen interdicerende de voors. vercoopers ende alle andren 

diet eenicgsints aengaen macg van nu voortaen met d’voors. houve te bemoeijen ende soo de 

vercoopers hem comparant voor geen cooper en gelieven te kennen is hij comparant 

expresselijc jegens d’selve protesterende gelijc hij protesteert mits desen van costen schaden 

ende interesten alreede geleden ende nocg te lijden met sulcke intentie omme d’selve te 

verhalen daer ende soo sij te rade werden zullen. Versouckende d’insinuatie van desen aen de 

voors. vercoopers gedaen van haerlieden antwoorde notule gehouden ende daervan acte 

gemaect te werden een of meer in forma. Gedaen binnen (pag 235) s’Gravenpolder ten huijse 

van Jan Baij? ter presentie van Anthonij Gabriels ende Cornelis Dignuss prochianen aldaer als 

getuijgen nevens mij notario versocgt, welcken volgende hebbe ick notarius mij met de voors. 

getuijgen getransporteert aen de voors. vercoopers ende henlieden tgene voors. is geinsinueert 

ende duidelijc voorgelesen hebbende gaven voor antwoorde laet hem doen soo hem geraden 

dunct wij en hebben den rouper geen volle last gegeven. Actum ter presentie ende dage voors. 

ende hebben de getuijgen de minutte deser metten comparnat nevens mij notario mede 

onderteijckent. 

 

RAZE 2045, 235, W_7021, 1-5-1615 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Adriaens wonende 

buijten de Gansepoorte deser stede weduaer wijlen Neelken Andries (MPS: Cornelia 

Andriesdr) ter eenre, Claes Bouwens (MPS: Nicolaes Boudewijns) wonende in Selnissepolder 

in huwelijck hebbende Willemijnken Lenaerts (MPS: Willemijna Leenaertsdr), Bouwen 

Lenaerts (MPS: Boudewijn Leenaerts) ende Cornelis Leenaerts alle kinderen ende rechte 

erfgenamen van wijlen de voorn. Neelken Andries zaliger int minnelijcken verdragen ende 

geaccordeert te wesen nopende de nagelaten goederen ende sterfhuijse van voors. Neelken 



 

 

 

Andries in formen ende manieren naervolgende te weten dat hij weduaer in vrien 

eijgendomme sal behouden alle de goederen baten ende lasten geen vuijtgesondert bij 

d’voorn. sijne overleden huisvrouwe met hem gemeene achtergelaten als t’sijnder bate ende 

laste. Dies is hij boelhouder gehouden ende belooffde mits desen aen de voors. sijne 

overleden huisvrouwe kinderen in vrien eijgendomme te laten volgen de penningen die hij 

weduaer d’voorn kinderen beloofft heeft voor de helft van de huijse daer hij nu inne woont in 

sulcke paijementen als de leveringe van den voors. huijse (eerstdaecgs dienende) 

medebrengen sal, ooc aen deselve kinderen laten volgen de gerechte helft van de paijbrief 

sprekende op Claes Willems (MPS: Nicolaes Willems) ter Nisse als ooc alle de cleeren ende 

juwelen linnen ende wollen ten lijve halse ende hoofde van de voors. Neelken Andries gedient 

hebbende. Boven alle t’gene voors. is (pag 235v) beloofde den voors. boelhouder aen de 

voors. kinderen nocg te betalen in volle voldoeninge van haerlieder moederlijc goet de somme 

van 19 p vls eens ende dat in twee paijementen te weten Bamisse 1615 d’een helft ende 

d’ander helft meije 1616 sonder meer daermede sijlieden malcanderen verscheijden ende 

gecavelt sullen sijn ende blijven ten eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertrancke present Cornelis Geerts beenhacker ende 

Jacob Marinuss blauverwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 235v, W_7022, 4-5-1615 (belofte van zeecker proces vuijt te helpen voeren): 

compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in 

Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen 

ondergenoemt mr Michiel van baerlant bailliu deser stede Goes ende beloofde te helpen 

vuijtvoeren ende ten vuijteijnde vervolgen het proces dat Kempe Schobbe cum suis voor de 

hove provintiael in Hollant heeft hangende ongedecideert jegens mr Pieter Cannoije in de 

qualiteijt soo hij procedeert ende d’eersame Emanuel Oliphant ende te dragen d’helft van de 

costen van nu voortaen ter dier oorsake vallende ende henlieden in alles soo vele in hem is te 

assisteren. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Horen present d’heer burgemeester ter Drijwegen ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 236, W_7022, 5-5-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 5-5-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jan Pieters Lambrechts ende Neelken 

Hendricx (MPS: Cornelia Heijndricksdr) wetticg man ende wijff wonende te 

Hoedekintskercke (MPS: Hoedekenskerke) beijde clouck gesont ende welvarende gaende 

ende staende daert henlieden beliefde dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen 

leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde 

derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden 

ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende 

geordonneert maecken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in 

formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts 



 

 

 

die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc 

der aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben 

gegeven ende gelegateert aen den armen der procgie van Hoekintskercke vier sacken terwe 

die gegeven ende betaelt sullen werden vuijt de goederen van de eerst overlijdende van hen 

beijden. Geven ende maken malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van 

hen beijden in vrien eijgendomme voren vuijt den gemeene boel mits desen de somme van 

400 p gvls die de lancxtlevende sullen voldaen werden vuijt de gereetste goederen ten 

sterhuijse bevonden werdende ende in de resterende goederen stellen ende institueren 

sijlieden haerlieden erfgenamen te weten hij Jan Pieter Lambrechts sijnen vader Pieter 

Lambrechts voor de drie vierendelen ende int resterernde vierde part sijne ooms Adriaen 

Govaerts ende Anthonij Govaerts ofte derselver kinderen soo sij overleden waren ende sij 

vrouwe institueert ende stelt tot hare erfgenamen hare vrinden ab intestato sulcx als die naer 

costuijme deses lant behooren te erven. Alle t’welcke voors. is de testateuren ter presentie van 

getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael eendracgtelijc t’selve te wesen 

haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende mits desen ordonnerende 

dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente (pag 

236v) codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme ende 

middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien keuren off costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Adriaens 

Mannee ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 236v, W_7023, 12-5-1615 (ratificatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Clement Corneliss wonende 

tot Oudelande soo voor hemselven ende ten desen vervangende Robrecht Corneliss ende 

Cathalijnken Cornelis (MPS: Cathalijna Cornelisdr) sijn broer ende suster als hem desen 

mondelinge geauthoriseert hebbende soo hij seijde ende verclaerde soo in sijn eijgen name als 

in de voors. qualiteijt te ratificeren ende approberen gelijc hij ratificeerde ende approbeerde 

bij desen alsulcken accoort als Laureijs Corneliss sijnen broeder heeft aengegaen met eenen 

Pieter van Ecke ende Abraham Adriaens nopende alsulcken proces ende differentie als 

tusschen henlieden was hangende ongedecideert voor de gerechte van der Vere (MPS: Veere). 

Gelovende soo voor hemselven als in de voors. qualiteit daer niet tegen te doene off doen 

doene in rechte nocg daerbuijten onder t’verbant van sijnen persone ende goederen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Passchiers 

stoeldraijer ende Christiaen Jooss t’oudel? die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 237, W_7023, 12-5-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Pieters Leep? 

wonende in Baersdorp (MPS: Baarsdorp) in den eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-



 

 

 

Beveland) ende constitueerde d’eersame Cornelis Laureijss Anthonies innewoonder deser 

stede ende Cornelis Luck procureur voor den hove van Hollant d’selve gesamentlijc ende elc 

int besonder gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt sijns 

constituants name te compareren voor de hove provintiael in Hollant ende aldaer ten 

vuijteijnde toe te vervolgen alsulcken proces als hij comparant geheeschte? in cas d’appel 

voor de voorn hove heeft hangende ongedecideert op ende jegens Jan Gandolfs schout van 

Baersdorp impetrant int selve cas, alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende 

observeren bijt vonnisse in questie te persisteren ende versoucken t’selve bij den hove 

gelaudeert ende geapprobeert te worden ende voorts meer in rechte alles te doene ende 

hanteren dat tot voorstant van des comparants goet recht dienen sal met macgt om procureur 

ad lites in elck van haerlieder plaetse te mogen substitueren. Gelovende te houden voor goet 

ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen 

ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Jans smidt borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 237, W_7023, 19-5-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Jans oudt 57 jaren ende 

Cornelis Joriss oudt 41 jaren beijde woonacgticg tot Cruninge (MPS: Kruiningen) dewelcke 

hebben ter (pag 237v) instantie ende requisitie van Jan Jans brouwer nomine d’erfgenamen 

van Cornelis Wacgtmans saliger op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert 

ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat geduirende 

dese loopende heventijt van cruningen seker parthie lants groot ontrent 6 gem liggende naer 

haer beste wetenschap in Jan Willem Mertshouck (MPS: Jan Willems Maertenshouck) 

aencomende de requirant(en?) in desen tot weije laten liggen ende gebruijct is bij Jan Storm 

tot Cruninge voors. welcke weije de voorn. Storm nu geleden 14 dagen oft daerontrent 

gebroken ende met linsaet besaijt heeft. Den voorn Cornelis Jans verclaert voorts dat nu 

geleden ontrent een jaer den voorn Storm vuijt t’voors lant eenige aerde geschoten ende 

d’selve eensdeels met den wagen off pruwette (MPS: kruiwagen?) wel twee wende wecgs van 

daer tegen sijn lant gevoert hebbende sijnen daermede gemaect heeft. gevende voor redenen 

van wetenschap t’selve met haren oogen gesien te hebben. Eijndigende hiermede haerlieder 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Adriaen Jacobs op Sandee? tot Cruijningen borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 237v, W_7024, 23-5-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 23-5-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Digna Borselaer jonge dochter clouck 

gesont ende welvarende gaende ende staende daert haer beliefde dewelcke overdenckende de 

cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder 



 

 

 

dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sij seijde 

(pag 238) gemaect ende geordonneert maecken ende ordonneren haer testament laeste ende 

vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende hare siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode 

lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heet in den eersten in vrien eijgendomme gegeven ende gelegateert aen hare suster 

Anna Borselaer (MPS: Johanna Borselaers) alle de cleeren soo linnen als wollen ende juwelen 

ten lijve halse ende hoofde van haer testatrice dienende ende behoorende geen vuijtgesondert. 

Item geeft ende legateert in vrien eijgendomme aen haer broeders die ten overlijden van 

testatrice int leven wesen sullen ijder de somme van 25 p vls eens. Item geeft ende legateert in 

vrien eijgendomme aen Cornelia Borselaers hare suster van halven bedde ende bij hare 

aflijvicheit aen desselfs Cornelia’s descendenten 30 s gvls eens ende alle d’resterende 

goederen die sij testatrice stervende deser weirelt ontruijmen ende achterlaten sal geeft ende 

maect sij comparante in vrien eijgendomme mits desen aen hare moeder jonckvrouwe 

Magdalena Cornelisdr Matthijsdr omme alle d’selve resterende goederen t’aenveerden ende 

behouden als haer vrij eijgen goet sonder wederseggen van jemande d’voorn hare moeder 

daerinne haer universele erfgename instituerende ende verclarende mits desen ende ingevalle 

d’voorn hare moeder overlde voor de testatrice ende sulcx haer erfgename niet en wierde soo 

institueert ende stelt sij testarice in sulcken schijn hare erfgenamen Jaques (MPS: Jacob 

Borselaer), Cornelis (MPS: Cornelis Borselaer), Pieter (MPS: Pieter Borselaer), Anna (MPS: 

Johanna Borselaer) ende Gillis Borselaer haer broeders ende suster van vollen bedde docg met 

sulcken verstande dat haer suster Anna voren vuijt sal proffijtteren in vrien eijgendomme alle 

de cleeren ende juwelen ten lijve halse ende hoofde van de testatrice dienende ende 

behoorende ende ijder van hare broeders die t’haerder aflijvicheit int leven wesen sullen de 

somme van 25 p vls eens ende soo d’voorn Anna of eenige van haer broeders overleden 

sonder wetticg hoir achter te laten soo substitueert sij testatrice d’overblijvende van henlieden 

in d’aflijvicges plaetse mits dat d’selve gehouden werden vuijttereijcken aen Cornelia 

Borselaer haer testatrice suster van halve bedde of derselver descendenten soo sij overleden is 

eenen rosenobel in specie onder hun allen eens sonder meer haer t’selve legaterende tot een 

gedencknis. Alle twelcke voors. is de testatrice ter presentie ende aenhooren van de getuijgen 

duidelijc voorgelesen (pag 238v) sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament 

laeste ende vuijterste wille. begeirende ende expresselijc ordonnerende dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille 

gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren 

macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnanantien keuren off costuijmen van 

steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende 

solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten woonhuijse van de voorn jonckvrouwe Magdalena 

Cornelisdr present d’eersame Pieter Jans van Oosten ende Cornelis Marinuss timmerman 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 238v, W_7025, 23-5-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 23-5-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Anna Borselaer (MPS: Johanna 



 

 

 

Borselaer) jonge dochter clouck gesont ende welvarende gaende ende staende daert haer 

beliefde dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is 

dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien 

eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie of 

toeraet van jemande soo sij seijde gemaect ende geordonneert maecken ende ordonneren haer 

testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende hare 

siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer 

doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie 

van goederen heeft in den eersten in vrien eijgendomme gegeven ende gelegateert aen hare 

suster Digna Borselaer alle de cleeren soo linnen als wollen ende juwelen ten lijve halse ende 

hoofde van haer testatrice dienende ende behoorende. Item legateert in vrien eijgendomme 

(pag 239) aen haer broeders die ten overlijden van testatrice int leven wesen sullen ijder de 

somme van 25 p vls eens. Item geeft ende legateert in vrien eijgendomme aen Cornelia 

Borselaers hare suster van halven bedde ende bij hare aflijvicheit aen desselfs Cornelia’s 

descendenten 30 s gvls eens ende alle d’resterende goederen die sij testatrice stervende deser 

weirelt ontruijmen ende achterlaten sal geeft ende maect sij comparante in vrien eijgendomme 

mits desen aen hare moeder jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr Matthijsdr omme alle d’selve 

resterende goederen t’aenveerden ende behouden als haer vrij eijgen goet sonder wederseggen 

van jemande d’voorn hare moeder daerinne haer universele erfgename instituerende ende 

verclarende mits desen ende ingevalle d’voorn hare moeder overlde voor de testatrice ende 

sulcx haer erfgename niet en wierde soo institueert ende stelt sij testarice in sulcken schijn 

hare erfgenamen Digna (MPS: Digna Borselaer), Jaques (MPS: Jacob Borselaer), Cornelis 

(MPS: Cornelis Borselaer), Pieter (MPS: Pieter Borselaer) ende Gillis Borselaer haer broeders 

ende suster van vollen bedde docg met sulcken verstande dat haer suster Digna voren vuijt sal 

proffijtteren in vrien eijgendomme alle de cleeren ende juwelen ten lijve halse ende hoofde 

van de testatrice dienende ende behoorende ende ijder van hare broeders die t’haerder 

aflijvicheit int leven wesen sullen de somme van 25 p vls eens ende soo d’voorn Digna of 

eenige van haer broeders overleden sonder wetticg hoir achter te laten soo substitueert sij 

testatrice d’overblijvende van henlieden in d’aflijvicges plaetse mits dat d’selve gehouden 

werden vuijttereijcken aen Cornelia Borselaer haer testatrice suster van halve bedde of 

derselver descendenten soo sij overleden is eenen rosenobel in specie onder hun allen eens 

sonder meer haer t’selve legaterende tot een gedencknis. Alle twelcke voors. is de testatrice 

ter presentie ende aenhooren van de getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerde 

andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende vuijterste wille. begeirende ende 

expresselijc ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij 

forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre 

forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnanantien keuren off costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een (pag 239v) ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten woonhuijse van de voorn jonckvrouwe Magdalena 

Cornelisdr present d’eersame Pieter Jans van Oosten ende Cornelis Marinuss timmerman 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 239v, W_7026, 23-5-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Laureijs Franss metser oudt 



 

 

 

52 jaren, Geeraert Tack (MPS: Geert Tack) oudt 32 jaren ende Jan Huijbrecgts (MPS: Jan 

Hubrechts) olijslager oudt 22 jaren dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Laureijs 

van Damme ende Adriaen Pauwelss olislagers op haerlieder manne waerheit in [plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat 

de requiranten ende Pieter Jans mede olislager nu woensdage voorleden metten andren deur 

tussenspreken van de deponenten int vrienelijcke geaccordeert te sijn nopende seker questie 

tusschen henlieden ontstaen ter welcker oorsake sijlieden deur bevel van de Edele magistraet 

in gijselinge gelast waren te gaen. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie 

van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Bathsen Thoren present Gijsbrecht Arents ende Juliaen 

Arents schippers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 239v, W_7026, 23-5-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den (pag 240) hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Wouter Diericks van 

Huijxberg oudt 51 jaren ende Boudewijn Pieter Jans oudt 23 jaren beijde olijslagers dewelcke 

hebben ter instantie ende requisitie van Laureijs van Damme ende Adriaen Pauwelss mede 

olijslagers verclaert dat eenen Pieter Jans Olijslager dagelijcx questie is soeckende niet 

alleene jegens de requiranten maer eenen iegelijcken in den gebuijrte desa?erende ende 

iniurierende sulcx dat daer noit vele ruste in haerlieder gebuerte geweest is geduirende hij 

aldaer gewoont heeft. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Bathsen Thoren present Gijsbrecht Arents ende Juliaen 

Arents schippers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 240, W_7026, 26-5-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis Jacobs van Sundert 

oudt 51 jaren ende Franchois Cornelis Gort (MPS: Frans Corneliss Gort) oudt 41 jaren 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Simon Andriess pasteijbacker op haerlieder 

manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits 

desen waracgticg te wesen dat de requirant op 30-3 lestleeden in de presentie van de 

deposanten aen Sacharias Machariss vercocgt heeft 100 veertelen rontcoolsaet voor voor 15 s 

8 gr ijder veertel te betalen alle thien sacken gelt ende ten gelage een sack saets tot coopers 

laste sonder corten. Cornelis Mattheuss Smallegange oudt 36 jaren mede ten desen 

comparerende ende verclaerde ende attesteerde ter instantie (pag 240v) als voren op sijne 

manne waerheit in plaetse van eede dat Sacharias voors. op den 1-4 1615 jegens den requirant 

te aenhooren ende bijwesen van hem deposant gaende op den haven seijde dese woorden in 

substantie willen wij gaen vallen aent meten antwoorde den requirant jae wij heb dij? gelt, 

den voors Machariss replicerende seijde hoe tgelt? ick hebbet saet op drie weecken of een 

maendacg gecocgt en is u dingen anders niet ende is soo van de requirant gescheijden. 

Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede 



 

 

 

te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Hubrecht Jans stadtbode ende Adriaen 

Bolle die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 240v, W_7027, 26-5-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan 

Baecke ende Dina Jorisdr suijne huisvrouwe weduwe was wijlen Simon Nagels cramer 

zaliger innewonende borgers deser stede als allen de goederen baten ende lasten bij den voors. 

Simons Nagels nagelaten t’haerlieder bate ende laste aenveert hebbende mits aen des voors. 

Simons nagelaten weese vuijtreijckende seker somme van penningen volgende seker accoort 

of vuijtcoop vij de voors. Dina Joris met de heeren Burgemeesters ende Weesmeesters deser 

stede Goes als oppervoocgden van de voors. weese aengegaen op 5-4-1614 ende hebben 

oversulcx geconstitueert ende macgticg gemaect constitueren ende maken macgticg mits 

desen mr Lambrecht Smets procureur wonende te Broechem in Brabant hem gevende 

volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt henlieder comparanten name ende 

van haerlieder wege te compareren voor de wethouderen van Broecgem voors. ende alle 

andren rechten ende rechteren daert behooren zal ende aldaer aen ende ten proffijtte van 

Cornelis Boogert wonende tot Borsbeke in den Vogelsanc te leveren cederen (pag 241) ende 

in rechten vrien eijgendomme te transporteren seker bunder lants oft daer ontrent luttel min 

ofte meer onbegrepene de juijste mate liggende binnen Boecgem voors. in ?oo aen de 

Slickstrate gemeene ende onvercavelt met den voors. Boogert nij den voorn Simon Nagels in 

sijn leven aen den voorn Boogert (MPS: Boogaerts) vercocgt naer vuijtwijsen van den 

contracte daervan sijnde onder den cooper berustende, den cooper daerinne naer usantie der 

plaetse ende inhouden van den voorn. contracte te goeden erven ende vestigen ende hen 

comparanten daervan t’ontgoeden onterven ende ontfestigen met brieven oft andersints dat 

behoort ende ooc met eenen te bekennen daervan ten vollen betaelt ende gecontenteert te sijne 

beede den eersten penninc metten laesten sonder eenicg vorder recht aen den voorn. bunder 

lants te behouden. Gelovende den selven geconstitueerde voorts volcomen last ende bevel 

omme vuijt haerlieder name metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende 

ontfangen alsulcken 14 gulden ende stuijvers als Willem Loumans aen de voorn comparanten 

qualitate voors. onder sijn signature schuldicg is ter cause van administratie die hij Loumans 

gehadt heeft van de voors. goederen tot Broecgem gelegen, quitantie van sijnen ontfanc te 

geven ende verlijden in behoorlijcke forme, ende ist noot ter dier oorsake recht te plegen ende 

den voors. Loumans met alle middelen van rechte tot betalinge te constringeren, te 

compareren voor allen heeren wetten rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer 

der comparanten goet recht soo wel int heeschen ende verweeren te verantwoorden ende 

beschudden verdedigen bewaren ende ten vuijteijnde toe te vervolgen, domicilie te kiesen, 

den eedt de Calumnia ende allen andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in haerlieder 

comparanten name doene ende presteren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te 

stellen ende ter diffintijfve te vervolgen, commeringen arrestementen ende beletselen op den 

persoon ende goederen van de voors. Loumans te doene, van alle beswaerlijcke vonnisse te 

appelleren of reformeren, d’appellatie of reformatie te vervolgen of daervan renuncgieren 

ende voorts meer tot t’gunt voors. is te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen 

sal ende sijlieden present sijnde selfs souden mogen ofte (pag 241v) connen gedoen met 

vordre macgt om procureur ad lites te substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge aen voors. Boogert t’allen 



 

 

 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Isaac 

Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 241v, W_7028, 26-5-1615 (accoort): Alsoo seker differenten ende geschillen 

onstaen waren tusschen jonckheer Geeraert van Etten (MPS: Geert van Etten) getrout 

hebbende jonckvrouwe Lucretia de Molijn ter eenre ende Jacob Jans Corneliss als 

onderwinder vant sterfhuis van Pieter Jacobs sijnen overleden sone ter andre sijden nopende 

dat de houve aencomende den voors. jonckheer Geeraert van Etten gestaen in Weerde (MPS: 

Waarde) bij de molen niet en was gebaent conform de pacgtcedulle tusschen jonckvrouwe 

Lucretia voors. ende Pieter Willems gemaect als dat d’selve van alle noodige reparatien niet 

en was onderhouden. Soo hebben parthien over wedersijden (omme alle processe te schuwen) 

alle deselve differenten absolutelijc buijten rechte gesubmitteert aen d’eersame Adriaen 

Andriess Wiskercke, Tobias Wicxdorp, Heijndrick Carels (MPS: Heijndrick Karels), Anthonij 

Domiss, Adriaen Pieters Bolle ende Adriaen Andries tot Weerde? arbiters van beijde parthien 

daerover geroupendewelcke over wedersijden gehoort hebbende de debatten hebben verclaert 

ende voor vuijtspraecke gesecgt als hiernaer volcgt ten eersten soo is Jacob Jans voors. 

gehouden te doceren met behoorlijcke quitantie van betaling van alle staten ende 

waterpenningen, honderste penningen, subsidien ende andere ongelden daer dese voors. 

houve mede soude meugen belast wesen. Sal ooc Jacob voors. borge stellen voor 

t’onderhouden van de dijcken wegen ende watergangen mitsgaders den pacht tot laste van den 

jare 1615 ende sal aen den verpachter betalen over den jare voors. 5 sacken schoone 

saeijterwe als ooc nocg 600 terwe gluij ende 6 calcoenen die Jacob bekende aen den eijgenaer 

te resteren, sal ooc alle sijns soons derrinckputten met Marinus Claessens (MPS: Marinus 

Nicolaess) (pag 242) putten effenen, den eijgenaer sal voor dit loopende jaer mogen kiesen 

eenige fruijtbomen volgende den pachtceel, Jacob Jans is gehouden te repareren den dam 

voren aen den wecg gelijc hij geweest is als ooc alle de tuijnen die binnen den houve sijn 

geweest met ooc drie heckens. Sal ooc voor dit jaer laten den misput die jegenwoordicg op de 

houve legt ende sijne kinderen dit loopende jaer nocg op de houve laten wonen opdat d’selve 

tot geen misguaen? en come. Ende sal den verpachter hebben ’t gebruijc van kamer ende 

keuken volgende den pachtceel. Dies sal Jacob voors. vermogen voor desen loopende jare te 

verhuijren alle de weijen aen de houve sijnde ende sijne wille te doene mette vruchten op de 

houve gesaeijt ende over desen ougst te saijen, ende es Jacob voors. gehouden den eijgenaer 

te wijsen 15 gem leecglant vuijt de heele masse van houve die den eijgenaer sal mogen 

gebruijcken t’sijnen proffijtte daervan nocgtans Jacob Jans sal gehouden sijn te betalen den 

pacht van 1615 cortende watergelt ende statenpenningen gelijc van andre landen gewoonlijc 

is te corten. Aldus gedaen ende vuijtgesproken bij de voors. arbiters ten huise van Adriaen 

Bolle op de 25-5-1615 ende bij d’selve onderteijckent was? onderteijckent. Aldus Adriaen 

Andriess Wiskercke, Tobias Wicxdorp, Heijndrick Karels, Anthonij Domiss, Adriaen Pieters 

Bolle, Adriaen Andries Leegerstont. Christoffel Jacobs belooft binnen 2 eerstcomende 

maenden te betalen den pacht 1614 ende den pacht 1615 Catharijna comende naer costuijme. 

Voorts voor alle de voorggaende poincten int witte van desen vermelt, te weten voor de 

vuijtsprake van arbiters constitueert hem borge als principael ende eijgen schult Jacob Jans 

Cornelissdes overledenes vader ende tot meerder versekertheit constitueert hem mede borge 

Christoffel Jacobs. Actum ende ter presentie van ende bij de voors. borgen onderteijckent 

was? onderteijckent Christoffel Jacobs ende nocg met de merck ???? daerbij stont, dit es ’t 

merck van Jacob Jans Sandee. 



 

 

 

 

Daaronder geschreven: Gecollationeert jegens het origineel accoort onder mij notaris 

berustende ende is dese daermede behouden? concorderende (MPS: overeenkomen) op den 

12-9-1615, bij mij openbaer geadmitteert notaris binnen der stadt Goes residerende JCB. 

 

RAZE 2045, 242v, W_7029, 27-5-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Andries 

Wacgtmans ende constitueerde Jan Jans brouwer omme vuijt sijnen name te leveren alsulcke 

parthien van lande liggende in Waerde bij den voors. comparant aen Adriaen Andriess 

Wiskercke vercocgt volgende de coopcedulle daervan onder de geconstitueerde berustende 

daer aen dese haer refereert den cooper daerinne naer usantie van der plaetse daer de leveringe 

geschieden sal, te goeden erven ende vestigen ende hem comparant t’ontgoeden onterven 

ende ontfestigen, guarnat te geloven ende des comparants persone ende goederen daervoren te 

verbinden, de penningen daervan provenierende onde behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende 

voorts meer tot t’gunt voors is alles te doene dat behooren ende noodicg wesen sal als hij 

comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Simon Andriess ende 

Pieter Nicolaess Noorthouck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

 

RAZE 2045, 242v, W_7029, 27-5-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Mattheus 

van der Erve ende Boudewijn de Windt innewonende borgers deser stede ende constitueerden 

Franchois de Witte (MPS: Frans de Witte) procureur voor den hove van Hollant hem gevende 

volcomen macgt ende authoriteit omme vuijt haerlieder name te compareren voor denselven 

hove ende aldaer haerlieder goet recht jegens eenen Franchois Vervoort (MPS: Frans van der 

Voorde) ter cause van sijnen coop van landen in Wolfaertsdijck gelegen bij de comparanten 

gecocgt van mr Cornelis (pag 243) de Brune, te beschudden verdedigen verantwoorden ende 

ten vuijteijnde toe te vervolgen ende ten dien fijne alles te allegeren dat behooren sal ende 

sijlieden constituanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Mattheus Eversdijck 

ende Franchois van der Straten (MPS: Frans van der Strate) borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 243, W_7029, 2-6-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 



 

 

 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Mr Martinus Casar (MPS: 

Martinus Caesar) soo voor hem selven ende als actie ende transport hebbende van Hieronimus 

de Cock ter eenre ende jonckvrouwe Geertruijda Bollaerts weduwe wijlen Cornelis Martini 

mitsgaders Jan Bollaerts voor hemselven ende vervangende sijne susters ende broeder ter 

andre sijde, ende verclaerden sijlieden comparanten op 23-5-1615 met den andren verdragen 

ende geaccordeert sijn nopende de coop van seker lanthouve met de schuijren ende haren 

gevolge gelijc die in het leven van den voors. Cornelis Martini bij hem beseten is geweest 

gelegen in NieuwGastel groot 37 gem 51 roeden den voors. Casar ende de Cock in het 

sterfhuis van den voors. Cornelis Martini haerlieder vader aengecavelt ende dit alles op de 

naervolgende voorwaerden ende conditien te weten dat de voors. weduwe met hare kinderen 

aen den vercooper sullen betalen ijder gemet de somme van 17 p vls mits dat de coopers aen 

de cooppenningen sullen corten de somme 282 p 6 s 8 gr denwelcke den voors. Casar soo 

voor hemselven als in de bovengemelde qualiteijt gehouden is achtervolgens de vuijtsprake 

van arbiters in dat 6-2-1615 te con?ereren ende de resterende cooppenningen sullen de (pag 

243v) coopers betalen Martini naestcomende 1615 ende bovendien aen des vercoopers 

huisvrouwe tot een gratuiteijt eenen dubbelen ducaet, d’ongelden ter leveringe incluis tot 

coopers laste. Dies is den vercooper gehouden metten eersten de voors. houve ende landen de 

coopers te leveren. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present mr Geert Crommon ende 

Jan de Jager borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 243v, W_7030, 2-6-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen Marinuss 

Schuijlhouck oudt 46 jaren ende Quirijn Govaerts beenhacker oudt 40 jaren beijde prochianen 

tot Seraerskercke (MPS: ’s Heer Arendskerke) dewelcke hebben ter instantie ende requisitie 

van Cornelis Mattheuss Smallegange ende Simon Andriess pasteijbacker impostmeesters vant 

slaen van de beesten over dit loopende halfjaer op haerlieder manne waerheit in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen 

ende eerste den voorn. Schuijlhouck dat Sacharias Machariss ontrent geleden 14 dagen of 3 

weecken jegens hem deposant seijde dat hij het vleijs van de koe die bij de keurmeesters van 

den vleijsche deser stede voor ongans gekeurt was wecggegeven hadde, verclaert voorts dat 

Jan Anthonies Lammonij jegens hem deposant gesecgt heeft dat Claes Jans van Harten (MPS: 

Nicolaes Jans van Harten) ende Gillis Jacobs lapper vant selve vleijs waren hebbende ende 

dat hij selfs een hutpot? daervan hadde. Den voors. Quirijn Govaerts verclaert dat hij 

denselven Lammonij mede heeft hooren seggen dat hij de voors. koe gebroken ende daervan 

een hutpot hadde. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer (pag 244) instrumenten 

in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voors. Simon Andriess present Heijndrick 

Joachims tot Seraerskercke ende Adriaen Weije tot Cappelle die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 244, W_7030, 5-6-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 



 

 

 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Dignus Jobs in de Patentie 

binnen deser stede oudt 36 jaren Cornelis Corneliss bierwercker oudt 36 jaren ende Marinus 

Jans schuijtman oudt 30 jaren alle borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende 

requisitie van Jan Leenaerts schipper op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerchte waerheit mits desen henlieden wel kennelijc te 

wesen dat het bier hetwelcke den voors. Marinus Jans in de Goesche marct in augusto 

lestleden voor den requirant van Breda vuijt de brouwerie genaemt de Swane gebracgt heeft 

niet drinckbaer en was overmits datter heel vaets? was ende seer na den brandt smaecte sulcx 

dat niemant t’selve en wilde drincken. Den voors. Marinus secgt voorts dat den brouwer hem 

een kinneken biers geschonken heeft ten regarde hij lange na het bier moeste wachten. 

Gevende voor redenen van wetenschap ende eerst den voorn Dignus Jobs dat hij een tonne 

daervan opgedaen hebbende den requirant t’selve wederom heeft gesonden overmits dat hij 

die niet ende conde vercoopen off slijten ende den voorn. Cornelis Corneliss segt dat hij 

t’selve helpen wercken ende al doen daer van gedroncken heeft ende Marinus Jans secgt 

t’selve met sijn schuijte gebracht te hebben ende deur grooten dorst drinckende daervan sieck 

geworden was. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen (pag 244v). Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Heijndrick Joachims tot 

Seraerskercke ende Adriaen Weije tot Cappelle die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 244v, W_7031, 10-6-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Dignus Jacobs Monsterhouck 

oudt 28 jaren off daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Marinus Vriese 

tot Wemeldinge op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor 

de gerechte waerheit mits desen waracgticg ende hem seer kennelijc te wesen dat hij deposant 

Logier Forts (MPS: Logier Foorts) Davidt Jan Meeuss (MPS: David Jans Barthelmeeuss) met 

meer ander personen ontrent november lestleden ten heuijsse ende herberge van den requirant 

drinckende ende den voors. Logier Foorts met David Jans Meeuss tegen malcanderen om een 

hooft wijn gewet hebbende refuseerde den requirant op de weddinge te tappen seijde Logier 

Foorts jegens den requirant tapt Davidt off ic salt moeten betalen dan ick spreke voor ’t 

gelacg ende hebben daer na goede chiere samen gemaect. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Pauwe present Jan Bollaerts ende Abraham van benthem 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 245, W_7031, 15-6-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 15-6-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden mr Rogier Vitu ende Maria 

macharisdr (MPS: Maeijcken Macharisdr) samen wetticg man ende wijff innewonende 

borgers deser stede welcken Vitu wel te passe ende voorn. Maria Macharis sieckelijc zijnde 



 

 

 

maer nocgtans haer verstant ende memorie volcomelijck gebruijckende soo ons claerlijc 

bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is 

dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder 

vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie 

of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maecken ende 

ordonneren haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc der aerden. Eerstelijck 

ende voor al doodende casserende ende te niette doende de huwelijcxe voorwaerde tusschen 

henlieden gemaect d’selve in alle poincten ende articulen verclaerende van onwaerde ende 

begeirende dat alleene dese gevolcgt werde ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de lancxtlevende 

van hen beijden gemaect gegonnen ende gegeven in vrien eijgendomme mits desen alle de 

goederen geen vuijtgesondert of gereserveert die d’eerst aflijvige met de lancxtlevende 

gemeene achterlaten ende deser werelt metter doot ontruijmen sal malcandren reciproce over 

ende wederover de lancxtlevende daerinne haerlieder universele erfgenaem instituerende mits 

desen. Dies hebben sijlieden malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende 

belast ende geordonneert vuijttereijcken ende betalen aen de erfgenamen ab intestato van de 

eerstaflijvige van hen beijden de somme van 16 p 13 s 4 gr onder hun allen eens sonder meer 

t’selve henlieden legaterende tot een gedencknis. alle twelcke voors. is de testateuren ter 

presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael 

t’selve te wesen haerlieder (pag 245v) testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende 

mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij 

forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre 

forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnanantien keuren off costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van testateuren present Frederic Wagenaers ende 

Joris Weijns borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 245v, W_7032, 15-6-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Sebastiaen Hoochkamer 

(MPS: Sebastiaen Hoocgcamer) oudt 62 jaren ende Cornelis Jans Boone oudt 50 jaren 

innewonende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Franchois 

Vervoort (MPS: Frans van de Voorde) op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat 

alhier binnen deser stede ende eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-Beveland) een gemeijn 

gebruijck is ende lange geweest heeft dat den pachter voort ecpiereren van den ouden pacht 

comende bij sijnen eijgenaer ende nieuwe pacht staende van de landen die hij in pachte soude 

mogen besitten dat d’eijgenaers t’selve simpelijc? op haerlieder bouck teijckenen sonder 

eenicg pachtceel daervan te maken. Gevende voor redenen van wetenschap dat sijlieden ende 

vele andre gronteijgenaers alhier op die voet haer lant verpachten. Eijndigende hiermede 

haerlieder depositie met presentatie van eede van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen 

(pag 246). Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in Voetbogenhoff present Hans Bernaerts (MPS: Johannis 

Bernaerts) ende Samuel Verle? schrijnwerckers ende borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 246, W_7032, 15-6-1615 (renuncgiatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Neelken 

Adriaensdr (MPS: Cornelia Adriaensdr) weduwe wijlen Jan Gilliss Cleeuwendamme 

geassisteert met mr Martinus Casar (MPS: Martinus Caesar) haren in desen gecoren voocgt 

ter eenre ende Gillis Jans Cleeuwendamme mitsgaders Heijndrick Laureijss Schalck in 

huwelijck hebbende Abigael Jansdr Cleeuwendamme soo voor haerlieder selven ende ten 

desen vervangende Cornelis Jans Cleeuwendamme ende Tanneken Jansdr Cleeuwendamme 

haerlieder broeder ende suster ter andre sijde eerst ende alvorens hebben de voors. kinderen 

hare moeder ontslagen ende ontlast van de belofte ende contract die sij voor mij notario op 

12-5-1612 heeft gepasseert ende verleden ten aensien van derselve kinderen vaderlijcke 

successie verclaerende ter cause van deselve belofte nu nocg ten eeuwigen dage stuijver off 

duijt te willen proffijtteren ofte hebben geproffijtteert ende dienvolgens het sterfhuis ende 

nagelaten goederen van haerlieder vader zaliger renuncgierende ende te buijten gaende mits 

desen sonder eenige schade off bate van t’selve te willen verwachten latende alle deselve 

baten ende lasten gelijc die ter overlijden van haerlieder vader sijn geweest ten baete ende 

schade van de voors. haerlieder moeder gelijc d’selve Neelken Adriaens alle dselve t’ahere 

bate ende laste is nemende mits desen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme 

(pag 246v). 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Bruijnvisch present Cornelis Gandolfs ende Joos Jacobs 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 246v, W_7033, 15-6-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 15-6-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Neelken Adriaensdr (MPS: Cornelia 

Adriaensdr) weduwe wijlen Jan Gilliss Cleeuwendamme cloeck gesondt ende welvarende 

ende haer verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende dewelcke overdenckende de 

cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder 

dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt hare vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder jemande gepersuadeert off geinduceert te sijne 

soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert hare testament laeste ende 

vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haer siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode 

lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heeft gegeven ende gemaect aen Janneken Jacobsdr ende Paschijnken Jacobsdr 

mitsgaders Gillis, Abigael, Cornelis ende Tanneken Jans Cleeuwendamme ende het kindt 

nagelaten bij Leunken Jacobsdr (MPS: Appollonia Jacobsdr) hare kinderen ende kintskint de 

gerechte helft van alle de goederen die sij stervende nalaten sal d’selve hare kindren ende 

kintskint daerinne haer erfgenamen instituerende ende d’ander helft ende d’ander helft geeft 

ende legateert sij comparante aen Gillis, Abigael, Cornelis ende Tanneken Jans voors. 

mitsgaders aen het kint nagelaten bij hare dochter Leunken Jacobsdr omme d’selve tusschen 



 

 

 

henlieden gepaert ende gedeelt te werden naer costuijme (pag 247). Alle twelcke voors. is de 

testatrice ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde 

andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende 

expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve zal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren tsij bij forme van testamente vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke 

andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien keuren off costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Bruijnvisch present Cornelis Gandolfs ende Joos Jacobs 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 247, W_7033, 16-6-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 16-6-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Maijken Claes (MPS: Maeijcken 

Nicolaesdr) weduwe wijlen Vincent Leliart wonacgticg tot Middelburcg in Seelant cloeck 

gesondt ende welvarende gaende ende staende daert heur beliefde dewelcke overdenckende 

de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder 

dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder jemande gepersuadeert off geinduceert te sijne 

soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert (pag. 247v) hare testament 

laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haer siele die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haer doode 

lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heeft in den eersten in vrien eijgendomme gegeven ende gelegateert aen Jacob 

Fornier haer kintskint de somme van 33 p 6s 8gr eens dewelcke sij begeirt dat aengeleijt 

werde t’sij aen vaste wel gehipotequeerde renten off gronden van erven tot desselfs Forniers 

proffijtte ende soo den voorn. Jacob Fornier overlede sonder wetticg hoir na te laten soo 

sullen d’voorn 33 p 6 s 8 gr devolveren op sijne halve broeders ende susters alreets geboren 

sijnde ende die na desen nocg geboren zullen werden ende bij derselver aflijvicheit op 

Tanneken Goethals als sijne moeder. Item geeft ende legateert in vrien eijgendomme aen 

Anna Six mede haer kintskint het beste bedde met sijn toebehooren dat ten sterfhuijsse van de 

testatrice bevonden sal worden ende bovendien nocg haer silver onderriem met de koker 

ketenen ende messen. Item geeft ende legateert in vrien eijgendomme aen de kinderen die 

d’voorn Tanneken Goethals jegenwoordicg heeft ende nocg sal crijgen de somme van 33 p 6s 

8 gr onder hun allen eens d’welcke sij testatrice mede verstaet aen goede vaste renten tot 

derselver kinderen proffijtte aengeleijt te werden ende soo des voors. Tanneken Goethals 

kinderen allen quamen te sterven sonder hoir achter te laten soo sullen d’selve 33 p 6s 8 gr 

met de jaerlijcxe proffijtten van dien versterven ende comen op de voors. Tanneken Goethals. 

Ende alle resterende goederen die boven d’voors legaten ende schulden overschieten sullen 

geen vuijtgesondert geeft ende laet sij testatrice aen de voorn. Tanneken Goethals hare 

dochter in vrien eijgendomme d’selve Tanneken daerinne hare universele erfgename 

instituerende mits desen. Alle twelcke voors. is de testatrice ter presentie ende aenhooren van 

getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament 

laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve 

zal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren tsij bij forme van testamente vuijtterste wille 



 

 

 

gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten (pag 248) 

subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren off 

costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Michiel Corneliss 

Blaubeen ende Nicolaes Jans Oostdijck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 248, W_7034, 19-6-1615 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Bernaert Sebrechts voor 

hemselven ende Jacob Andriess Stehouwer in huwelijck gehadt hebbende Tanneken 

Sebrechtsdr in die qualiteijt soo voor hemselven als ten desen vervangende sijn kint nagelaten 

bij de voors. Tanneken Sebrechts ende bekenden eendrachtelijck in dier qualiteijt van Andries 

Sebrechts haerlieder vader ten vollen betaelt ende gecontenteert te sijne van haerlieder 

moederlijcke erve ende successie sonder ter dier oorsake jegens haren vader eenige actie meer 

te reserveren off behouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present mr Cornelis Brune ende 

mr Jacob Baerlant borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 248v, W_7035, 20-6-1615 (quitantie): Alsoo ter kennisse van sr Jan van den 

Stringe gecomen is dat Tobias Wicxdorp eenige van sijn broeder David van der Stringens 

landen liggende in Cattendijcke (MPS: Kattendijke) heeft vuijtgewonnen omme daerane te 

verhalen de somme vcan 5 p 11 s 8 gr ende dat d’selve proceduren ende onnutte costen bij 

sijne suster Johanna Boijs niet en werden belet ende voorcomen niettegenstaende sij middelen 

genoucg den voors. David van der Stringe aencomende onder haer is hebbende soo is den 

voors. Jan van der Stringe van wegen sijnen broeder David van der Stringe expresselijc jegens 

de voors. Johanna Boijs sijne suster protesterende gelijc hij is protesterende mits desen van 

costen schaden ende interesten die den voorn. David van der Stringe ter cause voors. alreede 

geleden heeft ende nocg sal comen te lijden met sulcken intentie omme deselve te verhalen 

daer ende soo hij te rade werden sal ende versocgte aen mij notario d’insinuatie van desen 

gedaen ende daervan behoorlijcke acte gemaect te werden achtervolgende welck versouck den 

getuijgen ondergenoemt mede gebleken hebbe mij met dselve getuijgen getransporteert ten 

huijsse ende aende persoon van de voors. Johanna Boijs ende haer t’gene voors. is 

geinsinueert hebbende gaf naer voorgaende lecture voor antwoorde dat protesterende ende 

broot biddende? hem niet verboden en was ende wat is belangende de sake ten principale dat 

die haer alleene niet en raecte maer datter d’andre swagers soo wel als haer aengaet. Aldus 

gedaen ende geprotesteert binnen den stede Goes op 20-6-1615 ter presentie van d’eersame 

Lieven Hadde ende Cornelis Noorthouve die als gelooffelijcke getuigen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijn de de minutte deser nevens mij notario mede onderteijckent 

hebben. 

 

RAZE 2045, 248v, W_7035, 23-6-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 



 

 

 

heden den 23-6-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde (pag 249) Maijken Huijbrechts (MPS: 

Maeijcken Hubrechtsdr) huisvrouwe van Jan Danckers (MPS: Jan Danckaerts) wonende ter 

Nisse cloeck gesondt ende welvarende gaende ende staende daert heur beliefde dewelcke 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder jemande gepersuadeert off 

geinduceert te sijne soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert (pag. 

247v) hare testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. 

Bevelende haer siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende haer doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare 

voorgenomen dispositie van goederen heeft gemaect gegonnen ende gegeven maect gont ende 

geeft in vrien eijgendomme mits desen aen den voors. Jan Danckaerts haren man alle de 

goederen geen vuijtgesondert oft gereserveert die sij testatrice stervende deser werelt 

ontruijmen sal ende met den voors. haren man gemeene achterlaten sal omme alle dselve 

onder den last ende reserve hiernaer geroert bij den voors. haren man behouden te werden als 

sijn vrij eijgen goet sonder wederseggen van jemande denselven haren man daerinne haer 

universele erfgename instituerende mits desen. Dies heeft sij testatrice denselven haren man 

belast ingevalle sij sonder kint of kindren achter te laten compt t’overlijden vuijttereijcken 

ende laten volgen aen hare erfgenamen ab intestato sulcke ende soo vele goederen als t’haere 

aflijvicheit van hare sijde gecomen sullen sijn sonder meer ende in cas sij testatrice kint of 

kinderen achterlaten ende dat haer testatrices vader ende moeder nocg beijde int leven waren 

soo sal den voorn haren man gehouden sijn aen t’selve kint of kinderen in vrien eijgendomme 

te laten volgen sijn of haerlieder legitime off wettige portie der goederen bij haer testatrice 

metter doot ontruijmt wordende. Ende soo haer testatrices vader ofte moeder oft soo sij alle 

beijde voor de comparante deser werelt overleden waren soo sullen haer kint oft kinderen 

trecken genieten ende proffijtteren voor sijn oft haerlieder (pag 249v) moedelijcke erffenisse 

alsulcke goederen als van haer testatrices zijde gecomen sullen sijn sonder meer ende alle 

d’resterende goederen sullen blijven ende behouden werden bij den voors. haren man t’selve 

haer kint off kinderen dat off die sij achterlaten zal in manieren als voren haer erfgenamen 

instituerende ende verclarende mits desen. Alle twelcke voors. is de testatrice ter presentie 

ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te 

wesen haer testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende ende expresselijc mits desen 

ordonnerende dat t’selve zal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren tsij bij forme van 

testamente vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest 

naer rechten (pag 248) subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren off costuijmen van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Willem Costen innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 249v, W_7036, 30-6-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Dignuss greelmaker Pieter van Eijck tijckwercker ende Vincent Adriaens hantschoemaker 



 

 

 

innewonende borgers deser stede ende constitueerde Sebastiaen Polck procureur tot 

Colinsplate omme vuijt haren name te procederen tot vuijttinge? van sententie van preferentie 

van den geabondonneerde goederen nagelaten bij Albrecht Floriss (MPS: Aelbrecht Florriss) 

schoemaker tot Colinsplate ende aldaer haerlieder constituanten (pag 250) respective goet 

recht voor te staen beschudden verdedigen ende verantwoorden de penningen daervan voor 

henlieden procederende onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende ten dien fijne alles te 

doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal als sijlieden constituanten present 

sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij de geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Matthijs Jooss 

schrijnwercker ende Gijsbrecht Jooss stoeldraeijer borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 250, W_7036, 30-6-1615 (huijrcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter 

Oostdijck ter eenre ende Jan Jans decker ter andre sijde welcke Jan decker verclaerde den 

voorn. Ooostdijck verhuijrt gelijc den selven Oostdijck bekende gehuijrt te hebben over de 

jare 1616 d’naervolgende parthien van landen. Eerstelijc inden Oosterschelhouck aencomende 

Sebastiaens de Wittens erfgenamen groot 1 gem 6 roe nocg aldaer aencomende mr Michiel 

Baerlandt 555 roe nocg aldaer 3 gem vuijt een stuck genaemt “De Seven gemeten” dat des 

voors. deckers sone gehuijrt hadde van oosten off van westen inne tot huijrders keure, nocg in 

Lambrechtshouck 2 gem 227 roe aencomende de kercke van Ellewoutsdijck ende ten lesten in 

den Westenschelhouck in een (pag 250v) meerder stuck 3 gem aencomende Pauwels de Vos 

met Jan Huge (MPS: Jan Hugos) sijnde alle brake, bedragende samen 11 gem 187 roe luttel 

min of meer gelijc t’selve bij dern overloop ende lantmeestershant bevonden sal worden ende 

dat voor 23 s 4 gr ijder gemet t’enden roe t’enden gelde. Dies heeft Oostdijck t’sijne laste den 

pacht ende ongelden 1615 ende 1616 van de voors. landen ende t’houden van dijck ende 

wecg. Dies vermacg Oostdijc des voors. deckers paerden ende ploucg van nu voortaen 

gebruijcken voor 3 s 4 gr daecgs mits reparerende t’gen aen den ploucg soude mogen 

gebroken werden. Dies is decker gehouden de paerden de cost te geven dan in de saeijtijt is 

Oostdijck gehouden de paerden het corenwerck te versorgen ende bekende Jan decker op 

rekeninge van dese huijre ontfangen te hebben 11 p 13 s 4 gr ende de reste sal Oostdijck hem 

voldoen soo wanneer de metinge sal gedaen sijn. Nocg bekende Oostdijck gehuijrt te hebben 

3 gem 150 zaetland luttel min of meer gelijc t’selve bij de lantmeterhant bevonden sal worden 

aencomende d’erfgenamen van Sebastiaen de Witte met Digna Baerlant liggende in 

Lambrechtshouck ende dat over de jare 1616 voor 30 s ijder gemet mits daeraen cortende de 

pacht 1616? Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Oostdijc notario present Jacob Leuniss 

(MPS: Jacob Appoloniss) in Driewegen ende Jacob Schouwenaer die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 250v, W_7037, 30-6-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 



 

 

 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Corneliss Meulman ter eenre ende (pag 251) Cornelis Jacobs ter andre sijde welcken Cornelis 

Jacobs verclaerde aen den voorn meulman vercocgt gelijc denselven Meulman bekende 

gecocgt te hebben de lanthouve huijsinge ende schuijre daer den voorn Cornelis Jacobs 

jegenwoordelijc op is wonende met 5 gem ende half huijs hoof ende boomgaert eijgen erve 

voor de somme van 7p gvls gelts eens te betalen in de naervolgende paijementen te weten 50 

p gvls gereet ter leveringe een jaer na de leveringe 40 p gvls ende soo voorts alle jare gelijcke 

somme ter volder betalinge toe. Dies sal met de voors. houve in pacht volgen voor sijnen 

pacht ende t’gene den vercooper in eijgendomme toebehoort voor 9 gulden ijder gemet 

afslaens gelt s’iaers de nombre van 30 gem saijlants liggende in verscheijdene stucken als 

namelijc de twee stucxkens besuijden den boomgaert als ooc t’gene den vercooper baent in 

het houxken beoosten de berdeweije ende nocg ontrent 4,5 gem aencomende de kercke van 

Cloetinge (MPS: Kloetinge) liggende aen den bieselincxse padt ende t’resterende saijlant sal 

den vercooper den cooper wijsen vuijt sijn baninge daert hem belieft al nocg sal met de voors. 

houve volgen 15 gem weije te weten de weije bewesten den boomgaert liggende ende 

d’resterende weijen sal den vercooper zijnen cooper wijsen op stadthouck. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Goos de Bruijne (MPS: Goossen de 

Brune) ende Pieter Eeuwouts die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 251, W_7037, 1-7-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Quirijns ende Anthonis 

Rose (MPS: Anthonij Rose) in huwelijck hebbende Crijnken Crijns (MPS: Quirijnken 

Quirijnsdr) voor haerlieder selven ende ten desen vervangende de (pag 251) nagelaten 

kinderen van Crijnken Crijns (MPS: Quirijnken Quirijnsdr) zaliger mee haerlieder suster was 

ende constitueerden Kempe Schobbe haerlieder nichte omme vuijt haerlieder name van mr 

Boudewijn de Witte gestelde sequestor in de nagelaten goederen wijlen Marinus Ghelijns 

Vosberge te ontfangen haerlieder portie ende deel in het 4
de

 part dat henlieden comparanten 

met hare mede erfgenamen bij sententie van de Magistraet deser stede vuijt de goederen bij 

den voorn. Vosberge nagelaten toegewesen is, quitantie van haeren ontfanc te geven ende 

verlijden in forme ende voorts generalijc ten dien fijne alles te doene ende hanteren dat 

noodicg wesen ende behooren sal als sij constituanten present sijnde selfs souden mogen oft 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Jacob Sebastiaens arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 251v, W_7038, 1-7-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Job Jobs wonacgticg tot 

Rotterdam ende constitueerde Mattheus Jans in den Wijngaertrancke omme vuijt sijnen 



 

 

 

constituants name te vervolgen ende vuijt te voeren alsulcken proces als hij constituant heeft 

hangende ongedecideert voor Burgemeesters ende schepenen deser stede op ende jegens 

Cornelis Adriaens Smallegange ende Heijndrick Marinuss des constituants goet recht voor te 

staen beschudden verdedigen ende verantwoorden alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren, sententie te versoucken ende aenhooren (pag 252), d’selve ter 

executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen den voorn. geconstitueerde voorts 

authoriserende omme vuijt sijns constituants name te compareren voor wethouders van 

baersdorp ende aldaer aen ende ten proffijjte van Boudewijn Laureijss (MPS: Bouwen 

Laureijss) te leveren cederen ende transporteren alsulcken stuck zaijlants liggende achter de 

houve van voors. Bouwen Laureijss groote 2 gem en roeden gelijc t’selve bij de lantmeterhant 

sal bevonden werden bij hem comparant aen den voors. Bouwen Laureijss vercocgt voor 22 p 

gvls t’gemet contant ter leveringe alle ongelden half ende half, den cooper daerinne te goeden 

erven ende vestigen ende hem comparant daer van t’ontgoeden onterven ende ontfestigen, de 

penningen daervan als van t’voors. proces comende onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen 

ende voorts generalijc ten fijne voors. is alles te doene dat behooren ende tot voorstant van 

des constituants goet recht dienen sal als hij comparant present sijnde selfs soude connen off 

mogen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van 

sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Mattheus van der Erve 

ende Quirijn Marinuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 252, W_7038, 2-7-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen (pag 252v) ondergenoemt Dignus Jobs 

weert in de Patientie oudt 42 jaren ende Leenaert Vaders timmerman oudt 35 jaren ofte elc 

daerontrent dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Simon Claess (MPS: Simon 

Nicolaess) van Winckel op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen dat den requirant ontrent november 

lestleden aen Cornelis Marinuss Panneboeter in betalinge van de ncoop van seker appelen 

gegeven ende Panneboeter aengenomen heeft seker 10 p gvls die Cornelis Marinuss 

timmerman den requirant schuldicg was. Gevende voor redenen van wetenschap dat d’voors. 

transactie in haerlieder presentie geschiet is ende dat Panneboeter voor antwoorde gaf ic ben 

met Cornelis Marinuss timmerman wel te vreden. Eijndigende hiermede haerlieder depositie 

met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes inde Patientie present Barthelmeeus den boomsluijter? ende 

Pieter de Weert Schrabbekercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 252v, W_7039, 8-7-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan van Dijcke soo voor 

hemselven ende als vervangende ende hem sterck makende voor sijne mede erfgenamen van 



 

 

 

Pieter van Dijcke sijnen vader wonende binnen Leijden (MPS: Leijden) ende constitueerde 

Cornelis Jans Boone borger deser stede present ende accepterende omme te manen heeschen 

ende innen alsulcken somme van 75 p 6 s 8 gvls eens als de weduwe ende erfgenamen van 

wijlen jonckheer Jan de la Salle aen den voorn. wijlen Pieter van Dijcke schuldicg sijn van 

affgerekende penningen per obligatie aen geconstitueerde overgelevert gedateert den 

naestlaesten (pag 253) januarij 1598, van sijnen ontfanck quitantie te geven ende verlijden in 

forma, ist noodicg ten fijne voors. recht te plegen ende d’voorn weduwe ende erfgenamen 

wijlen la Salle met alle middelen van recht tot betalinge te constringeren, alle eeden diet recht 

verheijscht te sweren ende concluderen van alle de gerieven te protesteren, sententie te 

versoucken ende aenhooren, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen 

van alle beswaerlijcke vonnisse te appelleren, d’selve te vervolgen off daervan renuncgieren 

ende voorts generalijc ten fijne voors. meer alles te doene ende hanteren dat behooren ende 

noodicg wesen sal als hij comparant present sijnde selfs soude mogen off connen gedoenmet 

vordre macgt om procureur ad lites in sijn stede te substitueren. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Quirijn Marinuss ende 

Jaques Rijmelant (MPS: Jacob Rijmelant) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 253, W_7039, 14-7-1615 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hans Adolphs (MPS: 

Johannes Adolfs) borger deser stede ende bekende vuijt handen van Jan Jans Caprave 

ontfangen te hebben 20 s gvls ende eenen halve rosenobel voor des com[parants huisvrouwe 

ende dat ter cause ende over het afmaken van den coop van huijsse bij den comparant van 

voors. Jan Jans te voren gecocgt staende in de Nieustrate (pag 253v). Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecjt Jooss 

stoeldraijer ende Gillis Corneliss tot Wolfaertsdijck (MPS: Wolfaartsdijk) ende Jaques 

Rijmelant (MPS: Jacob Rijmelant) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 253v, W_7040, 14-7-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 14-7-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Adriaen Laureijss ende Lijsbeth 

Bastaensdr (MPS: Elisabeth Sebastiaensdr) sijne huisvrouwe wonende tot Sereijnskinderen 

(MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) binnen den eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-

Beveland) beijde cloeck gesondt ende ende haerlieder verstant ende memorie wel 

gebruijckende soo ons claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen 

leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde 

derselver hebben vuijt haren vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende 

wel overleijt sonder inductie ofte toeraet van jemande soo sijleden seijden gemaect ende 



 

 

 

geordonneert maect ende ordonneert haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in 

formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts 

die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc 

der aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben 

malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden gegeven ende 

geprelegateert mits desen het gebruijc ende usum fructum van haerlieder samen huijs staende 

binnen den voors. procgie op ambachtsheeren vroone daerinne sijlieden jegenwoordelijc sijn 

wonende omme t’selve te besitten ende gebruijcken des lancxtlevendes leven lanc geduijrende 

mits t’selve middelertijt in sulcken reparatie ende reserve houden als den lancxtlevende sal 

believen goetduncken ende gelijc hij oft sij t’selve sal bewonen?. Ende na de doot van de 

lancxtlevende sal t’selve huijs comen (pag 254) op de rechte erfgenamen van hen beijden. 

Item geven ende gonnen malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen 

beijden in rechten vrien eijgendomme voren vuijt den gemeenen boel mits desen het beste 

bedde met sijn toebehooren mitsgaders de beste koe die ten overlijden van de eerste van hen 

beijden ten sterfhuijsse bevonden sal worden omme t’selve bij de lancxtlevende in vrien 

eijgendomme voren vuijt behouden ende aenveert te werden als sijn off haer vrij eijgen goet. 

Dies sal de lancxtlevende gehouden sijn te betalen aen armen van Sereijnskinderen 10 s gvls 

eens ende in alle d’resterende goederen die d’eerstaflijvicge met de lancxtlevende gemeene 

achterlaten sal stellen ende institueren sijlieden testateuren hare erfgenamen ab intestato sulcx 

ende gelijc die naer costuijme van Seelant behooren te erven. Alle t’welcke voors. is de 

testateuren ter presentie van getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael 

eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder testament laeste ende vuijtterste wille. Begeirende 

ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij 

bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke 

andre forme ende middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende 

eenige rechten statuijten ordonnantien keuren off costuijmen van steden ende landen ter 

contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Eeuwout Meliss ende 

Cornelis Gheleijns prochianen tot Sereijnskinderen voors. die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 254, W_7040, 14-7-1615 (procuratie): van Jan Peters van Cats aan sr Juste van 

Huerve en mr Pierre Helias advocaet (sterfhuijse Anna van Oostende o.a. douariere de 

Poucques). geheel in het Frans gesteld. Transcriptie volgt (misschien?) later . 

 

RAZE 2045, 254v, W_7041, 26-7-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende (pag 255) binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Christiaen Sanders ter eenre ende Joris Jans wonende in den Nieuwen Craijaert ter andre sijde 

welcken Joris Jans verclaerde den voors. Christiaen Sanders overgelaten gelijc denselven 

Snaders bekende overgenomen te hebben seker huijssinge met sijnen gevolge al dat aert ende 

nagelvast daeraen is met een half gemet erve in erfpachte daert tselve huijs op staet voor 15 

gulden s’iaers vrij gelt den hoop mitgaders ooc nocg seker 10 gem lants voor sijnen pacht alle 

aencomende jonckheer de la Torre (MPS: Latorre). Dies heeft hij Sanders t’sijne laste den 

erfpacgt ende de reste van de lantpachten verschenen anno 1614 ende die annpo 16 15 

verschijnen sullen mitsgaders het dijkgeschot d’anno 1615 mits dat hem Sanders in 



 

 

 

eijgendomme sullen volgen ontrent 2 gemet en half somervruchten jegenwoordelijc opt voors. 

pachlant liggende. Den voorn. Sanders neemt oock t’sijnen laste t’gene den voors. Joris Jans 

aen Jan Blaess timmerman over t’maken ende stellen van voors. huijsse pro reste schuldicg, 

belovende hem daervan te indemniseren boven alle t’gene voors. nocg aen den voors. Joris 

Jans vuijttereijcken de somme van 3 p vls eens. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Job Arents metser ende 

Harrent Gandolfs schaliedecker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 255, W_7041, 4-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 

255v) binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hieronimus de 

Cock stadthouder over den eijlande van Suijtbevelandt (MPS: Zuid-Beveland) nomine d’heer 

renmtmeester Johan Reijgersberge op sijne manne waerheit mits desen waracgticg ende hem 

wel kennelijck te wesen dat den voorn Reijgersberge vuijt handen van den deposant ontfangen 

heeft de somme van 106 p 8 s 4 gr 18 mijten ofte daer ontrent gelijc desselfs quitantie onder 

den deposant berustende medebrengen sal ende dat over het recht van de graeffelijckheit in de 

gereede penningen ende de penningen geprocedeert van den inventaris van de goederen van 

Jonge Willem ende alsoo hij deposant jegenmwoordelijck de voors. quitantie bij hem en was 

hebbende seijde na sijn beste wetenschap maer soo vele off weijnicg min of meer als boven 

gesecgt is den voors. reijgersberge ter cause voors. aengetelt te hebben. Eijndigende hiermede 

sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan de Bruijckere ende 

Jan Andriess tot Eversdijck die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 255v, W_7042, 5-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 256) 

binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Marinus Claess 

(MPS: Marinus Nicolaess) oudt 50 jaren ende Elisabeth Marinusdr oudt 22 jaren dewelcke 

hebben ter instantie (pag 256) ende requisitie van Hieronmimus de Cock stadthouder over den 

eijlande van Suijtbevelant op haerlieder respective manne ende vrouwe waerheit in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen 

ende eerst den voors. Marinus Claess dat eenen Marinus Laureijss nu zondage voorleden bij 

den deposant gecomen is seggende Marinus Claess ic ben met u dochter belooft dan gunt gij 

se mij niet soo en begeire ick se niet seijde den deposant het begeiren staet aen u niet maer het 

moeste mijn sin ooc sijn ic wilde wel eens sien dat gij se tegen mijnen danc sout nemen ende 

hij deposant s’namiddacgs in de Prince binnen de prochie van baerlant een kanne biers 

drinckende ende vuijt de camer in de ganck comende is Laureijs Roelants met sijn zone 

Marinus Laureijss vant camerken gecomen ende zeijde den voorn. Marinus Laureijss jegens 

den deposant zout gij nu wel seggen dat gij flus? zeijde heeft den deposant met vuijsten onder 

de voete geslagen ende de deposante menende haer vader te assisteren is mede onder de voete 

gerocgt ende siende Jaques Laureijss (MPS: Jacob Laureijss) vuijt de keucken comen met een 

bloot mes in de hant heeft seer geroepen datter andre luijden in den scheet gecomen ende soo 



 

 

 

vuijtten huijsse voor de deure gerocgt wesende hebben de vader met sijn twee sonen alle drie 

gesamentlijc op den deposant gevallen de luijden op strate dat siende ende inden scheet 

comende hebben de voors Laureijs Roelants met sijn sonen verscheijden? van scheeders? 

geslagen. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden 

met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen in Baerlant in de Swane present Willem Quirijns mosselman ende Cornelis Jans 

Maurits die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 256v, W_7043, 5-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 

255v) binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob Scheuijft 

oudt 32 jaren oft daer ontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Hieronmimus de 

Cock stadthouder over den eijlande van Suijtbevelant op sijne manne waerheit in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat 

hij deposant nu sondage voorleden des namiddacgs staende binnen Baerlant op de marct 

gesien heeft dat Laureijs Roelants met sijn twee sonen Jaques (MPS: Jacob Laureijss) ende 

Marinus Laureijss eenen Marinus Claessen (MPS: Marinus Nicolaess) jegens de strate onder 

de voete smeten ende Laureijs met Jaques op Marinus Claess met voeten getrapt en hebben 

verscheijden van de ommestaenders toegeschoten ende henlieden daervan getrocken ende 

onder andre eenen Geert Wacharmes in den scheet gecomen sijnde heeft Marinus Laureijss 

denselven Geert geslagen twelcke een Eeuwout Marinuss siende meenende Marinus Laureijss 

ende Geert te scheijden is Jaques Laureijss toegeschoten ende heeft Eeuwout geslagenden 

deposant dat siende is toegeschoten nemende Jaques bij den grin? seijde jaques laet mij gaen 

off ic sla u mede voor u kop seijde den deposant met die hant sult gijt niet doen ende Jaques 

ommekeerende heeft met den vuijst den deposant in t’aensicgt geslagen dat hij ter aerden viel. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen in Baerlant in de Swane present Willem Quirijns mosselman ende Michiel Attendale 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 256v, W_7043, 5-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove (pag 257) provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Geert Geerts Mutse 

oudt 57 jaren ende Joos Andriess Arents oudt 32 jaren ontrent dewelcke hebben ter instantie 

ende requisitie van Hieronmimus de Cock stadthouder over den eijlande van Suijtbevelant op 

haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheit mits desen waracgticg te wesen ende ten eersten den voors. Joos Andriess verclaert 

dat hij nu sondage voorleden na den middacg een kanne biers binnen de prochie van Baerlant 

in de Prince met Jaques Laureijss (MPS: Jacob Laureijss) drinckende ende vuijt de keuken 

comende siende dat Laureijs Roelants ende Marinus Laureijss sijn sone eenen Marinus Claess 

(MPS: Marinus Nicolaess) in de ganck waren slaende heeft hij deposant den voorn. Marinus 

in de arm genomen seggende mijn lief maer sijt docg te vreden schaemt gij u niet dat gij een 

oude man slaet mits dien is Jaques Laureijss vuijt de keuken gecomen seijde tegen den 

deposant laet mijn broeder gaen waerom houdt gij hem laet se vechten off ic sla u selve voor 

u kop gelijc hij ooc terstont dede, den deposant siende dat hij met weldoen mochte 

misbruijcken ende nocg slagen crijgen heeft hem laten gaen ende is vandaer gescheijden ende 



 

 

 

gaen staen voor de deure ende siende dat den voors. Laureijs Roelants met sijn zonen den 

voors. Marinus Claess seer ongeschicktelijc met slaen ende slepen tracteerden heeft hij 

deposant den voorn. Marinus Laureijss bij den halse gegrepen seggende wat wilt gij liggen 

vechten hout op tis genoucg gij sult nemmermeer effen? vechten, zeijde Marinus Laureijss 

jegens den deposant laet mij gaen off ick bruije u selve op u kop seijde den deposant ic en wil 

u niet laten gaen mits dien heeft Marinus Laureijss den deposant op sijn hooft geslagen datter 

bloet neffens sijn aensicgt afliep ende des deposants huisvrouwe ende stiefsone siende dat den 

deposant soo geslagen wert hebben hem vuijt haerlieder handen getrocken mits dien heeft 

Marinus Laureijss den deposants stiefsone onder de voeten gesmeten, alle twelcke den voorn. 

(pag 256v) Joos Andriess mede verclaerde voor sijn oogen gesien te hebben ende verclaerden 

eendrachtelijc voorts dat alle de gene die in den scheet quamen van de voors broeders 

geslagen werde. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen in Baerlant in de Swane present Willem Quirijns mosselman ende Michiel Attendale 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 257v, W_7044, 7-8-1615 (protest): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 

255v) binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Heijndrick 

Heijndricks coopman tot Zzee (MPS: Zierikzee) ende verclaerde dat hij comparant gecocgt 

hebbende van Adriaen Andriess Wiskercke de nombre van 200 sacken saets quatertroij goet 

noort? off Suijbevelants saet Goese mate te leveren binnen der Goes 14 dagen na Jacobi dage 

1615 tot 13 s 8 gr ijder sack gelt als goet alles in conformite van contracte vij de voors. 

Adriaen Andriess geteijckent in date prima januarij 1615n ende hij comparant hierbinnen 

deser stede gecomen omme t’voors. saet t’ontvangen heeft mij notario voorn de penningen tot 

betalinge van dien aengetelt ende versocgt den voors. Wiskercke d’selve te willen presenteren 

ende meteenen te insinueren dat hij op 8
ste

 augusti 1615 naestcomende d’voorn leveringe zal 

hebben te doen ofte in cas van weijgeringe dat hij comparant jegende de voorn. Wiskercke 

protesteert gelijc hij is protesterende mits desen van costen schaden ende intresten geleden 

ende te lijden met sulcken intentie omme d’selve te verhalen daer ende soo hij te rade werden 

sal, versouckende van sijnen antwoorde notule gehouden ende daervan acte gemaect te 

werden in forma (pag 258) gedaen in den Horen present Gooss de Brune ende Pieter Marinuss 

Sinoutskercke borgers deser stede als getuijgen hiertoe versocgt welcken volgende hebbe mij 

notario met de getuijgen ondergenoempt op 8
ste

 augusti 1615 getransporteert ten huijse ende 

aen den persoon van voors. Wiskercke ende hem t’gene voors. is gepresenteert ende 

geinsinueert hebbende gaf voor antwoorde ic bekenne wel dat ic op 1-1-1615 aen Heindrick 

heijndricks vercocgt hebbe de nombre van 200 sacken coolsaet maer alsoo ic op 3-3 daeraen 

volgende aen den voorn Heijndricks gesonden hebbe een persoon om t’voors. contract te 

coopen heeft hij heijndricks voor antwoorde gegeven t’selve vercocgt te hebben aen Cornelis 

Oorts tot Zzee ende daervan genoten de somme van 15 p gvls ende dat ooc denselven persoon 

om daervan volcomelijc onderricgt te sijn ten selven tijde gegaen is bij den voorn. Cornelis 

Oorts die ooc bekende het voors. contract voor 25 p vls gecocgt te hebben ende alsoo hier 

costuijme ende een oudt gebruijc is jae de rechten selfs medebrengen dat den becommerden 

soo wanneer sijnen commer vercocgt wert daervan bij de cooper off vercooper presentatie 

wert gedaen twelcke tot nocg toe niet en is geschiet, versouckende oversulcx dat de 

presentatie aen hem Wiskercke sal gedaen werden ende dienvolgende verclaerde hij 

Wiskercke denselven coop te naesten presenterende d’selve 5 p vls ende voorts alles daer den 

coop mede ingelast is te restitueren gelijc hij Wiskercke d’selve aen mij notario bij desen was 



 

 

 

overleverende ende meteenen versouckende d’selve presentatie aen den voorn. Cornelis Oorts 

te doene ende in cas van weijgeringe soo is hij Wiskercke expresselijc jegens den voors 

Heijndrick Heijndricks ende Cornelis Oorts mitsgaders alle andren diet eenicgsints aengaen of 

raken macg protesterende gelijc hij protesteerde mits desen van costen schaden ende 

interesten geleden ende te lijden met sulcken intentie om d’selve te verhalen daer ende soo hij 

te rade werden zal versoucken van haerlieder antwoorde notule gehouden ende daervan acte 

gemaect te werden in forme, gedaen ten huijsse van voors. Wiskercke present Harrent 

Marinus Brugom ende Pieter Willems schippers ende borgers deser stede als getuijgen hiertoe 

versocgt. Dienvolgende hebbe mij notario met de voors getuijgen getransporteert ende den 

voorn Heijndrick Heijndricks ende Cornelis Oorts ende henlieden (pag 258v) t’gene voors is 

gepresenteert ende geinsinueert hebbende gaven voor antwoorde ende eersten Cornelis Oorts 

dat hij Adriaen Andriess Wiskercke niet en kende ende dat Heijndrick hem alreets de 200 

sacken saets die hij hem vercocgt hadde bewesen heeft waer hij die sal ontfangen ende 

Heijndrick Heijndricks gaf voor antwoorde ick ontkennen mijn contracte vercocgt te hebben 

maer wel 200 sacken saets die ick Cornelis Oorts overmits Adriaen Andriess in weijgeringe is 

op een ander alreets hebbe bewesen. Actum ende ter presentie dage maende ende jare als 

boven ende hebben de getuijgen mette comparanten de minutte deser nevens mij notario mede 

onderteijckent. 

 

RAZE 2045, 258v, W_7045, 11-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 

255v) binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Logier Jans van 

Oosten ende Engel Corneliss beijde prochianen ter Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) ende 

verclaerde jae clagen te kennen gevende aen Hieronimus de Cock stathouder over den 

eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-Beveland) hoe dat eenen Marinus Blaess mede 

wonende tot Heijnkensant op 2-8-1615 wesende sondacg binnen Heijnkensant voors. gestelt 

heeft aen den poortstijl daer men ongewoon is billiette te stellen seker pasquille streckende tot 

desfame ende nadeele van den voors. Logiers versouckende daerover recht gedaen te werden 

naergelegentheit van den sake verclaert voorts den voorn Logier dat Willem Huijbrecgts 

(MPS: Willem Hubrechts) de voors.pasquille aff getrocken hebbende in presentie van eenen 

Cornelis Jans, seijde denselven Cornelis Jans beij? ic wilde er ooc een stuck af hebben want ic 

hebbet eerst gelesen ende trocken Willem Hubrechts ende Cornelis Jans om t’lancxt ende dan 

heeft Willem den meestendeel behouden ende den voorn. Cornelis Jans bij hem deposant nu 

sondage lestleden gecomen sijnde heeft hem den meestendeel van den inhouden van voors. 

pasquille vertelt, verclaert voorts den voorn. Engel Corneliss dat eene Maerten Heijndricks 

wonende in den Nieuwen Craijaert (pag 269) bij hem gecomen is seggende ic soude u wat 

seggen maer ic en doet niet, antwoorde den deposant waerom wat ist dan wel zeijde den voorn 

Maerten van Logier van dat briefken dat aen den post gestaen heeft, jae seijde den deposant 

dat weet ick wel ende heeft voorts jegens hem deposant vertelt hoe dat den voorn. Willem 

Huijbrechts hem Maerten Heijndricks over strate gaende bij hem geroepen hadde seggen hoor 

hier eens hier is wat nieus ende thoonde hem t’voors briefken den inhouden vandien verstaen 

hebbende seijde Maerten Heijndricks jegens Willem Huijbrechts wel Willem het sijn schruve? 

stucken ghij schruve als gij sijt off diergelijcke woorden hebt gij dat gemaect, antwoorde 

Willem Huijbrecgts niet ick waracgticg Godt ic en hebbe niet gemaect ende presenteerde 

Maerten heijndricks mede te geven seijde denselven maerten heijndricks begeire dat om geen 

goet met mij te nemenwant het is stathouderswerck secgt den deposant t’selve in manieren 

voors. van voors. Maerten Heijndricks mondelinge verstaen te hebben. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Soutkeete present Willem Costen ende Jacob Marinuss 

blauverwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 259, W_7045, 11-8-1615 (certificatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame jonckheer 

Frederick de Lutiano innewoonder deser stede ende verclaerde hij comparant capelriethien 

d’eene groot ontrent 7 gem ende d’ander ontrent 5 gem gelegen inde (pag 259v) prochien 

Ellewoutsdijck ende Driewegen jegenwoordelijc staende op de namen van Arent (MPS: Arent 

Wils) ende Jaques Wils (MPS: Jacob Wils) sijn van sulcken nature soo wanneer des voors. 

Jaques broeder Arent comt t’overlijden sonder sone off sonen achtertelaten dat aldaer sijn 

broeders portie ende deel hem accresseert (MPS: aangroeien) ende toevalt ende na de doot 

van voorn. Jaques Wils sullen d’selve capelrien devolveren op sijn sone off sonen die hij 

achterlaet. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaac Pieters ende Jacob 

Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 259v, W_7046, 25-8-1615 (presentatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Dedoij de 

Libbeeck wonacgticg tot Lilloo vuijt de name ende vanwegen Arnout Lippens ende Jacob 

Verstraten (MPS: Jacob van der Strate) ende verclaerde van de voorn Lippens ende Verstrate 

gecocgt ende ontfangen hebben van mr Geeraert Crommon (MPS: Geert Crommon) ende 

Willem Adriaens Oostdijck seker parthie lants liggende in den Doele te betalen in twee 

paijementen te weten het eerste paijement contant ende het ander paijement Goesche marct in 

augusti 1615? precijs ende dat binnen der Goes ofte bij faulte van dien dat d’oncosten tot de 

inninge van de selve penningen souden sijn tot coopers laste ende alsoo den comparant in 

voors. qualiteit binnen deser stede gecomen sijnde omme d’voors. betalinge te doen enden 

voors. Crommon niet thuijs vindende versocgte hij comparant (pag 260) aen mij notario mij 

met getuijgen na behooren te transporteren ten woonhuijse van den voors. Crommon ende 

aldaer de penningen tot betalinge van dien presenteren met expresse verclaringe van met 

deselve penningen wederom te sullen vertrecken ende geen vorder costen schaden nocg 

interesten te willen lijden nocg dragen van alle dselve costen geleden ende nocg te lijden is hij 

comparant expresselijc protesterende mits desen versouckende daervan acte gemaect te 

worden in forme. Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present 

Nicolaes Heijndricks Venloo cuijper ende Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijn de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Welcken volgende hebbe mij notario met getuijgen na behooren 

getransporteert ten woonhuijse van den voors Crommon ende aldaer de voors. insinuatie 

presentatie ende protestatie gedaen hebbende gaf het joncwijff voor antwoorde wij 

verwacgten hem alle ure, present Cornelis Pieters cramer ende Jacob Marinuss blauverwer 

borgers alhier als getuijgen hiertoe nevens mij mij notario versocgt. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 260, W_7046, 26-8-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 



 

 

 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Michiel 

Bastinck in huwelijck hebbende Damaris Schuters dochter van Adriaens (MPS: Damaris 

Adriaensdr Schuters) ter eenre ende jonckheer Engelbrecht van Vossen ter andre sijde 

welcken Bastinck verclaerde wel ende voorwaerdelijck aen voorn jonckheer Engelbrecht van 

Vossen vercocgt die van gelijcken kende gecocgt te hebben alsulck wederhelft van alle de 

parthien van gronden van erven renten vliegende schulden ende andersints hem Michiel ter 

cause zijnder huisvrouwe competerende vuijtter (pag 260v) versterfte van Barthelmeeus 

Lippens d’voorn Damaris eersten man te weten eene hofstede daer eertijts op gewoont heeft 

Adriaen de Clercq groot 3 gem gelegen binnen de procgie van Lembecque hooffd ende 

metten suijdt aen Vrombautstrate, west Adriaen van Waes, noort Willem Poppe, oost Jan 

Lippens metten last van renten van andre tijen daer vuijtgaende. Item nocg een parthie van 5 

gem lants genoemt het Windgat in de Vrombautstrate op Lembecque comende metten 

noortende op de voors. strate, oost suijt ende west d’hoirs van Lijsbeth Lippens (MPS: 

Elisabeth Lippens) metter last van rente. Item nocg een parthie meersch? groot ontrent de 3 

gem in de velde Meerschen aen Ster Joris Gulleken binnen Lembecque comende bij coope 

van Pieter de Jagere comende metten zuijteijnde aent Eeclootdss Leijken, oost Jan de jager 

met gelijcken last van rente. Item nocg 2 gem 100 roeden bosch binnen Eecloo opt Oostvelt 

commende metten cortende aen t’lant van Engelbrecht van Vossen voorn., oost ’t clooster van 

waerschoot, west Jacob Lippens zoon van Jans. Item nocg een Bilcpken? lant liggende in de 

procgie van Lembecque commende metten westende aen de Cromme Veltstrate, oost Vincent 

Nijstens, noort denselven belast met 16 gr t’siaers in proffijtte van mr Pieter Lippens. Item 

d’helft van eene rente van 3 p gvls t’siaers sprekende tot laste van hoirs Vinvent Blondeel 

besedt op eene behuijsde hooffstede liggende aen het Vischstraetken binnen Eecloo ende op 4 

gem lants tot? Balderhoucke daer of dat d’ander helft competeert Elisabeth ’t kint van den 

voorn. Barthelmeeus Lippens. Item nocg 20 s 10 gr t’siaers in eenen brief van 6 p 3 s 4 gr 

t’siaers sprekende tot laste van stede van Eecloo daer oft dat Jan Francke competeert de 3 p gr 

t’siaers ende den 2 gr tot proffijtte van de armen van Eecloo. Item d’helft van eene parthie 

bosch groot ontrent de 7 gem mette boomen daerop staende wesende sompelingen? ende 

daerof d’ander helft competeert d’voors weese. Item nocg een 4
de

 part in een parthie van 3 

gem meersch gelegen onder de jurisdictie van Eecloo in de Gansepoel oost ende noort d’heere 

van Lantschoot, suijt de weduwe ende kinderen van Jan van Ael? ende west het Eecloo’s 

leijken. Item eene rente van 10s gr t’siaers sprekende tot laste van (pag 261) van jacob de 

Clercq te Velthoucque binnern lembecque daeroff dat den brief int ongereede beden? is. Item 

d’helft van een rente van 17 s gr t’siaers sprekende tot laste van Erasmus van Waijenberge te 

Ooosteecloo daer off dat den rentchartere in ongereede is ende voorts generalijc alle d’andre 

goederen geen vuijtgesondert den voorn. Bastinck in bovenvermelde qualiteijt eenicgsints 

competerende alles achtervolgende de vercavelinge gemaect ende vercavelt in de presentie 

van Adriaen Pinckele burgemeester ende mr Jan t’Sionckers schepen op den 14
de

 meije 1610. 

Ende dat alles voor de somme van 550 guldens ende drie dobbel ducaten voor des vercoopers 

huijsvrouwe alles suijver gelt te betalen ter dage van desen 30 p vls die den vercooper bekent 

ontfangen te hebben. Item meije comende 1616 d’helft van resterende somme ende d’ander 

helft Ste Maerten daeraenvolgende, een maent oft twee onbegrepen t’gelacg ter deser oorsake 

verteert bedragende 3 p vls ende 2 s voor de armen tot coopers laste ende dit alles boven alle 

lasten op deselve parthien staende. Belovende hij vercooper den voorn jonckheer Ingelbrecht 

sijne hoirs ende nacomers de voorn goederen metten laste voor allen wetten daert behooren 

sal te leveren ende transporteren voor sijn vrij eijgen goet. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 



 

 

 

Aldus gedaen in den Horen present Marinus Willems Goeree ende Anthonij van Schagen die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 261, W_7047, 26-8-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Gillis 

Berthout? (pag 261v) wonacgticg tot St Niclaes (MPS: Sint Niklaas) in Vlaanderen ter eenre 

ende Pieter Adriaens tot Hantwerpen (MPS: Antwerpen) ter andre sijde welcken Berthout 

verclaerde vercocgt gelijc den voorn Pieter Adriaens bekende gecocgt te hebben 100 gentsche 

sacken rontcoolsaet gewassen sijnde in de Polder van Namen quatertroij goet daer den eenen 

coopman den anderen mede can voldoen tot 9 carolus guldens 14 stuvers ijder sack die den 

vercooper Gillis Berthout gehouden is den voorn. Pieter Adriaens te leveren schier ende drie 

weecken na date deser precijs tot Hantwerpen aen den kaije vrij van alle ongelden. Dies sal 

den cooper t’saet ontfangen hebbende gehouden t’selve ten prijse ende dage als boven te 

betalen. Ende ingevalle den vercooper de leveringe ofte den coop schierende drie weken de 

betalinge niet voldede sal degene die in faulte is verbeuren tot proffijtte van den genen die 

desen contracte bereijt is te voldoen de somme van 50 carolus gulden verbinden den parthien 

hinc jude tot voldoeninge van desen contract haerlieder selven personelijc ende generalijc alle 

haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Aldus gedaen in den Horen present Pieter van Triest ende Cornelis Cardon zoon van Adriaen 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 261v, W_7048, 26-8-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Heijndrick Heijndricks wonacgticg tot Zzee (MPS: Zierikzee) ter eenre ende Jacob Corneliss 

wonende in Oostduijvelant (MPS: Oost-Duiveland) ter andre sijde welcken Heijndrick 

Heijndricks verclaerde vercocgt gelijc denselven Jacob Corneliss bekende gecocgt te hebben 

100 veertelen terwe ongeschoten ongebroeijt ende niet blauendicg Goesche mate die den 

vercooper gehouden is te leveren tot Oostduijvelant 8 dagen voor off na Bamisse 

naestcomende onbegrepen ende dat voor 15 s 8 gr ijder veertel (pag 262) gelt als goet tot 

voldoeninge van desen contracte verbinden parthien hinc jude haerlieden selven personelijc 

ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

 binnen der stadt Goes in den Bruijnvisch present Gabriel Jaspers ende Cornelis Engels Craije 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 262, W_7048, 26-8-1615 (inventaris): specificatie van alsulcke penningen ende 

andre goederen bij Brigita Matthijsdr op heden date deser aen Maeijcken Dign usdr 

huisvrouwe van Cornelis Bijsterman in bewaring gegeven: 

 

Eerst in een lanc wit sacxken bevonden 58 rosenobels 48 angelotten 89 fransche croonen, 

14,5 dubbel spaensche ducaten, 37,5 halve goude realen, 14 stefaniss? 45 halve marbren?, 18 

dubbel dubbel pistoletten van Spaingnen, 57 dubbel pistoletten van Spaingnen, 85 inckel 

pistoletten van Spaingnen10 corte ende lange cruijcen, 6,5 dubbel pistoletten van Italien, een 

dubbel Jacobus, 5 gout guldens, een viercant goutstucken, 7 ende een acgtste paert Spaensche 



 

 

 

matten, twee viercante silver stucken 2 silvervliesen, nocg een roode fluele beurse daerin 

bevonden een signet, een silver kittenken, een corale paternostre, een silver vergulde pareure 

van voetboge, een silver schorthaeck, een goude cabelrinc, een gouden rinck met drie 

peerlendaerin een ander sonder steen nocg een silver croesken. Nocg twee obligaties 

sprekende tot laste van twee borgen binnen deser stede daervan d’eene inhoudt 197 p 8 s 

vervalt den 15 januarij 1616 ende d’ander hout in 32 p ende is verschenen in april 1615 (pag 

262v) die den voors. Brigita versocgte niet gelesen te worden ende ten leste nocg een sacxken 

met brieven toegesegelt metten signature van mij notario. Aldus geinventariseert ter presentie 

van Willem Costen ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser medeonderteijckent hebben. Actum 

26-8-1615. 

 

RAZE 2045, 262v, W_7049, 26-8-1615 (insinuatie): soo heeft Willem Costen vuijt den name 

van Kempe Schobbe cum suis mij JCB openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen de stadt Goes behandicgt twee extracten daervan den 

inhouden van woorde tot woorde hier naer volcgt: 

 

Extract vuijt schepene kennisse bouck der stadt Goes beginnen met den jare 1602 ende 

staende aldaer op fol 291: 

Geeraert Dignuss (MPS: Geert Dignuss) constitueert hemselven borge voor ontrent 500 p gvls 

tot versekeringe ende bewaernisse vant questieus 8
ste

 paert in de nagelaten goederen wijlen 

Marinus Gheleijns Vosberge die Kempe Schobbe sal comen te lichten soo wel voor haer als 

hare medeerfgenamen vuijt handen van mr Boudewijn de Witte als sequestor derselver 

goederen onder verbant van alle sijne goederen ende zijn persoon alsonder fraude. Actum 21-

8-1615 present Jacob Boone ende mr Jan Smallegange, onderstont geextraheert als boven 

ende naer collatie bevonden te accorderen bij mij als secretaris der stadt Goes onderteijckent, 

actum 26-8-1615, was onderteijckent Cornelis Brune 1615.  

 

Extract vuijt schepenkennisse bouck der stadt Goes staende aldaer fol 291:  

mr Michiel Baerlant bailliu der stede Goes heeft hemselven geconstitueert borge voor 200 p 

gvls tot (pag 263) tot versekeringe van een questieuse 8
ste

 paert in de nagelaten goederen 

wijlen Marinus Gheleijns Vosberge dier kempe Schobbe cum suis sal comen te lichten vuijt 

handen van mr Boudewijn de Witte als sequestor der voors. goederen onder verbant van sijn 

persone ende alle sijn andre goederen, alsonder fraude. Actum 21-8-1615 present Jacob 

Boone ende mr Jan Smallegange schepenen. Onder stont: geextraheert als boven ende naer 

collatie bevonden te accorderen ende bij mij als secretaris der stadt Goes onderteijckent 26-8-

1615, was onderteijckent Cornelis Brune 1615. 

Versouckende aen mij notario den inhouden derselver extracten te willen communiceren aen 

mr P. Cannoije secretaris der stadt Arnemuijden (MPS: Arnemuiden) ende meteenen af te 

vragen oft hij voor soo vele hem (in de qualiteijt soo hij procedeert) aengaet d’voors 

borcgtocgten voor goet aenneemt ende consenteert de lichtinge vant voors. questieus 8
ste

 paert 

in den acten van borcgtocgte geroert. Welcken volgende hebbe mij notario met getuijgen na 

behooren getransporteert aen voorn. Cannoije ende hem t’gene voors. is gecommuniceert 

ende gevraecgt hebbende oft hij dienvolgens de voors. lichtinge consenteert gaff voor 

antwoorde van sijn principalen daertoe geen last te hebben maer secgt hem sterck te maken 

zijne principalen daertoe te verwilligen ingevalle Kempe ende andre de sake rakende gelieven 

te consenteren de lichtinge van resterende penningen van tvoors questieus 8
ste

 paert mits bij 

hem daer voorstellende binnen de stede Goes suffisante cautie omme d’selve in tijden ende 

wijlen int geheele oft deele te restitueren ingevalle bevonden mocgte worden sijne principalen 

daerinne niet gerechtigt te wesen. Actum ut supra present Jacob Engels ende Cornelis 



 

 

 

Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mede onderteijckent hebben. 

 

RAZE 2045, 263v, W_7050, 27-8-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan 

Comblet residerende ter Neusen (MPS: Terneuzen) in Vlaenderen ende constitueerde Pieter 

de Boot borger deser stede omme vuijt sijnen name te innen ende ontfangen alle alsulcke 

penningen als hem comparant deucgdelijc sijn competerende van verscheijden personen 

binnen desen eijlande wonacgticg volgende de bescheeden daervan aen geconstitueerde des 

noot sijnde over te leveren, quitantie van sijnen ontfanc te geven, d’onwillige debiteurs bij 

middelen van rechte tot betalinge te constringeren ende voorts alles te doene ende hanteren als 

hij comparant present sijnde selffs soude mogen oft connen gedoen.. gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstueerde ten fijne voors is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Cornelis 

Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 263v, W_7050, 27-8-1615 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Jacobs Barthels 

wonende in de Nissestelle ende bekende vuijt handen van Hieronimus de Cock stathouder 

over eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-Beveland) ontfangen ende gelicgt te hebben (pag 

263v) alsulcke cleederen bij den voors. de Cocq bevonden in de schuijre van Jan Barthels 

t’s’Gravenpolder met belofte van d’selve ofte de waerde van dien t’allen tijden te sullen 

restitueren ingevalle bevonden werde sulcx te behooren voor welcken restitutie mr 

Hieronimus Smallegange mede ten desen comparerende hem constitueerde borge onder ’t 

verbant van haerlieder personen ende goederen ende den voorn Pieter Jacobs Barthels 

beloofde sijne borge hiervan costeloos ende schadeloos te houden ten eeuwigen dagen onder 

gelijcke verbant als boven. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Cornelis 

Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 264, W_7050, 27-8-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem Gerrits van Maesdam 

(MPS: Willem Geerts van Maesdam) ende constitueerde Carel van Swalp griffier tot 

Issendijcke (MPS: IJzendijke) omme vuijt sijnen name in arreste te nemen alsulcken 37 p vls 

als eenen Paulus Willems wonende in Driewegen sijn competerende van Pieter Corneliss oudt 

bailliu van Issendijcke voors. omme daerane te verhalen alsulcken 30 p vls als den voorn 

Pauwels Willems den constituant deucgdelijc schuldicg is volgende d’obligatie daervan 

sijnde, aen den geconstitueerde over te leveren daervan d’eene helft verschenen is Goesche 

marct 1615 ende d’ander helft verschijnen sal vastenavont 1616, te concluderen tot betalinge 



 

 

 

van de (pag 264v) verschenen penningen ende borge voor de loopende paije ende voorts 

generalijc in ende buijten rechte tot voorstant van des constituants goet recht alles te doene 

ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal als hij comparant present zijnde selfs 

soude mogen oft connen gedoe, de penningen daervan provenierende onder behoorlijcke 

quitantie te ontfangen met macht ooc om procureur ad lites in sijn stede te substitueren. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen al t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua tállen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende Lieven 

Lievens brouwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 264v, W_7051, 28-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Sebrecgts weert in 

de Smacke binnen deser stede oudt 60 jaren ende Geerolf Neve oudt 43 jaren oft elck daer 

ontrent wonacgticg tot Hulst dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Heijndrick 

Heijndricks wonende tot Zzee (MPS: Zierikzee) op haerlieder manne waerheit in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor den gerechte waerheit mits desen waracgticg ende 

henlieden seer wel kennelijc te wesen dat den requirant in desen gisteravont wesen den 27
ste

 

augusti 1615 van Cornelis Jacobs Knip? wonende op Noortbevelant gecocgt heeft 12 gem 

lants keure? vuijt sijn houve voor 200 carolus guldens t’gemet te betalen 200 p gereet ende 

den reste en wert geen dacg van (pag 265) betalinge genoemt. gevende voor redenen van 

wetenschap dat de voorn coopmanschap in haerlieder presentie geschiet is. Eijndigende 

hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met 

eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Binnen der stadt Goes in de Smacke present Jan Vermeulen ende Pieter Adriaens cramer 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 265, W_7051, 28-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Sebrecgts weert in 

de Smacke binnen deser stede oudt 60 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van 

Cornelis Jacobs Knip? op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert 

voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat den requirant op heden date 

deser bij hem deposant t’sijnen huijse gecomen is ende jegens den deposant verclarende dat 

hij alsulcken coopmanschap van landen als hij op den 27
ste

 deser heel bij drancke wesende 

jegens Heijndrick heijndricks van Zzee (MPS: Zierikzee) gedaen hadde achtervolgende de 

costuijme deser stede te buijten ginck ende daervan resilieerde (MPS: terug springen) ende 

dienvolgende t’gelacg bij henlieden verteert aen hem deposant betaelt heeft. Eijndigende 

hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede 

te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Binnen der stadt Goes ten huijse van de deposant present Cornelis Nicolaess schipper ende 

Anthonij Leenaerts smidt borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 



 

 

 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 265v, W_7051, 28-8-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Christiaen Leulieur wonende 

binnen der stede Goes binnen den eijlande van Suijtbevelant (MPS: Zuid-Beveland) oudt 65 

jaren ofte daer ontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Gillis de Witte filius 

Adriaen de Witte (MPS: Gillis Adriaens de Witte) geprocreert bij Maria filia Joris de Turcq 

(MPS: Maeijcken Jorisdr de Turcq), ende Margaretha Provijn welcke Margriete was de 

moeder van des comparants huisvrouwe ende grootmoeder ende grootmoeder (?!) van 

requirant getuijcgt ende geattesteert tuijcgt ende attesteert op sijn manne waerheit in plaetse 

van eede bereet sijnde den voors. eet te doene t’allen tijde des versocgt zijnde soo hij 

comparant op 24
ste

 julij 1609 gerekent heeft met mr Louijs Vlaminck (MPS: Louis Vlaminck) 

canonick ende aertspriester van cathedrale kercke van St Maerten binnen Iperen (MPS: 

Ieperen) ende mr Pieter de Fijne? ontfanger ende administrateur gecommitteert bij de heere 

van Stapele voocgt testamentaris van kinderen van jonckheer Jacob van Provijn heere van 

Jonckershouve ende den voors. Pieter de Fijne is den voors. comparants schuldicg gebleven 

volgende de voors. rekenen de helft van 747 p 13 s 3 gr ob pisisie? s’comparants huisvrouwe 

toegedeelt ten sterfhuijsse van voors. jonckvrouwe Margriete van Provijn hare moeder 

gecomen sijnde vuijt het sterfhuijs van joncker Joris van Provijn haer bewesen te ontfangen 

van jonckheer Jaques van Provijn van Jonckershouve in een somme van 1495 p 5s ? pise 

breeder blijckende bij den cavelbrief gepasseert voor de voocgt ende schepenen van Yperen 

daeraf sijnde in date 6-8-1588 geteeckent op den ploij (pag 266) langedul? waervan den 

voors. requirant in den voors. qualiteijt competeert 373 p 16 s 9 gr pisise. Alsnocg competeert 

de voors. Gillis de Witte den interest van de voors. penningen sedert jare 1583 tot ende metten 

jare 1609 boven de modera? 209 9 p 18s 9 gr pisise volgende voors. rekeninge. Alsnocg 

competeert de voors. Gillis over het thienste deel van de helft van een hoffstede tot 

Langemarck bij de voors. heere van Jonckershouve vercocgt aen den president Richardot 

Vuijttens (MPS: of Buijttens) sterfhuijsse van wijlen Marie van Provijns weduwe van Omaer 

Cooreman ende daertoe het sesde deel in de helft van jonckvrouwe Johanna van Provijn 

weduwe vasn Gillis Blauvois ende het 8
ste

 deel in haer wederhelft bedragende t’samen 3 gem 

twee lijnen 57 roe lants vercocgt sijnde tot 4 p gr t’gemet beloopt boven de afgerekende 

costen 125 p 3 s 1 gr ob pisise. Alsnocg competeert den voors. Gillis de Witte over den 

interest van de voors. penningen den tijt van 19 jaren het laetste 1615incluijs bij accoorde van 

den heere van Staple (MPS: Stapele) 107 p pise. Alsnocg competeert den voors. Gillis de 

Witte int captael van 7 47 p 13 s 4 gr pisise toegecomen hebbende jonckvrouwe Johanna van 

Provijns soo ’t seste deel in d’een helft als ’t achtste deel in d’ander helft de somme van 109 8 

gr pisise. Alsnocg den interest van dien sedert het jaer 1578 tot ende metter jaer 1613 de 

somme van ? p pisise. Alsnocg competeert den voors. Gillis de Witte over sijn aenpaert ende 

deel hem aenbestorven deur het overlijden van jonckvrouwe Johanna van Provijn 1 gem 57 

roe lants luttel min ofte meer liggende in Woumen? gemeene ende ongedeelt met de kinderen 

van heere van Jonckershouve over de helft van 5 deelen lants? in 22 ? 2 lijnen 60 roe lants 

gecomen vuijtten sterfhuijsse van jonckvrouwe Margriete van Provijns comparants 

huisvrouwe moeder breeder blijckende bij den brieg gepasseert voor (pag 266v) voocgt ende 

schepenen der stede van Yperen in date den sesden augusti 1578 geteeckent op den ploij 

Langedul ende gesegelt met 5 segelen in roode wasse. Alsnocg competeert den voors. Gillis 

de Witte d’helft in twee lijnen 32 roen lants ofte daerontrent van 3 gem 2 roen gemeene met 

de kinderen van heere van Jonckershouve liggende in een parthie van 13 gemet een lijne 8 roe 

? binnen de procgie van langemarck onder de heerlijckheden van grutersale mitsgaders nocg 



 

 

 

de helft van 38,3/9 roen lants ofte daer ontrent liggende gemeene met de voors. kinderen 

binnen de procgie van Mercken noortoost van kercke mitsgaders nocg d’helft in 51,5 roe in 

Langemarck gemeene met de voors. kinderen tusschen het lant van Jacob van Provijn ende 

jonckheer Jaques de Massier beede leenen va? Alwelcke parthien van landen hierboven 

gementionneert den comparant verclaert de wederhelft vercocgt te hebbene aen Pieter de 

Fijnes (MPS: of Desijnes) wonende tot Yperen. 

Eijndigende hiermede zijne depositie verclarende den voorn. requirant sulcx in de voors. 

penningen ende goederen gerecht te sijn als boven breder verhaelt staet. Gedaen ten 

comptoire van mij notario present d’eersame Pieter Jans van Oosten ende Anthonij de Witte 

beijde wethouderen deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 266v, W_7053, 29-8-1615 (huijrcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt 

Heijndrick Harrents van Dreuvelgum wonende tot Mackum (MPS: Makkum) in Vrieslant 

(MPS: Friesland) ter eenre ende Lieven van Loo ter andre sijde welcken Heijndrick Harrents 

bekent aengenomen gelijc den voors. Lieven van Loo bekende hem besteet te hebben den 

voorn Heijndrick in alle zijne zaken daerinne hij hem zal gelieven te emploijeren te dienen als 

een getrou dienaer (pag 267) toestaet ende behoort ende dat van nu voorts aen tot 

alderheijligen 1616 midts middlertijt bij den voors. Heijndrick sijnen meester de cost 

hebbende na behoiren ende proffijtteren alle maende bovendien 10 s gvls. Ende soo den voorn 

Lieven van Loo sijnen tijt voors. niet en vol bleve ende sijnen meester verliete zal denselven 

van Loo beuren gelijc hij beloofde mits desen 4 p 3 s 4 gr tot proffijtte van de armen d’een 

helft te betalen aen den armen deser stede ende d’ander helft aen den armen daer sijnen 

meester hem tot rechte sal spreken. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 267, W_7053, 31-8-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Janneken Boone weduwe 

wijlen Maerten Struijs innewoondersse deser stede geassisteert met Frans Adriaens 

linnewever haren cousijn ende gecoren voocgt on desen dewelcke heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Jan Boone haren broeder omme 

vuijt haren name ende van harentwege te vervolgen heeschen aenveerden manen innen ende 

ontfangen alle alsulcke goederen gronden van erven renten vuijtstaende schulden ende 

generalijc alle andre als haer comparante met haren broeder ende suster binnen Weert in 

Brabant sijn aenbestorven (pag 267v) bijt overlijden van Heijndrick Boone haren vader 

minnelijcke appoinctmenten ende accoorden met parthien aen te gane ende darvan transactie 

te doene alle d’selve goederen int geheele ofte deele te vercoopen oft verhuijren soo hem 

geraetsaemst duncken sal, depenningen daervan voor haer comparante provenierende onder 

behoorlijcke quitantie t’ontfangen, den cooper oft coopers in d’selve goederen te goeden 

erven ende vestigen ende haer comparante t’ontgoeden, brieven van garande te geloven ende 

haer comparantes persone ende goederen daervoren te verbinden ende ist noot ter cause voors. 

recht te plegen te compareren voor allen heeren hoven bancken rechten ende rechteren daertoe 



 

 

 

behooren ende noodicg wesen sal ende aldaer haer constituantes goet recht voor te staen 

beschudden verdedigen ende verantwoorden soo wel int heijschen als ? te declineren 

excipieren ende protesteren, getuijgen te produceren, der wederparthie getuijgen te sien 

sweren, d’selve te reprocheren ende wederseggen, domicilie te kiesen, den eet Calumnia ende 

alle andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in haren name te doene ende presteren, 

sententie te versoucken ende aenhooren, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te 

vervolgen. Van alle beswaerlijcke vonnissen t’appelleeren oft reformeren, d’appellatie oft 

reformatie te vervolgen oft daer van renuncgieren, commeringen arrestementen ende 

beletselen op personen ende goederen te doen, eene oft meer procureurs met gelijcke oft 

gelimiteerde macgt in sijne plaetse te stellen ende substitueren ende voorts generalijc in rechte 

ende daerbuijten alles ten fijne voors is te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg 

wesen zal als hij(?) comparant present zijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden midts doende van sijnen ontfanc rekeninge 

bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect (pag 268) te werden een ofte meer instrumenten 

in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 268, W_7054, 1-9-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Legier Forts (MPS: Logier 

Foorts) ter eenre ende Pieter Gabriels Schaap ter andre sijde welcken welcke Schaper! 

verclaerde vercocgt gelijck Logier Foorts bekende gecocgt te hebben 100 veertelen terwe 

quatertroij goet na den gewasse van lande van Suijtbevelant die den vercooper gehouden is 

ende belooft te leveren meije 1616 naestcomende voor 17 s 6 gr ijder sack gelt als goet, tot 

voldoeninge ende onderhoudinge van desen contracte verbinden parthien hinc jude haerlieden 

selven personelijc ende generalijc alle hare goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Gouden Leuwe present Willem Willems de jonge ende 

Samuel Corneliss Serelsdorp borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 268v, W_7055, 7-9-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 7-9-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Hubrecht Jans stadtbode ende 

Anthonia Pietersdr sijne huisvrouwe innewonende borgers deser stede beijde cloeck gesondt 

ende ende haerlieder verstant ende memorie wel gebruijckende soo ons claerlijc bleeck 

dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die 

doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie ofte toeraet 

van jemande soo sijleden seijden gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert 

haerlieder testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. 



 

 

 

Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende 

geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc der aerden. Ende comende voorts 

tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen alvorens wederroupende doodende 

casserende ende te niette doende alle voorgaende testamenten codicillen donaties oft andre 

testamentelijcke dispositien die sijlieden voor date deser eenicgsints gepasseert oft verleden 

souden mogen hebben. Voorts deponerende van haerlieder tijdelijcke goederen hebben 

malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden gemaect 

gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in vrien eijgendomme voren vuijt mits 

desen alle de cleederen wollen ende linnen ende juwelen ten lijve halse ende hoofde van de 

lancxtlevende dienende ende behoorende mitsgaders nocg het beste bedde met sijn 

toebehooren dat ten sterfhuijse bevonden sal worden ende bovendien nocg den silveren 

reiscroes omme alle t’selve bij de lancxtlevende van hen beijden testateuren in vrien 

eijgendomme voren vuijt den gemeenen boel aenveert ende behouden te werden voor sijn oft 

hare vrij eijgen goet met sulcken verstande ende reserve dat haerlieder kinderen daerentegen 

insgelijcx voren vuijt in vrien eijgedomme zullen behouden ende aenveerden de cleeren ende 

juweelen van eerstoverledene van hen beijden. Item geven ende legateren aen haerlieder 

joncxte dochter Quirijna Hubrechtsdr (pag 269) voren vuijt ende voor alle deijliongen het 

jaerlijcx innecomen van een rente van 3 p 15 s 3 gr 12 mijten s’iaers sprekende tot laste van 

Witte Jans te Blancxkinderen omme t’selve bij d’voorn haerlieder dochter tot hare 

onderhoudenisse ende opvoedinge genoten te worden tot dat d’selve gecomen sal wesen 

totten ouderdom van 25 jaren als wanneer dit legaet sal cesseren ende sal d’selve rente alsdan 

bij haerlieder comparanten drie kinderen hiernaer genoemt in vrien eijgendomme gelijckelijck 

aenveert ende tusschen henlieden hooft ende hooft gelijckelijck gedeelt worden. Voorts geven 

ende laten sijlieden testateuren malcandren reciproce over ende wederover de lancxtlevende 

van hen beijden het gebruijc ende usumfructum van den huijsse daer sijlieden testateuren 

jegenwoordelijcinnewonen staende binnen deser stede nevens de Halle omme tselve huijs te 

besitten ende gebruijcken met sulcken recht als een lijfftocgtenaer oft lijfftocgtenersse na 

rechten competeert des lancxtlevenstes leven lanck geduirende mits t’selve huijs middlertijt 

onderhoudende in behoorlijcke reparatie ende betalen de geraliseerde lasten daerop staende 

met sulcken verstande oock dat de lancxtlevende t’selve huijs niet en sal mogen belasten 

vercoopen nocg veralinieren ende na de doot van lancxtlevende zal t’voorn huijs in vrien 

eijgendomme succederen op haerlieder kinderen. Ende hebben sijlieden comparanten 

haerlieder erfgenamen verclaert genomineert ende geinstitueert Maijken (MPS: Maeijcken 

Hubrechtsdr), Pieter (MPS: Pieter Hubrechts) ende Quirijna Hubrechts hare kinderen docg 

verstaen sijlieden comparanten ende ordonneren expresselijc mits desen dat de goederen die 

haerlieder sone Pieter Hubrechts sullen toecomen geen vaste goederen sijnde bij de 

lancxtlevende tot desselfs Pieters proffijtte sullen aengeleijt worden aen goede suffisante rente 

oft gronden van erven daertoe malcandren authoriserende bij desen omme het provenu 

derselver goederen jaerlijcx den voors. Pieter Hubrechts ontfangen ende genoten te worden 

sonder dat hij Pieter het capitael van dien int geheele oft deele sal mogen vercopen oft 

belasten oft daervan disponeren in eeniger manieren voor ende aleer hij hem ten huwe;lijcke 

state sal begeven hebben als wanneer de prohibitie zal c esseren ende sal alsdan daermede 

mogen sijn en vrien wille doen, verclaren sij testateuren t’gunt voors is int regarde van 

haerlieder sone Pieter alsoo gedisponeert te hebben overmits hij tot nocg toe (pag 269v) het 

sijne ende meer onmittelijc verquiste ende sijn ouders grote obedientie ende 

ongehoorsaemheijt bewesen heeft gelijc een ijder t’haerlieder groot leetwesen genoucg bekent 

is. Alle twelcke voors. de testateuren ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen 

sijnde verclaerden andermael eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijder testament 

laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille 



 

 

 

gifte ten opsiene des doots ofte sulck andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden en 

landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende 

observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Willems ende 

Christiaen Corneliss beijde schippers ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 269v, W_7056, 9-9-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Leijns (MPS: Adriaen Gheleijns) ter eenre ende Mels Heijndricx (MPS: Melchior 

Heijndricks) wagemaker ter andre sijde, beijde borgers deser stede welcken Adriaen Leijns 

verclaerde aen voorn Mels Heijndricx vercocgt gelijc Mels Heijndricx bekende gecocgt te 

hebben twee lasten raepolijGoeschen ijck die den voorn Adriaen Leijns gehouden is ende 

belooffde te leveren op de kaije binnen deser stede 8 dagen voor Goesche marct in augusti 

1616 twee oft drie dagen onbegrepen ende dat tot 7p 16 s 8 gr d’ame gelt als leveringe (pag 

270) totvoldoeninge van desen contracte verbinden parthien hinc jude haerselven personelijc 

ende generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaac Pieters ende Jacob 

Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 270, W_7056, 10-9-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 10-9-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Pieter Borsselaer jongman oudt zijnde 

ontrent 16 jaren soo hij zeijde cloeck gesondt welvarende gaende ende staende daert hem 

beliefde dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is 

dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt sijne vrien 

eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie ofte 

toeraet van jemande soo hij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert sijn 

testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende sijne 

siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende sijne 

doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie 

van goederen heeft omme sekere redenen hem daertoe moverende gemaect gegonnen ende 

gegeven maect gont ende geeft onder den last ende reserve hiernaer geroert in vrien 

eijgendomme mits desen aen jonckvrouwe Magdalena Cornelisdr sijne moeder alle de 

gereede haeffelijcke erffelijcke roerende ende onroerende goederen (pag 270v) actien crediten 

ende gerecgticheden ende generalijc alle de goederen die hij testateur stervende deser werelt 

ontruijmen ende achterlaten sal omme alle d’selve t’aenveerden ende in vrien eijgendomme te 

behouden als haer vrij eijgen goet sonder wederseggen van jemande d’selve jonckvrouwe 

Magdalena Cornelisdr daerinne sijn universele erfgenaem instituerende mits desen mits dat 

d’selve sijne moeder gehouden sal sijn vuijttereijcken aen ijder van sijns broeders ende susters 



 

 

 

oft derselver erfgenamen soo zijlieden off eenige van dien overleden waren een rosenobel in 

specie sonder meer ingevalle d’voorn. magadalena Cornelisdr overlede voor den testateur 

ende sulcx sijn erfgenaem niet en werde soo institueert stelt ende nomineert hij testateur in 

sulcken gevalle sijne erfgenamen Digna (MPS: Digna Borsselaer), Jaques (MPS: Jacob 

Borsselaer), Cornelis (MPS: Cornelis Borsselaer), Anna (MPS: Johanna Borsselaer) ende 

Gillis Borsselaer sijne broeders ende susters van vollen bedde ende ingevalle eenige van sijns 

testants broeders ende susters hiervoren genoemt quame t’overlijden sonder hoir na te laten 

soo substitueert hij comparant sijn overblijvende broeders ende susters van vollen bedde sijn 

erfgenamen in d’overledene plaetse mits dat d’selve in dese gevalle sullen gehouden sijn 

vuijttereijcken aen jonckvrouwe Cornelia Borsselaers sijn suster van halven bedde of aen 

derselver kinderen off erfgenamen soo zij overleden ware eenen rosenobel in specie sonder 

meer haer t’selve legaterende tot een gedencknis. Alle twelcke voors. den testateut ter 

presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen zijnde verclaerde andermael 

t’selve te wesen sijn testament ende vuijtterste wille. Begeirende ende mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van 

testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulck andre forme alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costumen van steden en landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van van de voors. jonckvrouwe Magdalena 

Cornelisdr present Cornelis Marinuss (pag 271) ende Pieter Corneliss Leijns borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 271, W_7057, 12-9-1615 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Corneliss Gheleijns 

schipper ter eenre Hans Jans in de Claver (MPS: Johannes Jans in de Claver) met Jaques 

Denijss in de Werelt (MPS: Jacob Denijss in de Werelt) beijde brouwers ende alle 

innewonende borgers deser stede ter andre sijde welcke comparanten verclaerden ende 

beaemden met den anderen geaccordeert te wesen dat den voors. Pieter Gheleijns de voorn. 

brouwers met sijn schip sal dienen om versch water te halen voor den tijt van 4 eerstcomende 

ende achtereenvolgende jaren ingaende met den 12-1-1616 een maent voor of na onbegrepen 

op de conditien ende in formen naervolgende. Voor eerst sal den voorn Pieter Cornelis 

Gheleijns niet minder als 206 tonnen waters t’elcke reijse mogen brengen maer wel meer ende 

zal t’selve niet naerder Seelant? vermogen te laden als de Kille oft Lijse gors na gelegentheit 

van winden ende t’selve leveren alhier aen de kaije in de brouwers kokers ende niet vorder 

behoudens dat t’selve water volgende de maniere van de brouwers preuve sal houden oft bij 

faulte van dien sal den voors. Pieter Gheleijns gehouden sijn ende belooffde mits desen ander 

water te leveren dat preuve hout ende ingevalle Pieter Gheleijns door contrarie wint off vorst 

sijn water in Hollant niet en conde becomen sal gehouden sijn t’selve te halen opt Gentsche 

Sas soot doenlijc is mits preuve gouden als boven. Dies sijn de brouwers gehouden ende 

beloven mits desen den voorn. Pieter Gheleijns jaerlijcx goet te staen 48 (pag 271v) reijsen, te 

weten Jaques Denijss 32 reijsen ende Hans in de Claver 16 reijsen ende voor ijder reijse te 

betalen 2 p 10 s gvls ende 10 s aen bier. Ende soo de brouwers meer waters noodicg hadden 

sal Pieter Gheleijns henlieden gehouden sijn te dienen ter prijse als boven t’sij s’winters off 

somers alst doenlijc wesen sal ende andre schepen t’seijl connen gaen. Is vorder 



 

 

 

geconditionneert alwaer sulcx dar eenige van contragenten middeler de 4 jaren voors. deser 

werelt overleden dat diesniettegenstaende de weduwe ende erfgenamen van de overledene 

sullen gehouden sijn desen contracte ende conditien te onderhouden ende voldoen de voors. 

vier jaren vuijt geduirende. Ende nopende den ontfanc vant water is tusschen de brouwers 

geconditionneert ende geaccordeert op dat beijde? wel gedient sijn oft gebeurde dat sijlieden 

ten aencomen vant water beijde sonder water waren dat zijlieden als dan t’zelve water sullen 

deelen half ende half soo naer alst mogelijc is ende de belooffde vracgt ende bier gelijckelijck 

betalen. Tot voldoeninge ende onderhoudinge van desen contracte verbinden parthien hinc 

jude haerlieder ende haerlieder erven ende nacomelingen personen ende goederen roerende 

onroerende present ende toecomende. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Schippershuijs present Jacob Diericks Turck ende Jan 

Nicolaess in de Meerminne borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 271v, W_7058, 14-9-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Anthonij Houck cleermaker 

oudt 26 jaren ende Jane Cornelisdr (MPS: Janneken Cornelisdr) weduwe wijlen Cornelis 

Leenaerts van der Welle oudt (pag 272) 60 jaren dewelcken hebben ter instantie ende 

requisitie van Jan Gerrits Vermeulen (MPS: Jan Geerts Vermeulen) wonende tot Schiedam 

drapenier van zijnen stijle soo voor hemselven als sijn broeders ende susters op haerlieder 

manne ende vrouwe waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheit mits desen waracgticg te wesen ende eerst den voorn. Anthonij Houck dat hij 

deposant geleden 7 jaren tot Schiedam gewoont hebbende den requirant in desen met sijn 

broeder ende twee susters zijnde de kinderen van Pieterken Corneliss den ouwen seer wel 

kent als voor den requirant ende sijn susters ontrent twee jaren gewrocgt hebbende ende 

somstijden over in Seelant comende hebben de requiranten in desen door hem deposant 

haerlieder nicgte Brigita Matthijsdr zaliger seer doen groeten ende vragen oft sij de 

requiranten wel kende t’welcke bij den deposant gedaen sijnde seijde de voors. Brigita de 

requiranten niet te kennen, vraecgde den deposant off sij Brigita niet en kende eene brouwer 

genaemt Pieterken den ouwen seijde sij Brigita ja ick seer wel ic en weet geen nader 

erfgenaem als die. Wel seijde den deposant die u hebben doen groeten dat sijn de kinderen 

van de voors. Pieterken. het can wel wesen seijde Brigita maer ic en ken die niet want ic en 

hebbe s mijn leven niet gesien. En de voorn Jane Cornelisdr segt dat sij deposante over 

eenigen jaren de voors. Brigita gevraecgt heeft wie haer erfgenamen waren seijde de voors. 

Brigita ick en hebbe geen nader als oudtoomkinderen daer wonen der te Gout (MPS: Gouda?) 

te Schiedam ende elders in Hollant ende die te Schiedam woont is eene drapenier. Gevende 

hij Anthonij Houck voor redenen van wetenschap dat hij ontrent 3 jaren tot Schiedam 

gewoont heeft ende sulcx voors. Pieterken den ouwen met hare kinderen seer wel kent. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij present Jacob Engels ende Dionisius van 

den Dale borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 272v, W_7059, 15-9-1615 (borcgtocgte): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 



 

 

 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob 

Simons den Hamer wonende binnen den eijlande van Suijtbevelant aen den Oostdijc (MPS: in 

Goes) ende constitueerde hemselven borge nevens Anthonij Verbrugge sijn schoonsone voor 

alle alsulcken imposten oft andre lantsmiddelen als mr Daniel Rocus mede sijn schoonsone 

wonende in den eijlande van Cadtsant soude mogen comen te huijren oft pachten over het 

aenstaende wintersaijsoen ingaende prima october 1615 onder ’t verbant van sijnen persone 

goederen roerende onroerende present ende toecomende. Compareerde mede ten desen Simon 

Jans Ketelaer (MPS: Simon Jans Keetlaer) ende Maerten Adriaens backer innewonende 

borgers deser stede ende verclaerde voor de gerechte waerheit mits desen voors. Jacob de 

Hamer wel te kennen ende ooc dat hij altijt gehouden is geweest ende nocg gehouden wert 

voor een man met eere staende ter goeder name ende fame sijnde binnen deser stede gehuijst 

ende geerft. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij present Cornelis Jacobs ende Jan 

Passchiers stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 273, W_7059, 15-9-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Pieter Bake (MPS: Pieter 

Baecke) secretaris der procgie van Crabbendijcke (MPS: Krabbendijke) binnen den eijlande 

van Suijtbevelant oudt 63 jaren dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van 

Bartholomeeus van Meer (MPS: Barthelmeeus Vermeer) als sequestor in de nagelaten 

goederen wijlen Daniel de Renialme op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert 

ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat hij 

verscheijden malen soo als wethouder ende ooc als secretaris der voors. procgie van 

Crabbendijcke present is geweest op de verhuijringe van de thienden der procgie voorn. 

alwaer jonckheer Johan de la Salle, jonckheer Daniel Junius ende Alexander de Renialme oft 

haerlieder ontfangers int oplesen oft verhalen van conditien alle jare expresselijc verclaert 

ende den huijrders gewaerschout hebben soo wie de thienden van den Suijtoosthouck ende 

Noortoosthouc huijrde dat d’selve verdacgt souden sijn datse van de cavelinge van sr Daniel 

de Renialme geen thienden genieteren? souden ende sijn over sulcx de voors. thienden tot des 

voors. Renialmes proffijtte gebleven sonder eenige oppositie tot sijn aflijvicheit toe. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Gouden Leeuwe present Nicolaes Jans Oostdijck 

Hubrecht Corneliss vleeschouwer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 274, W_7059, 16-9-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jasper Rontvisch oudt ontrent 

38 jaren ende Cornelis Gerridts (MPS: Cornelis Geerts) jongman oudt 22 jaren innewoonders 

deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van mr Marinus Hoocgcamer (MPS: 

Marinus Hoochkamer) op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen ende eerste den voors. 

Rontvisch dat in augusti 1615 lestleden hij deposant den requirant, Thomas den Ingelsman 



 

 

 

ende meer andre staende binnen deser stede bij de Halle ontrent Lijsbeth Goossens (MPS: 

Elisabeth Goossens) gehoort heeft dat den requirant verhaelde van het proces ter cause van 

seker valsch dubbel pistolet dat den requirant seijde ontfangen te hebben van voors. 

Ingelsman (MPS: Engelsman) t’welcke den voors. Thomas den Ingelsman in de presentie van 

deposant ende andre luijden bekende seggende ick weet wel dat het selfde stuck gelts is dat 

ich u gegeven hebbe ick kennet seer wel ende Cornelis Gerrits verclaert dat den voors. 

Thomas den Ingelsman gecomen is ter huijsse van den requirant seggende laet de meester mij 

dat dubbelen pistolet wederom geven want ic kennet seer wel ende het is het selfde stuck gelts 

dat ic hem gegeven hebbe, het is onnoodicg daerom malcandren grooten oncosten te doene 

want ick weet wel wie dattet mij gegeven heeft. Wel seijde den deposant hadt gij dat van 

eersten aengedaen het en soude soo verre niet gecomen hebben dan als de meester thuijs comt 

salt hem seggen. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Clouckaerts ende 

Joos Michiels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 274v, W_7060, 16-9-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Bastiaen Aerts van Gorchum 

(MPS: Sebastiaen Aerts van Gorcum) oudt b53 jaren dewelcke heeft ter instantie ende (pag 

275) requisitie van Pieter Nicolaess Ovesant op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerecgte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij 

deposant in jare 1613 van Agatha Marinusdr ende Jacob Rijcke gecocgt heeft 200 souts ende 

tselve betaelt aen mr Jacob Rijcke. Gevende voor redenen van wetenschap dat hij deposant int 

laden van tselve sout jegens den voorn. Rijcke seijde nu ick soo duere gecocgt hebbe ende sal 

niet gelt genoucg hebben om de 200 te volle te betalen antwoorde Rijcke antwoorde Rijcke 

dat en is geen noot schipper comt er wat te cort wij sullen gelt wel crijgen gelijc hij deposant 

op de betaling ontrent 20 gulden te cort quam die hij verclaert naderhant door sijn 

huijsvrouwe aen den voorn. Rijcke mede betaelt te sijne. Eijndigende hiermede sijne depositie 

met presentatie vant selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van requirant present Michiel Blaubeen ende Geert 

Dignuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 275, W_7060, 19-9-1615 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht Corneliss 

cleermaker ende innewonende borger deser stede nagelaten weduaer wijlen Hester? Jansdr 

zaliger ter eenre ende Isaac Jans wonacgticg tot Middelburcg (MPS: Middelburg) in Seelant 

rechtoom van kinderen bij de voors. Hester Jansdr sijne suster achtergelaten namentlijc Sara 

oudt 14 jaren, Benjamin oudt 12 jaren, Maeijcken oudt 10 jaren ende Jan Hubrechts oudt 

ontrent 5 jaren ter andre sijde dewelcke verclaerden na rijpelijc overwogen hebbende den staet 

ende goederen bijde voors. Hester Jansdr met den voors. haren man gemeene acgtergelaten 



 

 

 

(pag 175v) ende gelet op alles daerop in desen tot proffijtte van voors. weesen te letten stont 

met den andren int vrindelijc geaccordeert overcomen sijn nopende der voors. weesen 

moederlijcke successie in formen ende manieren naervolgende te weten dat hij weduaer in 

vrien eijgendomme zal behouden alle de goederen baten ende lasten bij de voors. sijne 

overleden huijsvrouwe met hem gemeene achtergelaten geen vuijtgesondert ofte gereserveert 

al t’sijnder baet ende laste ende omme de joncxte kinderen gevouichlijc? ende ter minster 

quetse ende schade van outste opgebracht te werden heeft hij boelhouder belooft ende 

beloofde mits desen de drie joncxte kinderen hiervoren genoemt te onderhouden alimenteren 

cleeden ende reeden redelijckerwijse na sijnen staet d’selve te leeren doen leeren lesen 

schrijven een ambacht hantwerc oft anders daer d’selve ende elc van henlieden int ende 

bequaem toe wesen sal ende dit alles geduirende tot dat die gecomen sullen sijn totten 

ouderdom van 14 jaren gelijc het outste alreede soo verre gebracht es ende alsdan vuijt te 

reijcken aen ijder kint de somme van 10 p vls eens sonder meer in volle voldoening van 

haerlieder moederlijcke successie wel verstaende dat aen het outste kint alreede totten voors. 

ouderdom gecomen ende sijnen costwaerdicg zijnde nu dadelijc sal betaelt werden haer 10 p 

vls ende soo voorts van gelijcken aen ijder van de andre kindren soo wanneer die 14 jaren 

oudt sijn gelijcke somme. Ende in cas enige van dese kinderen overleden eer die 14 jaren out 

waren sal des overledens deel den overblijvenden accresseren mits de betaling van dien 

verwachtende tot d’overledene 14 jaren oudt soude geweest hebben ende soo het joncxte kint 

hiervoren genoemt beneden den ouderdom van 14 jaren overlede sal hij boelhouder gehouden 

ende beloofde mits desen aen andre kinderen boven d’voors. 10 p vls nocg vuijtreijcken alle ? 

na t’voors joncxte kints overlijden ten regarde van desselfs houdenisse de somme van 8 p 6 s 

8 gr ende dat soo veel jaren geduijrende alst joncxte kint minderjaricg als voors. is zal 

overleden sijn behoudens dat in desen gevalle den boelhouder de 10p vls die hij t’selve kint 

t’sijne 14 jaren soude moeten betaelt hebben eerst sal aen andre kinderen voldoen een jaer na 

de voors. jaren. Ende in gevalle alle de kinderen overleden sonder hoir achter te laten soo sal 

hij boelhouder jegens der voors. kinderen erfgenamen ontstaen mits aen selve vuijtreijckende 

sulcke somme van penningen als hij ten (pag 176) overlijden vant leste kint aen de selve 

kinderen sal schuldicg ende restende wesen ter cause van haerlieder moederlijc goet 

behoudens dat in desen schijn bij de vrinden niet meer als 4 p 3 s 4gr in plaetse van 8 p 6 s 8 

gr hiervoren geroert jaerlijcx ende sal genoten worden ten regarde van tjoncxte kints 

montcosten ende onderhoudinge. Ende sullen d’selve vrinden de betaling van alle desen 

genieten ten sulcke tijde als kinderen d’selve souden genoten hebben. Doch is expresselijc bij 

den boelhouder gestipuleert oft gebeurde dat hij hem tot andren huwelijck begave ende 

overlede eer hij de kinderen soo verre gebracgt hadde als voors. is dat sijne na te laten 

weduwe ende hare goederen in den vordre houdenisse alimentatie ende leeringe sa 

longehouden sijn. Belovende hij boelhouder t’gene voors. is te onderhouden ende voldoen 

onder t’verbant van sijnen persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 275, W_7061, 22-9-1615 (procuratie): procuratie in het Frans van jonckheer Jan 

Peters van Cats. Sorry maar heb ik maar laten zitten. NB. Hier is iets verkeerd gegaan bij de 

bladnummering: tweemaal 275! 

 



 

 

 

RAZE 2045, 275v, W_7062, 22-9-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 22-9-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Jan Everts ende (pag 276) 

Cathalijnken Joos sijne huijsvrouwe wonende tot s’Gravenpolder mij notario wel bekent 

beijde cloeck gesondt welvarende gaende ende staende daert haerlieden beliefde dewelcke 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie ofte toeraet 

van jemande soo sij seijden gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert sijn testament 

laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder siele 

die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende sijne doode 

lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van 

goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen 

beijden gemaect gegonnen ende gegeven in vrien eijgendomme mits desen alle haerlieder 

goederen geen vuijtgesondert of gereserveert t’zij d’eerst aflijvige kint of kinderen achterlaet? 

ofte niet malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen beijden 

daerinne haerlieder universele erfgename instituerende ende nominerende met vollen rechte 

titule mits desen. Dies sal sij testatrice in cas haren man eerst overleden es ende geen kint oft 

kinderen naer laet gehouden sijn vuijt te reijcken aen erfgenamen van des testateurs sijde soo 

der eenige sijn de somme van 2 p vls onder hen allen eens ende ingevalle daer geen vrienden 

van des testateurs sijde binnern t’jaer ende ses weken is? ende verthoonden met behoorlijcken 

bescheet van haren boom begeirt hij testateur dat in sulcken gevalle d’selve 2 p vls sullen 

devolveren op den armen van s’Gravenpolder voors. ende soos ij testatrice cedeert ende voor 

den voorn haren man comt t’overlijden sonder kint ofte kindren acgter te laten sal denselven 

haren man gehouden sijn vuijt te reijcken aen haer testatrices broeder Christiaen Jooss de 

somme van 2 p vls eens ende soo den voors. haren broeder overleden ware aen sijne kinderen 

soo hij eenige achter laet soo niet sullen deselve 2 p vls gegeven ende betaelt werden aen haer 

testatrices vader genaemt Joos Mahieu ende bij haer vaders aflijvicheijt aen haren vrienden 

erfgenamen ab intestato. Ende ingevalle daer kint ofte kindren ten overlijden van de eerste 

van hebn beijden int leven ware sal de lanxtlevende d’selve onderhouden alimenteren cleeden 

ende reeden redelijkerwijse na des lanxtlevenstes staet ende d’selve opbrengen gelijc een 

goede sorgvuldige vader ende moeder toestaet ende behoort tot dat d’selve kindren sa loft 

sullen gecomen wesen tot sijne oft hare mondige dagen oft tot eerlijcek? state ende alsdan aen 

selve vuijttereijcken over volle voldoeningevan sijn oft haerlieder vaderlijcken oft 

moederlijcke goet sulcke somme van penningen oft andere goederen als de lanxtlevende na 

gelegentheijt van sijnen oft haren staet in conscientie sal bevinden te behoren ende d’voorn 

haerlieder kinderen te competeren d’selve kindt (pag 276v) oft kinderen dat oft die 

d’eerstoverleden achterlaten sal daerinne in manieren als voren haerlieder erfgenamen 

instituerende met volle rechte ende titule mits desen ende soo d’selve kinderen alle overleden 

zonder hoir soo substitueren sijlieden testateuren malcander over ende wederover de 

lanxtleven van hen beijden haerlieder erfgenamen in haerlieder kint ofte kindren plaetse mits 

gehouden sijn vuijttereijcken sulcke somme van penningen als de lanxtlevende gehouden is 

vuijttereijcken soo d’eerstoverleden3e sonder hoir passeerde zonder meer ende dat in alder 

manieren als aldaer breeder vuijtgedruct staet daeraen dese haer om cortheijts wille refereert. 

Alle twelcke voors. is de testateuren ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen zijnde verclaerden eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder testament laeste 

vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve zal stadt 

grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijterste wille 



 

 

 

giften ten opsiene des doots ofte sulcke ander forme ende middelen alst alderbest na rechten 

subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren oft 

costuijmen van steeden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Hoorn present sr Cornelis Masuer ende Gillis Jooss 

Coning linnewever innewonende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 276v, W_7063, 23-9-1615 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt sr Jan jacobs coopman tot 

Brugge ende bekende van Daniel Canisius wonacgticg binnen den eijlande van Wolaertsdijck 

deucgdelijc ontfangen te hebben alsulcken 40 sacken ront coolsaet als hij comparant van 

denselven Canisius ontrent 14 dagen voor de Goesche marct 1615 lestleden gecocgt heeft van 

welcke leveringe (pag 277) den voorn Canisius mede ten desen comparerende bekende van 

voors. Jan Jacobs deucgdelijc voldaen te sijn sonder ter sake van voors. coopmanschap oft 

contracte ter dier oorsake verleden eenige actie meer tot laste van d’eene ofte andere te 

reserveren. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Tobias Wixdorp ende 

Simon Andriess borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 277, W_7063, 26-9-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries 

Hartsinck ter eenre ende Janneken Pietersdr weduwe wijlen Iman Thomass (MPS: Ieman 

Thomass) Speciael tot Zzee (MPS: Zierikzee) geassisteert met Pieter Adriaens cramer haren 

in desen gecoren voocgt ende Cornelis Leenaerts wonende in den Nieuwenhoorn int lant van 

Brielle in huwelijck hebbende Maijken Iemants (MPS: Maeijcken Imansdr) des voors. Iman 

Thomass dochter ende universele erfgenamen ter andre sijde, welcken Hartsinck bekende 

gecocgt gelijc de voorn Janneken Pietersdr ende Cornelis Leenaerts bekenden vercocgt te 

hebben het caetspel mette huisinge hovinge ende ander gevolcg gelijc t’selve gestaen ende 

gelegen is binnen deser stede in den Nieuwen Noortstrate ende gelijc dat tot nocg toe bij de 

voors. coopers? gebruijct ende beseten es geweest ende dat op de conditien hiernaer volgende 

te weten dat den cooper op ? van sijnen coop comen sal Bamisse 1615 sonder eenige huijre te 

genieten ende neemt t’sijne laste eene erffelijcke vrie rente van 2 p 10 s s’jaers aencomende 

den armen alhier, de loopende rente tot coopers laste ende belooffde bovendien aen sijne 

vercoopers nocg te betalen de somme van 300 p vls ende dat inde naervolgende paijementen 

te weten gereet ter leveringe 20 p gvls. item een jaer na de leveringe 16 p 13 s 4 gr ende soo 

voorts alle jaren gelijcke somme ter volder betalinge toe den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck, 4 s 

voor den armen ende voorts alle rechtelijcke ongelden ter leveringe ? tot coopers laste ende 

t’gelacg ter deser oorsake verteert is half ende half (pag 277v). Tot voldoeninge van desen 

contracte verbinden parthien hinc jude haerlieder zelven personelijc ende generalijc alle 

haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van cooper present Riemer? (of Heijndrick?) Jans 

timmerman ende Dierick Roest linnewever borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 277v, W_7064, 26-9-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Leenaerts wonende in den Nieuwenhoorn int lant van den Brielle in huwelijck hebbende 

Maijken Iemants (MPS: Maeijcken Imansdr) ende universele erfgenamen van Iman Thomass 

Speciael ende constitueerden Pieter Adriaens cramer omme vuijt sijnen name te compareren 

voor de Magistraet deser stede ende aldaer aen Andries Hartsinck te leveren cederen ende 

transporteren de helft van Caetsbane mette huisinge hovinge ende andren gevolge gelijc die 

gestaen ende gelegen is binnen deser stede in den Nieuwen Noortstrateende dat alles in 

conformite van contracte daervan sijnde, den cooper daerinne te goeden erven ende vestigen 

ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen. Brieven van garande te 

geloven ende verlijden in forme ende voorts generalijc alles ten fijne voors is te doene ende 

hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal als hij comparant present sijnde selfs soude 

mogen oft connen gedoen. Geloven te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Waterschip present Heijndrick? Jans timmerman ende 

Dierick Roest linnewever borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 278, W_7064, 26-9-1615 (huwelijcxe voorwaerde): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jacob 

Arents cleermaker toecomende bruijdegom ter eenre ende Sara Dignusdr toecomende bruijt 

ter andre sijde ende verclaerden dat sijlieden gesint ende genegen waren malcanderen vuijt 

goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede voorts te gane na de ordonnantie van 

de kercke Godes tot Godts eere ende haerlieden beijden sielen zalicheijt ende dat sijlieden tot 

vervorderinge van dien voor bande van huwelijcke met malcanderen aengegaen ende gemaect 

hebben seker minnelijck bespreck oft huwelijcxe voorwaerden in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat sijlieden van wedersijden zullen innebrengen alle haerlieder 

goederen geen vuijtgesondert die sullen wesen ende blijven gemeen dan alsoo den 

toecomenden bruijdegom sijn voorkint gehouden is ende aengenomen heeft te onderhouden 

alimenteren enz. tot haer mondige dagen is dies aengaende bij de toecomende bruijt 

expresselijc gestipuleert ende bedongen oft gebeurde dat hij toecomende bruijdegome 

overleede eer d’voorn weese tot hare mondige dagen gebracht ware dat sij toecomende bruijt 

nocg ooc hare goederen inde? vordre houdenisse van den voorn. weese zal ongehouden ende 

daervan dadelijc na haer mans doot ontlast sijn ende blijven ende ontstaen mits 

vuijtreijckende een dubbelen ducaet voor haer moederlijcke goet ende bewijsende haer 

vaderlijcke successie naer costuijme van Zeelant. Gelovende t’selve te onderhouden ende 

achtervolgen onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer 

instrumenten in behoorlijcken forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Horen present Jacob Boone ende Cornelis Pieters in den 

Oijevaer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 278, W_7064, 27-9-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 27-9-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Nicolaes Pieters Kodde (pag 276) 

jongman wonende tot Wolfaertsdijck out tusschen de 23- en 24
ste

 jaren soo hij zeijde 

voorgenomen te hebben mette hulpe Godes ende den eersten bequamen wint eene reijse naer 

Oostindien te doene ende aenmerckende de periculen daerinne gelegen begeirende den 

onvoorsienigen sterfdacg te voorcomen heeft vuijt sijnen vrien eijgen onbedwongen wille 

sonder daertoe van iemanden geinduceert oft beweecgt? te sijne soo hij seijde gemaect ende 

geordonneert maect ende ordonneert sijn testament laeste ende vuijtterste wille in formen 

ende manieren naervolgende. bevelende sijne siele die bermhertichen Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende sijne doode lichaem den buijc der aerden ende 

comende voorts tot zijne voorgenomen dispositie heeft gegeven gegont ende gemaect geeft 

gont ende maect in vrien eijgendomme mits desen aen Willem Nicolaess Kodde sijnen oom 

ende bij sijne aflijvicheijt desselfs kinderen alle de goederen geen vuijtgesondert oft 

gereserveert die hij stervende deser werelt ontruijmen ende achterlaten sal soo wel die hem 

belaten sijn van sijnen ouders ende vrinden als die hij op de reijse zal verdienen den voorn 

Willem Nicolaess Kodde oft sijne kinderen soo hij overleden ware daerinne sijne universele 

erfgenaem instituerende ende nominerende met vollen rechte ende titule mits desen. Dies 

heeft hij testateur de voors. geinstitueerde erfgenamen belast ende geordonneert 

vuijttereijcken aen sijne vrinden soo van svaders als moeders sijde 10 s onder hen allen eens 

tot een gedencknisse ende aen armen in Wolfaertsdijck 5 s eens sonder meer. Alle twelck 

voors. is den testateur ter presentie ende aenhooren van den getuijgen duijdelijc voorgelsen 

zijnde, verclaerde andermael t’selve te wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille 

begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille giften ten 

opsien des doots ofte sulcke andre forme ende middelen alst alderbest na rechten subsisteren 

macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren oft costuijmen van 

steden ende landen ? ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden ende 

solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Francois Eversdijc 

(MPS: Frans Eversdijck) ende Gillis Jans arbeijder borgers deser stede (pag 279) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 279, W_7065, 27-9-1615 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem 

Nicolaess Kodde innewonende borger deser stede ter eenre ende Nicolaes Pieters Kodde 

wonende in Wolfaertsdijck ter andre sijde, welcken Willem Nicolaees Kodde bekekende 

gecocgt gelijc den voorn. Nicolaes Pieters bekende vercocgt te hebben 1 gem 70 roeden 

saijlant ende weije liggende int Oosterlant in Vercolishouck? comende met het noorteijnde 



 

 

 

aen den Seedijck ende dat voor de somme van 12 p gvls den hoop contant gelt die den 

vercooper bekende van sijnen cooper ontfangen te hebben, den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck ende 

alle ongelden ter leveringe incluis tot coopers laste ende den vercooper belooffde dese erve 

aen sijnen cooper te leveren ende in vrien eijgendomme over te dragen voor den gerechte van 

Wolfaertsdijck t’allen tijde als den cooper oft sijne erfgenamen t’selve op hem sullen 

versoucken verbindende daervoren hem selvenpersonelijc ende generalijc alle sijne goederen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Francois Eversdijc 

(MPS: Frans Eversdijck) ende Gillis Jans arbeijder borgers deser stede (pag 279) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 279, W_7065, 28-9-1615 (procuratie): compareerden voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt (pag 

279v) d’eersame Anthonij Huijssen ende Aelbrecht Feijth rentmeesters ende ontfangers van 

jonckheren Boudewijn ende Marinus van de Weerde innewonende borgers deser stede ende 

hebben in dier qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect Sebastiaen Polck procureur 

postulerende voor de vierschare van Colinsplate omme aldaer in rechte te betrecken Lou 

Pieters (MPS: Laureijs Pieters) ende te concluderen tot betalinge van 35 p 7 s 7 gr 12 mijten 

over reste van pachte 1608 ende den vollen pacht 1609, alle dagen ende termijnen van rechte 

te houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijve te vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen op 

personen goederen te doen ende voorts generalijc in rechte alles te allegeren doen ende 

hanteren dat behooren ende der bancken recht aldaer medebrengende vereijsschen sal ende 

sijlieden constituanten present sijnde selfs souden mogen oft connen gedoen. gelovende te 

houden voor goet ende van waerden t’allen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne 

voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in 

behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eersame Pieter Matthijs 

van der Strate ende Adriaen Merts Schoonweer (MPS: Adriaen Maertens Schoonweer) 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn 

de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 279v, W_7066, 28-9-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 28-9-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Pieter Gilliss schoemaker ende 

innewonende borger deser stede clouc gesont ende welvarende gaende ende staende daert 

hem beliefde ende sijn verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc 

bleec dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is 

dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien 

eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beradende ende wel overleijt sonder daertoe van 

jemanden gepersuadeert beweecgt te sijne soo hij seijde gemaect ende geordonneert maect 

ende ordonneert sijn testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende sijne siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost 

ende geheilicgt heeft ende sijne doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot 



 

 

 

(pag 280) zijne voorgenomen dispositie heeft aen Janneken Adriaensdr sijne huijsvrouwe 

gemaect ende gegeven maect ende geeft in vrien eijgendomme mits desen alle de goederen 

die hij comparant stervende deser werelt met d’voorn sijne huijsvrouwe gemeene achterlaten 

sal geen vuijtgesondert, d’selve Janneken Adriaensdr daerinne sijne universele erfgename 

instituerende ende nominerende mits desen. Dies heeft hij testateur d’selve zijne huijsvrouwe 

belast ende geordonneert vuijttereijcken aen sijne vrinden soo van s’vaders als moeders zijde 

de somme van 4 p vls onder hun allen eens ende aen den armen deser stede 10 s gvls sonder 

meer. Welcke dispositie hij testateur begeirt dat onverbrekelijc naer gecomen zal worden ten 

ware datter t’sijnder aflijvicheijt kint oft kinderen staende desen huwelijcke gewonnen int 

leven ware in sulcken gevalle verstaet hij testateur dat d’voorgeroerde dispositie sal cesseren 

ende institueert in dien schijn sijn kint oft kinderen dat oft die hij achterlaten sal sijne 

erfgenaemen met volle rechte ende titule mits desen, docg zoo d’selve kinderen alle onbejaert 

overleden soo substitueert hij testateur d’voorn sijne huijsvrouwe sijn erfgename in sijn kint 

oft kinderen plaetse mits gehouden sijn aen den vrinden van sijn kint oft kinderen vaders sijde 

vuijttereijcken 4 p vls onder hun allen eens ende 10 s voor de armen sonder meer. Alle twelck 

voors. is den testateur ter presentie ende aenhooren van den getuijgen duijdelijc voorgelesen 

zijnde, verclaerde andermael t’selve te wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille 

begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille giften ten 

opsien des doots ofte sulcke andre forme ende middelen alst alderbest na rechten subsisteren 

macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren oft costuijmen van 

steden ende landen ? ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden ende 

solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 280, W_7066, 28-9-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Nicolaes Stoffels (MPS: 

Nicolaes Christoffels) in huwelijck hebbende (pag 280v) Adriaenken Pauwelsdr (MPS: 

Adriana Pauwelsdr) ende heeft in dier qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueerde ende maecte macgticg mits desen mr Jan de Ridder procureur postulerende voor 

de vierschare deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel om 

vuijt sijns constituants name qualitate voors. voor Burgemeesters ende schepenen deser stede 

Goes in rechte te betrecken Adriaen Andriess Wiskercke ende te concluderen ten fijne hij 

Wiskercke gecomen werde aen den constituant te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende 

reliqua van des voors. Adriaenken Pauwelsdr goederen daervan hij administrerende voocgt 

geweest es t’sedert het overlijden van Pieter Huijbrecgts (MPS: Pieter Hubrechts) 

Strtoodecker des voors. Adriaenkens oom ende voocgt was ende over te leveren alle de 

bescheeden documenten ende brieven den constituant in den bovengemelde qualiteijt 

eenicgsints rakende, ten dien fijne te gebruijcken alle middelen van rechte daertoe dienende 

ende ordre? van den vierschare alhier vereijsschende ende voorts in rechte alles te doene ende 

hanteren dat behooren ende tot voorstant van de comparantes goet recht dienen sal. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden als hij comparant 

present zijnde selfs soude mogen oft connen gedoen. Al sonder fraude consenterende ende 



 

 

 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in 

behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Jan 

Passchiers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 280v, W_7067, 29-9-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Gillis 

Geerts Sabbinge ende constitueerde Jan Jacobs Maecgt procureur in Ovesant omme vuijt sijn 

s constituants name ende van sijnentwege te compareren voor dijckgrave ende gesworens der 

wateringe van baerlant met haren gevolge ende alle andren rechten ende rechteren daert 

behooren sal ende aldaer des constituants goet recht jegens mr Michiel Baerlant bailliu deser 

stede Goes ende alle anderen wie het ooc soude mogen wesen waer te nemen beschudden 

verdedigen verantwoorden ende ten vuijteijnde te vervolgen alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren ende voorts generalijc alles in rechte tot voorstant van des 

constituants gerechticheijt te doen ende hanteren dat behooren ende der bancken recht (pag 

281) vereijsschen sal als hij comparan t present zijnde selfs soude mogen oft connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden als hij comparant 

present zijnde selfs soude mogen oft connen gedoen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in 

behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Passchiers ende 

Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 281, W_7067, 29-9-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Marinuss Gort als oom 

ende voocgt van twee jonxte kinderen wijlen Cornelis Marinuss Gort ende heeft in dier 

qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect Adriaen Anthonies Gabriels timmerman 

omme vuijt sijns comparants name qualitate voors. te heeschen manen innen ende ontfangen 

alle alsulcke penningen als de voorn. twee jonxte kinderen van voorn. Cornelis Gort over haer 

partie sijn competerende van Job Kelleman in s’Gravenpolder van verschenen huijspaijen 

ende lantpachten ende die tot haerlieder proffijtte na date deser nocg sullen verschijnen 

volgende de bescheeden daervan aen de geconstitueerde over te leveren, quitantie van sijn 

ontfanc te geven ende verlijden in forme, den voorn. debiteur rechtelijc tot betalinge te 

constringeren, te compareren voor allen bancken rechten ende rechteren daert behooren sal 

ende aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren te heeschen 

antwoorden excipieren ende protesteren, domicilie te kiesen alle eeden diet recht admitteert 

ende toelaet in des comparants name te doene ende presteren, sententie te versoucken, d’selve 

ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen 

beletselen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te doene met vordre macht om 

procureurs ad lites in sijn stede te substitueren ende voorts generalijc ten fijne voors. alle te 

doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal ende hij constituant present zijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 



 

 

 

worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des (pag 

281v) versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Smacke present Andries Sebrecgts ende Jan Vermeulen 

stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 281v, W_7068, 1-10-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht 

Jans stadtbode ter eenre ende Vincent Pon in huwelijck hebbende Huijbeken Jansdr (MPS: 

Hubrechtken Jansdr) van Jan Marinuss geseijt Maet? Jan soo voor hemselven ende 

vervangende sijne moije Elisabeth Jansdr gesamentlijc erfgenamen van svaders zijde van 

Elisabeth Jans binnen deser stede ten huijsse van voors. Hubrecht Jans overleden zijnde ter 

andre sijde ende sijn met den andren geaccordeert nopende t’gene den voors. Hubrecht op de 

goederen bij de voorn. Elisabeth Jansdr achtergelaten was pretenderende in formen ende 

manieren naervolgende, te weten dat Hubrecht aen de voorn. erfgenamen dadelijc t’haerlieder 

belieffes sal overleveren alle de goederen cleeren juwelen brieven ende bescheeden de voorn. 

overledene rakende ende onder hem berustende. Dies sullen d’erfgenamen aen den voorn. 

Hubrecht vuijtreijcken voor alle sijne pretense de somme van 2 p vls ende nocg 6 p 3 s 7 gr 12 

mijten die den voorn. Hubrecht toe quamen psist? van rekeninge van den handel die hij 

gehadt heeft van overledenes goederen gesloten ende gedaen op den 10
de

 1615 bedragende 

tsamen? dat Hubrecht Jans om de somme van 8 p 3 s 7 gr 12 mijten die hij sal ontfangen vuijt 

eene obligatie inhoudende 10 p vls capitael verleden bij Cornelis Michiels ? tot 

s’Gravenpolder ten proffijtte van den overledene ende d’resterende penningen der voors. 

obligatie sal Hubrecht aen den erfgenamen verantwoorden soo haest die in beurse wesen 

sullen tot voldoeninge ende onderhoudinge van desen contracte verbinden parthien hinc in de 

haerlieder selven personelijc ende generalijc alle hare goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer 

instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen (pag 282) binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Dignuss 

ende Isaack Pieters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2045, 282, W_7068, 5-10-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Teunken Pietersdr (MPS: 

Anthonia Pietersdr) huisvrouwe van Hubrecht Jans stadtbode oudt 62 jaren ende Leunken 

Adriaensdr (MPS: Apollonia Adriaensdr) dienstmaecgt ten huijsse van de weduwe (MPS: of 

weduwnaar) Nicolaes van Putte oudt 19 jaren dewelcke hebben ter instantie ende requisitie 

van Janneken Anthoniesdr op haerlieder vrouwe waerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende henlieden wel kennelijc te 

wesen dat Lijsbeth jansdr (MPS: Elisabeth Jansdr) ten huijsse van voorn Hubrecht Jans 

overleden sijnde in haer sieckbedde aen den requiranten ten dien tijde dienstmaecgt ten 

huijsse van den voorn Hubrecht Jans in recompence van menicgvuldigen diensten aen haer in 

hare sieckte gedaen gegeven heeft alle hare dagelijcxe cleederen thare lijve dienende. 

Gevende voor redenen van wetenschap dat d’voors. Elisabeth t’selve in haerlieder als in de 

presentie van Hubrecht Jans stadtbode ende Jan Zegerts (MPS: Jan Segerts) jongman alsdoen 



 

 

 

ten huijsse van Hubrecht innewonende verscheijden malen gesecgt verclaert ende begeirt 

heeft. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde des 

versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Hollepolder ende 

Willem Costen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 282v, W_7069, 6-10-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Adriaen Eeuwouts coopman tot Hoorn soo voor hemselven ende als procuratie hebbende van 

d’eersame Jacob Pieters Cos volgende de procuratie hier gesien gepasseert voor den notaris 

Nicolaes Rijckaert binnen Hoorn op den 28
ste

 septembris 1615 dewelcke constitueerde ende 

stelde in sijne stede mr Jan de Ridder procureur postulerende voor de vierschare deser stede 

omme vuijt sijns constituants name ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende 

ontfangenm t’sij metter minne ofte rechte alsulcken 67 carolus guldens 6 stuijvers als Adriaen 

Anthonies Gabriels timmerman hem comparant deucgdelijc schuldicg is pro reste van den 

coop ende leveringe van hout ende seijlen? volgende de specificatie aen geconstitueerde over 

te leveren, den voorn debiteur tot betalinge van voors. twee sommenrechtelijck te 

constringeren ende alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, den eede 

calumniae ende allen andren eeden diet recht admitteert ende toelaet in des comparants name 

te doene ende presteren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellenende ter 

diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen, beletselen ende vuijtwinningen op den 

persoon ende goederen van voors. debiteur te doene, de voorn. sommen van penningen onder 

behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende voorts generalijc tot voorstant van des constituants als 

des voors. Jacob Cos goet recht alles te doene dat behooren ende noodicg wesen sal als hij 

comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen ontfanc rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Harman Vervoort (MPS: 

Herman van de Voorde) ende Cornelis Corneliss Diericks borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 283, W_7069, 13-10-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan Geerts oudt 57 jaren en 

Jan Jochums (MPS: Jan Joachims) oudt 32 jaren beijde procgianen tot Cloetinge dewelcke 

hebben ter instantie ende requisitie van Pieter Gabriels Schap op haerlieder manne waerheijt 

in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen 

waracgticg ende henlieden wel kennelijc te wesen dat zijlieden deposanten met den requirant 

des donderdacgs in den Goesche jaermarct in Augusti 1615 lestleeden gegaen sijn bij Cornelis 

Logiers Noortdijck aldaer hij was staende in sijn craem alwaer de requirant jegens den voorn 

Noortdijck zeijde dese oft diergelijcke woorden ziet Cornelis Logiers jij hebt gisteren belooft 

met mij te accorderen nopende alsulcke 50 veertelen zaets die ick van u gecocgt hebbe, 

antwoorde den voorn Noortdijck ja, sal ick u sweeren ick hebbe u gisteren belooft ende 



 

 

 

belove u nocg present dese goede mannen met u nopende de voorn coopmanschap eerlijc te 

overcomen ende accorderen t’allen tijden alst u belieft dan moet met mijn broeder eerstdaecgs 

naer Hollant varen ende zal ontrent drie weken aenloopen eer ick thuijs come ontbiet mij 

daerna in d’een herberge of d’andre ic sal bij u comen. En Jan Jochums voors verclaert dat 

den requirant dienvolgens den voorn Noortdijck heden geleden 14 dagen binnen deser stede 

int Wageschot deur den weert ontboden ende hem daertoe den avond verwacht heeft ende den 

voorn. Noortdijck mee? vernemende is hij deposant naer huijs gegaen daerlatende den 

requirant met Cornelis Jans. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van 

ijder sijn verclaringe bij eede te confirmeren t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft 

meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Hoorn present Witte Jans ende Pauwels Geerts die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 283, W_7069, 13-10-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Andries Jans wonende in 

Dijckwel oudt 54 jaren ende Cornelis Jans wonende tot Abbekinderen out 40 jaren dewelcke 

hebben ter instantie ende requisitie van Pieter Gabriels Schap op haerlieder manne waerheijt 

in plaetse van eede verclaert ende geattesteert (pag 283v) voor de gerechte waerheijt mits 

desen waracgticg te wesen ende eerst den voorn Cornelis Jans dat ontrent kersmisse lestleden 

onbegrepen den precijsen tijt hij deposant den requirant ende mede andren binnen deser stede 

in den Hoorn een kanne bier drinckende gehoort heeft dat Cornelis Logiers mede in den 

compaigne comende onder andrr aen den requirant vercocgt 50 veertelen inlantsch coolsaet 

quatertroij goet daer den eenen coopman den andren mede voldoen macg tot 14 s 10 gr ijder 

veertel ende 2 stoop wijns ten gelage bij den coop te verschieten ende d’helft ter leveringe te 

corten die den vercooper gehouden was te leveren ende den cooper t’ontfangen binnen de drie 

oft vier eerste marctdagen van Goesche marct in Augusti 1615 ende 8 dagen na dat van voors. 

coopmanschap nadat van voors. coopmanschap hij deposant den requirant ? ? Pieters Cuijp 

ende den voors. Andries Jans sijnde int Voetbogenhof heeft den requirant den voorn Cornelis 

Logiers door den weert ontboden d’welcke gecomen sijnde ende d’voorn ende andre 

coopmanschappen die sij 8 dagen te voren jegens malcanderen gedaen hadden in alder 

manieren als die geschiet waren in de voorn. compaignie vehaelt hebbende ende gebracht 

sijnde of die alle van weerden gehouden werden hebben den cooper ende vercooper de voors. 

coopmanschap van 50 veertelen zaets geconfirmeert den voorn Cornelis Logiers daerbij 

voegende ic sal u t’saet leveren als een man met eeren want ic hebbe van andre beter coop? 

gecocgt ende van andre coopmanschappen heeft de voorn Cornelis Logiers geresilieert (MPS: 

terugspringen, uitscheiden). Den voorn Andries Jans verhaelt gehoort te hebben dat den 

requirant den voorn Cornelis Logiers ontboden hebbende ende gecomen sijnde jegens hem 

Cornelis Logiers seijde dese oft diergelijcke woorden wel Cornelis Logiers ? segt gij van onse 

coopmanschap van 50 sacken saets wilt gij gelacg geven of hout gij se van weerden 

antwoorde Cornelis Logiers ic hout de coopmanschap voor goet ende van weerden ende sal u 

t’zaet leveren want ic hebbe van andre beter coop coop gecocgt. Eijndigende hiermede 

haerlieder depositie met presentatie van ijder sijn verclaringe bij eede te confirmeren t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Hoorn present Witte Jans ende Pauwels Geerts die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 



 

 

 

 

RAZE 2045, 283v, W_7070, 13-10-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 13-10-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

(pag 284) van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Goossen de Brune (MPS: 

Goossen de Bruijne) innewonende borger deser stede sieckelijc te bedde liggende maer 

nocgtans sijn verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende zoo ons claerlijc bleeck 

dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die 

doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien eijgen 

onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beradende ende wel overleijt sonder daertoe van 

jemanden gepersuadeert of beweecgt te sijne soo hij seijde gemaect ende geordonneert maect 

ende ordonneert sijn testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende sijne siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost 

ende geheilicgt heeft ende sijne doode lichaem den buijc der aerden. In den eersten 

tevocerende doodende casserende ende te niette doende alle voorgaende testamenten 

codicillen donatien of vuijtterste willen bij hem voor desen eenicgsints gemaect ende 

comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie van goederen eerstelijc verclarende dat hij 

testateur ende sijne overleden huisvrouwe Elisabeth Ver? (MPS: Elisabeth Vermuijen?) 

staende haerlieder huwelijck den armen deser stede gelegateert hebben de somme van 25 p vls 

te betalen na t’overlijden van lanxtlevende van hen beijden volgende den testamente daer van 

sijnde ende copie authentijcq onder de armmeesters deser stede berustende, welck legaet hij 

testateur wilt dat sij volcomen effect zal sorteren ende dat den voors. armen d’voors 25 p gvls 

naer sijn aflijvicheijt vuijt de gemeene goederen die hij met sijne jegenwoordige huisvrouwe 

stervende na laten zal gegeven ende betaelt werden sullen daerinne Tanneken Philipsdr des 

testateurs jegenwoordige huisvrouwe ten desen present was consenterende. Voorts legeateert 

ende geeft aen Jan Jochums (MPS: Jan Joachims) sijne neve de somme van 25 p vls eens 

sonder meer. Item geeft ende legateert aen Maeijcken Jans sijne nicgte gewonnen bij sijn 

broeders sone jegenwoordicg wonende tot Amsterdam (soo sij ten overlijden van de testateur 

nocg in leven is) de somme van 16 p 13 s 4 gr vls eens zonder meer. Item legateert ende geeft 

aen den kinderen nagelaten bij Heijlken Bruijne (MPS: Heijlken Brune) sijne suster de somme 

van 3 p vls onder hun alleneens sonder meer. Item geeft ende legateert aen Reijnier de Bruijne 

(MPS Reinier de Brune) zijne broeder de somme van 25 p vls eens sonder meer ende in cas 

den voorn reijnier voor den testateur overlede soo sullen d’voors 25 p vls aen desselfs 

Reijniers kinderen betaelt ende gegeven werden zonder meer. Ende in alle sijne resterende 

goederen die boven de schulden ende legaten voors. overschieten sullen stelt nomineert ende 

substitueert hij testateur zijne erfgenamen Saerken (MPS: Sara Pietersdr) ende Pieternelleken 

Pietersdr (MPS: Pieternella Pietersdr) sijne nicgten kinderen van Pieter Geerts geboren tot 

Cruijningen (MPS: Kruiningen) om alle deselve t’aenveerden ende behouden als haer vrij 

eijgen goet sonder wederseggen van jemande. Ende ingevalle d’voorn Saerken ende 

Pieternelleken Pieters alle beijde deser werelt overleden sonder wetticg hoir na te laten soo 

verstaet ende begeirt hij testateur dat alle de goederen die d’selve van hen sullen erven in 

sulcken gevalle wederom sullen cederen? erven ende versterven op de vrinden van des 

testateurs sijde die d’selve sullen parten ende deelen na costuijme van lande van Zeelant 

d’selve sijne vrinden in dier schijn sijn erfgenamen substituerende met vollen rechte ende 

titule. Stellende tot executeurs van desen zijnen testament ende tot voocgden van de voorn 

saerken ende Pieternelleken Pieters (pag 284v) Willem Costen ende Adriaen Gentman 

innewonende borgers deser stede henlieden biddende dien laste te aenveerden mits daervan 

genietende eenen redelijc salaris. Alle twelck voors. is den testateur ter presentie ende 

aenhooren van den getuijgen duijdelijc voorgelesen zijnde, verclaerde andermael t’selve te 



 

 

 

wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende expresselijc mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van 

testamente codicille vuijtterste wille giften ten opsien des doots ofte sulcke andre forme ende 

middelen alst alderbest na rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren oft costuijmen van steden ende landen ? ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocgheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet 

volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparant present Pieter Rontvisch ende Jan 

Beuckelaere borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 284v, W_7071, 14-10-1615 (niet vermeld): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Adriaens Boer jegenwoordicg wonacgticg op den Oostendam in Hollant dewelcke verclaerde 

ende bekende wel ende deucgdelijc schuldicg te wesen aen Willem Bastaiens (MPS: Willem 

Sebastiaens) weert tot Ooltgensplate de somme van 28 carolus guldens ende ende half? twee 

of drie stuijvers min of meer onbegrepen onverteerde costen ende gelagen bij den comparant 

in den somer 1614 als wanneer hij aen den noortzijpolder van Plate ? heeft ten huijsse van 

voorn weert verteert die hij comparant verclaert t’sijne versoucke bij den penninckmeester 

Christiaen Swaen? van Rosendale ten proffijtte ende behouve van den voorn weert hem van 

sijn arbeijtsloon afgecort te sijn t’welcke hij comparant op sijne manne waerheijt d’oprechte 

waerheijt te sijne bereijt sijnde t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer 

instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Joos Strick ende Claes 

Roelants (MPS: Nicolaes Roelants) beijden van Zierixsee (MPS: Zierikzee) die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 285, W_7071, 18-10-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Christiaen Vermuien (MPS: Christiaen Vermuijen) borger deser stede soo in sdijn eijgen 

name ende als rechtvoocgt van de kinderen nagelaten bij Cornelis Vermuijen zijnen broeder 

ende sulcx mede erfgenaem beneffens sijn andere broeders ende susters ende susterkinderen 

in de goederen nagelaten bij Maria Vermeuijen (MPS: Maeijcken Vermuijen) zijne suster 

overleden binnen Utrecgt ende in dier qualiteijt constitueerde sr Jan Liens sijn swager ende sr 

Jan Vermuijen sijnen broeder gesamentlijc ende elc int besondere gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants als sijn overleden broeders 

kinderen name binnen Utrecgt voors. ende al omme elders daert behooren sal te heeschen 

aenveerden ende vervolgen de goederen roerende onroerende actien crediten ende 

gerechticheden henlieden met de doot van voors. Maria haerlieder suster verstorven geen 

vuijtgesondert ? int sterfhuijs te doene alle de goederen te inventariseren liquideren ende 

vereffenen met eenen iegelijc die behooren zal ende des voors. Maria nagelaten nagelaten 

weduaer Guilliaem Gullers? vuijt den voors. sterfhuijs te coopen ist doenlijc oft bij zulcken 

andren bequamen middel afscheijt met denzelven Guilliaem te maken als sijlieden 

geconstitueerde gevoucglijcxt ende raetsaemst sullen bevinden alle de goederen soo wel 



 

 

 

meuble als inmeuble roerende ende onroerende brieven gronden van erven soo wel die binnen 

St Maertensdijck gelegen zijn als elders te vercoopen ende in ponden schellingen ende 

penningen te maken d’selve den coopers te leveren ende transporteren. Alle de penningen van 

de voors. erfenisse voor den comparant qualitate provenierende onder behoorlijcke quitantie 

t’ontfangen, ende ist noot ter cause voors. recht te plegen, te compareren voor de magistraet 

den stadt Utrecgt voors. ende allen andren bancken rechten ende rechteren daert behooren 

ende noodicg wesen zal ende aldaer des constituant goet recht, soo wel int heijschen als ver? 

voor te staen beschudden verdedigen ende verantwoorden. Alle dagen van rechte te houden 

ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende vervolgen, van 

alle beswaerlijcken vonnisse t’appelleren oft reformeren d’appellatie of reformatie te 

vervolgen oft daervan renuncgieren ende voorts generalijc ten fijne voors. is alles te doene 

ende hanteren dat behooren zal ende hij comparant present zijnde selffs soude mogen ofte 

connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden ten eeuwigen dage alle 

t’gene bij den geconstitueerden gesamentlijc ende elc int besondere mitsgaders de eene? 

gesunstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert zal worden onder ’t verbant van 

sijne persoon ende goederen (pag 255v) mits doende rekeninge bewijs ende reliqua van 

haerlieder ontfan c t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in 

behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present David Joriss leertouwer 

ende Maerten Adriaens backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 285v, W_7072, 18-10-1615 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Laureijss smidt jegenwoordelijc wonende in Drijwegen (MPS: Driewegen) oudt 25 jaren 

dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Claes Vereijcken (MPS: Nicolaes Vereijcken) 

smidt ende innewonende borger deser stede op sijne manne waerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt dat Mattheus Bournouille nu geleden 

ontrent een jaer onbegrepen den precijsen tijt den requirant met een schelling 8 gr betaelt 

heeft sekeren hamer die hij eenigen tijt te voren van de requirant geleendt ende verloren 

hadde. Verclaert voorts hij deposant dat ontrent drie weken voor meije 1615 Jan de smidt 

voor bij den winckel van den requirant passerende met een hamer heeft den requirant ten 

aenhooren van den deponent hem aengeroepen seggende wel Jan hoe comt gij aen dien hamer 

het is den mijnen antwoorde Jan de smidt dat weet ic wel vaertge? ic hebbe se vuijt u winckel 

gehaelt ende heeft den requirant den hamer wederom genomen twelcke Mattheus Bournouille 

staende in sijn deure hoorende is bij den requirant gecomen seggende buijrman tis mijnen 

hamer die ic u betaelt hebbe, seijde den requirant ten is niet buijrman desen is wel nocg eens 

soo zwaer ic en zoude ? geen vier schelling geven met meer andre woorden ende secgt hij 

deposant wel te weten dat desen hamer den hamer niet en is die Bournouille den requirant 

betaelt heeft. Gevende voor redenen van wetenschap dat hij ten tijde als alle t’gene voors. 

geschiet is ten huijsse van den requirant voor knecht gevrocgt? heeft ende alles in sijn 

presentie geschiet te zijne jae ooc dat hij desen hamer ten tijde als hij bij den requirant 

werckende inden winckel gevonden heeft ende dat den hamer die bij Bournouille betaelt is bij 

hem deposant in den dienst van den requirant gemaect is ende sulcx daervan volcomen 

kennisse heeft. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’zelve t’allen tijden 

des versocgt zijnde met eede te bevestigen (pag 286). Al sonder fraude consenterende ende 



 

 

 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in 

behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Isaack Pieters ende Pieter 

Dignuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 286, W_7072, 20-10-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Herman 

Vervoort (MPS: Herman van de Voorde) als rechtvoocgt van de weese nagelaten bij Geeraert 

Geeraerts Vervoort (MPS Geert Geerts van de Voorde) ende Cathalijna Mattheusdr Loens 

innewonende borger deser stede ende constitueerder Tobias Wixdorp hem gevende volcomen 

macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name qualitate voors. 

binnen den stadt Vlissingen ende alomme elders daert behooren zal metter minne of rechte te 

heeschen vervolgende ende aenveerden alle alsulcke goederen t’sij roerende of onroerende als 

d’voorn weese binnen Vlissinge voors. aenbestorven zijn bijt overlijden van Betken Huijssens 

(MPS: Elisabeth Huijssens) des voors, weeses nicgte ver? int sterfhuijs van de voors. 

overledene te doene ende tot inventarisatie van alle de goederen te procederen 

d'selve’beneffens d’andre mede erfgenamen te vercoopen ende in ponden schellingen ende 

penningen te maken den coopers die te transporteren ende in haren coop te vestigen ende 

d’voorn weese daervan t’ontvestigen, alle de penningen van den voors. erfenisse voor de 

voorn weese provenierende onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen. Ende soot noot ware ter 

cause voors. rechtelijc te procederen, te compareren voor allen bancken rechten ende 

rechteren daert behooren sal ende aldaer des voors. weeses goet recht te sustineren te 

heeschen antwoorden excipieren ende protesteren. Alle dagen ende termijnen van rechte te 

houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffintijfve vervolgen ende voorts generalijc ten fijne voors. is alles soo wel buijten als in 

rechte te doene ende hanteren dat behooren ende der bancken goet recht vereijsschen zal als 

hij comparant present zijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met vordre macht om een 

of meer personen?! ad lites in sijn stede te substitueren, d’selve ooc te revoceren soot noot zij. 

Gelovende onder ’t verbant van zijnen persone te houden voor (pag 286v) goet ende van 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert zal worden mits doende van zijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen 

tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 286v, W_7073, 25-10-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Cornelis (MPS: Cornelis Mazure) ende Willem Masuer (MPS: Willem Mazure) mitsgaders 

Johanna (MPS: Johanna Mazure), Pieternella (MPS: Pieternella Mazure), Jacomijna (MPS: 

Jacobmijna Mazure), Magdalena (MPS: Magdalena Mazure) ende Adriana Masuer (MPS: 

Adriana Mazure) nagelaten kinderen wijlen den eersamen Maerten Masuer (MPS: Maerten 

Mazure) dewelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende macgticg gemaect constitueren 

ende maken macgticg mits desen mr Paulus Masuer (MPS: Pauwels Mazure) haerlieder 



 

 

 

broeder ende Willem Adriaens Oosdtijck haren swager mitsgaders Nicolaes Michiels 

Oostdijck haerlieder cousijn deselve gesamentlijc ende elc van hen int besondere gevende 

volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt haerlieder constituanten name 

henlieden te transporteren inde dijckagie benoorden Aerdenborcg in Vlaenderen daer den 

voors. maerten mazure (in zijn leven dijckgrave zijnde van zelve dijckagie) overleden is ende 

aldaer in alle de saken ende affairen de voors. dijckagie concernerende met het collegie van 

gesworens zullen raetsaemst ende oirboirlijcst bevinden ende voorts generalijc ten fijne voors. 

is aldaer alles te doene ende hanteren datter van wegen het sterfhuis van den voorn. Masuer 

zal behooren ende noodicg sijn gedaen te werden als sijlieden constituanten alle present zijnde 

zelfs souden mogen ofte connen gedoen met vordre macgt ende authoriteijt omme eene ofte 

meer personen in haerlieder plaetse te mogen stellen ende substitueren met gelijcke oft 

gelimiteerde macgt. Gelovende onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen te 

houden voor goet onverbrebrekelijck ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij de voorn 

geconstitueerde ende derselver gesubstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert zal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Masuer present Pieter Jans van Oosten 

ende Jan Cornelis Mazure borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 287, W_7073, 20-10-1615 (donatie): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 20-10-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc compareerden Jacob Dignuss ende Eva Cornelisdr 

t’zamen wetticg man ende wijff wonende in Baerlant beijde clock gesont welvarende ende 

gaende ende staende datt henlieden beliefde dewelcke begeirende begeirende den 

onvoorsienigen sterfdacg te voorcomen hebben voor haerlieder laesten ende vuijtterste wille 

verclaert ’t naervolgende. Bevelende Haerlieder sielen de bermherticheijt Godts die d’selve 

geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc der aerden. 

In den eersten hebben sijlieden comparanten gerevoceert gecasseert doot ende te niette gedaen 

gelijc sijlieden te niette doen bij desen alle voorgaende testamenten codicillen donatien 

vuijtterste willem oft andre andre testamentelijcke dispositien die sij lieden voor date deser 

eenicgsints gemaect ende verclaert mogen hebben begeirende dat alleene dese jegenwoordige 

gevocgt werden ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie hebben 

malcandren reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen beijden voren vuijt 

gemaect gegonnen ende gegeven maken gonnen ende geven in rechten vrien eijgendomme 

voren vuijt mits desen eerst het beste bedde met zijn toebehooren dat ten sterfhuijse van de 

eerstaflijvige van hen beijden bevonden zal worden ende bovendien nocg een stuck zaijlants 

grtoot ontrent 2 gem liggende in Baerlant opt hoocgouver? b.d.g. O. Pieter Jans Mannee, S. 

Mattheus van Erve, W. ende N. den heerewecg omme alle t’zxelve bij de lanxtlevende in 

vrien eijgendomme voren vuijt den gemeenen sterfhuise ofte boel aenveert ende behouden te 

werden als sijn oft haren vrij eijgen goet zonder wederseggen van jemande. Alle t’welcke 

voors. is den comparanten ter presentie ende aenhooren van getuijgen duidelijc voorgelesen 

zijnde verclaert eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijden laesten ende vuijtterste 

willen die sijlieden begeiren dat onverbrekelijc naergecomen ende achtervolcgt werde t’sij bij 

forme van codicille vuijtterste wille donatien ten opsiene des doots oft sulcke andre forme alst 

selve alderbest naer rechten subsisteren macg (pag 287v). Al sonder fraude consenterende 



 

 

 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in 

behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Dignuss ende 

Willem Jacobs beijde greelmakers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 287v, W_7074, 27-10-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hugo 

Hubrechts schout der procgie s’Heerarentskercke (MPS: ‘s Heer Arendskerke) binnen den 

eijlande van Suijtbevelant ende constitueerde Herman Vervoort (MPS: Herman van der 

Voorde) innewonende borger deser stede omme vuijt zijns constituants name te compareren 

voor de Magistraet deser stede Goes als allen andre bancken rechten ende rechteren daert 

behooren zal ende aldaer soo wel int heeschen etc. specialijc jegens Jacob Marinuss 

Blauverwer ende generalijc jegens eenen iegelijc des constituants goet recht voor te staen 

beschudden verdedigen ende verantwoorden te heeschenantwoorden excipieren ende 

protesteren, domicilie te kiesen allen eeden diet recht admitteert in de comparants name te 

doene ende presteren, getuijgen te produceren getuijgen te sien zwei?, d’selve te wederroupen 

sententien interlocutoire oft diffinitijfve te versoucken aenhoren d’selve ter executie ende ter 

diffinitijfve te vervolgen van alle beswaerlijcke vonnisse te appelleren of reformeren, 

d’appellatie oft reformatie te vervolgen oft daervan renuncgieren ende voorts generalijc tot 

voorstant van des constituants goet recht alles te doene ende procureren dat behooren ende der 

bancken recht vereijsschen sal als hij comparant present zijnde selfs zoude mogen ofte connen 

geoden met vordre macgt om een oft meer personen alleenlijck ad lites in sijn stede te 

substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden tállen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ende desselfs substituijt ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer borger alhier (pag 288) ende Laureijs Christiaens procgiaen tot Cloetinge die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 288, W_7074, 28-10-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 28-10-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Hubrecht Willems timmerman ende 

Maeijcken Gijsbrechtsdr tesamen wetticg man ende beijde cloec gesont welvarend gaende 

ende staende daert henlieden beliefde ende haerlieder verstant ende memorie volcomelijc 

gebruijckende zoo ons claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen 

leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde 

derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijden onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden 

ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende 

geordonneert maken ende ordonneren haerlieder beijder testament laeste ende vuijterste wille 

in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts 

die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc 

der aerden. En de comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben 

malcandren reciproce oever ende wederover de lanxtlevende van hen beijden voren vuijt 



 

 

 

gemaect gegonnen gegeven ende gelegateert in vrien eijgendomme mits desen allen de 

cleeren linnen ende wollen juwelen ende properheden ten lijve van de lanxtlevende van hen 

beijden dienende ende behoorende als ooc noch het beste bedde met zijnen gevolge ende 

toebehooren dat ter sterfhuijsse van de eerste van hen beijde zal bevonden werden omme alle 

t’selve bij de lanxtlevende voren vuijt aenveert ende behouden te werden als zijn oft hare vrij 

eijgen goet zonder wederseggen van jemande. De voorn testatrice heeft voorts geordonneert 

ende verclaert gelijc sij ordonneerde ende verclaerde mits desen haer vuijtterste ende 

ernstelijcke begeert te zijnde dat haer twee jonxte kinderen bij haer jegenwoordigen man 

gewonnen oft te winnen die sij testatrice stervende nalaten zal naer haer testatrices doot voren 

vuijt ende voor alle deijlingen zullen in vrien eijgendomme proffijteren alle de cleeren 

juwelen ten lijve van de testarice dienende ende behoorende. Item geeft ende legateert voorts 

in rechten vrien eijgendomme voren vuijt mits desen aen hare kinderen bij den voorn 

Hubrecht Willems gewonnen ende nocg te winnen die ten overlijden van de testarice int leven 

wesen zullen haer testarices scheijdinge in huijsse daer zij comparante jegenwoordicg inne 

woont staende binnen deser stede op den houc van de Papegaijstrate genaemt de drie 

Papegaijen mits haerlieder laste hebbende t’gene (pag 288v) daerop over d’helft nocg ten 

overlijden van de testatrice zal resteren te betalen ende sullen d’selve kinderen bovendien 

nocg gehouden sijn vuijttreijcken aen haer testatrices twee voorkinderen geprocreert bij 

Michiel Corneliss de somme van 33 p 6 s 8 gr onder hun beijden eens ende dat in de 

naervolgende paijementen te weten een jaer na t’overlijden van testarice 4 p 3 s 4 gr ende soo 

voorts alle jaren gelijcke somme ter volder betalinge toe mits dat d’helftscheijdinge van den 

voorn. hiuijsse daervoren specialijc verbonden werden. verclarende t’gene voors. is alzoo 

gedisponeert te hebben omme zekere merckelijcke ende haer ten hhocgsten moverende 

redenen haer in de conscientie ( zoo zij zeijde) beradende?  (MPS: of beroerende?) ende alle 

de resterende goederen die sij testatrice stervende nalaten zal zullen tusschen hare kinderen 

die t’haerder aflijvicheijt int leven wesen zullen gepaert ende gedeelt worden als naer 

costuijme van den lande van Zeelant d’selve hare kinderen in manieren voors. erfgenamen 

instituerende ende verclarende mits desen ende Hubrecht Willems stelt ende institueert zijn 

kint of kinderen die hij stervende nalaten zal erfgenamen met vollen rechte ende titule mits 

desen zulcx ende gelijc die behooren te erven. Alle twelcke voors. de testanten ter presentie 

van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermale eendracgtelijc t’selve te 

wesen haerlieder beijder testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren t’sij bij forme van 

testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulck andre forme alst 

alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costumen van steden en landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Danckaert Danckaerts 

timmerman ende Anthonij Dignuss apotequaris borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 288v, W_7075, 3-11-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Samuel 

Corneliss in huwelijck hebbende Elisabeth Cornelisdr soo voor hem zelvenende vervangende 

Adriaen Corneliss ende Digna Cornelisdr zijn huisvrouwe broeders? ende susters dewelcke 

heeft in dier qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect Adriaen Anthonies Gabriels 



 

 

 

timmerman hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt zijns 

constituants name qualitate voorz. te heeschen manen innen ende ontfangen alle alzulcke 

penningen (pag 289) als den comparant in de bovengemelde qualiteijt alreede sijn 

competerende van Job Kelleman s’Gravenpolder ende die t’zijne ende zijn broeder ende 

susters proffijtte na date deser nocg sullen verschijnen van huispaijen ende lantpachten 

volgende de bescheeden daervan zijnde aen de geconstitueerde over te leveren, quitantie van 

zijnen ontfanc te geven ende verlijden in forme den voorn. debiteur trechtelijck tot betalinge 

te constringeren, te compareren voor alle bancken rechten ende rechteren daert behooren zal 

ende aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, te heeschen 

antwoorden excipieren ende protesteren, domicilie te kiesen, alle eeden diet recht admitteert 

ende toelaet in des comparants name te doene ende presteren, sententie te versoucken, d’zelve 

ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, commeringen arrestementen 

beletselen ende vuijtwinningen op personen ende goederen te doene met vordre macht om 

procureurs ad lites in zijn stede te substitueren ende voorts generalijc ten fijne voorz. alles te 

doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen zal ende hij constituant present zijnde 

soude mogen oft connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voorz is gedaen ende gehanteert zal worden 

mits doende van zijnen ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden versocgt zijnde. . 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Lucas Adriaens 

s’Gravenpolder (MPS: Lucas Adriaens Smallegange) ende Cornelis Jans Schrabbekercke 

(MPS: ’s Heer Abtskerke) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2045, 289, W_7075, 3-11-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Hubrecht Pieters prochiaen 

tot Cloetinge als vader ende rechtvoocgt van Adriana Hubrechtsdr gewonnen bij Leunken 

Adriaensdr (MPS: Appolonia Adriaensdr) ende Cornelis Jans wonende Schrabbekercke 

(MPS: s’Heer Abtskerke) als vader ende rechtvoocgt van zijne kinderen gewonnen bij 

Maeijcken Adriaensdr zaliger beijde wonacgticg binnen den eijlande van Suijtbevelant 

dewelcke hebben geconstitueert ende macgticg gemaect Lucas Adriaens (MPS: Lucas 

Adriaens Smallegange) ende Cornelis Marinuss haerlieder swagers d’zelve gesamentlijc ende 

elc int besondere gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme metter 

minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alle alzulcke penningen ende 

goederen als hen constituanten qualitate voors. zijn verstorven bij Jan Adriaens de voorz. 

haerlieder kinderen oom was overleden sijnde op de reijse naer Oostindien ende berustende 

onder de heeren bewinthebbers van Oostindische compagnie tot Middelburg in Seelant (pag 

289v) van haerlieder ontfanc quitantie te geven ende verlijden in forme ende ist noot recht 

daeromme te plegen den voorn heeren bewinthebbers ende allen andren wie het ooc zoude 

mogen wesen met alle middeln van rechte tot betalinge ende afstant van dien te constringeren 

ende voorts ten fijne voorz. in alles te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wezen 

zal als zijlieden comparanten present zijnde zelfs zouden mogen ofte connen gedoen met 

macht om procureurs ad lites in haerlieder stede te substitueren. Gelovende te houden voor 

goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert zal worden mits doende van haerlieder ontfanc rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt zijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Marinuss Gort 

wonacgticg ter Vlake ende Samuel Corneliss wonende in Serelsdorp die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 289v, W_7076, 4-11-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Janneken 

Pietersdr weduwe van wijlen Ieman Thomass Speciael (MPS Iman Thomass Speciael) 

dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect Pieter Adriaens Cramer omme vuijt 

haer comparantes name te compareren voor de magistraet deser stede ende aldaer aen ende 

ten proffijtte van Andries Hartsinck te leveren cederen ende in rechte vrien eijgendomme over 

te dragen haer comparantes helft in het caetspel mette huijsinge hovinge ende andre gevolge 

gelijc t’zelve gestaen ende gelegen is binnen deser stede in Nieuwe Noortstrate ende dat alles 

in conformite van den contracte daervan zijnde daer aen des haer refereert de gereede paijde 

onder behoirlijcke quitantie t’ontfangen ende voorts generalijc ten fijne voors. is alles te 

doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal als sij comparante present zijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert zal 

worden mits doende van haerlieder ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des 

versocgt zijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Splinter ende 

Jan Jans van Goor die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 290, W_7076, 4-11-1615 (MPS: niet ingevuld): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jan 

Adriaens ter eenre ende Jan Dignuss Mazuer (MPS: Jan Dignuss Mazure) als recht oom ende 

gesworen voocgt van de weese nagelaten bij Cornelis Dignuss Mazuer (MPS: Cornelis 

Dignuss Mazure) zijnen broeder ter andre zijde ende verclaerden als op den voorn. Jan 

Adriaens jegens de leveringe van den huijsse bij den voorn. Cornelis Masuer nagelaten 

staende in Lange Vorst hem verluijde? te willen opposeren ter oorsake van zeker schouwe die 

de voorn Cornelis mazuer binnen zijn leven in sijn werckhuijs zonder wete van den voorn Jan 

Adriaens (soo hij seijde) op des voorn. Jan Adriaens zuijtwaerts ende zijdtmuijr van den 

huijsse staende int Cleijn Kerckstraetken opgetrocken hadde welcke oppositie bij den voorn. 

Jan Masuer bewo?? zijnde na rechten gefondeert te wesen, met elcandren omme alle 

onmijtte? costen moeijten schaden ende intresten voor de voors. weese te schuwen ter oorsake 

voorz. op 20
ste

 septembris 1615 geaccordeert in vougen naervolgende te weten dat d’selve 

schouwe nu ende ten eeuwigen dage zal mogen blijven staen gelijc die jegenwoordicg staet 

behoudens oft gebeurde dat Jan Adriaens sijn vrienden nacomelingen het voorn. huijs 

genootzaeckt ware op te trecken dat hij sijn erven ende nacomelingen alsdan sullen vermogen 

d’voorn schouwe zonder iemandts wederzeggen af te werpen ende timmeren zoo hooge alst 

hem belieft zonder in eenige wederoprechtinge van de voors. schouwe gehouden te sijn dan 

sal den eijgenaer van den huijsse van voorn Cornelis Masuer vermogen d’voorn schouwe 

t’zijne coste wederom in den selven zijtmuijr op te trecken zoo hooge alst oirboir wezen zal 

mits leggende aen de schouwe een loode gote daermede het dack dichte sal wesen ende den 

oftdrop behout Jan Adriaens hem ende oft gebeurde dat den eijgenaer van huijsse van 

Cornelis Masuer in weijgeringe ware desen in alles te volbrengen zoo belooft den voorn Jan 



 

 

 

Mazuer in sijn eijgen prive name daervoren te staen onder ’t verbant van sijnen persone ende 

goederen. Boven alle twelcke beloofde Jan Masuer aen voors. Jan Adriaens over volle 

voldoeninge van desen accoorde nocg vuijttereijcken een rosenobel in specie. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den voors. Jan Adriaens present (pag 290v) 

Cornelis Jans Boone ende Jan Nolet borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 290v, W_7077, 5-11-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Willem 

Jacobs Braingne (MPS: Willem Jacobs Braegne) ende Marinus Jans beijde coopmannen van 

greijnen ende innewonenden borgers deser stede dewelcke hebben geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Jan van Enge? procureur ende 

borger tot Amersfort (MPS: Amersfoort) omme vuijt haerlieder comparanten name te 

heeschen manen innen ende ontfangen metter minnen ofte rechten alle alsulcke penningen als 

den constituant van verscheijdene personen binnen Amersfort voors. wonacgticg sijn 

competerende volgende d’obligatie ende bescheeden daervan zijnde ende aenden 

geconstitueerde over te leveren, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forme 

ende ist noot d’onwillige debiteurs bij alle middelen van rechte naer usansie ende orde van 

vierschaer aldaer tot betalinge te constringeren ende dwingen ende voorts in ende buijten 

rechte alles meer te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal als zijlieden 

comparanten present zijnde selfs zouden moegen ofte connen gedoen. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen ende gehanteert zal worden mits doende van haerlieder ontfanc rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt zijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Salomo Corneliss Boone 

ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 290v, W_7077, 13-11-1615 (MPS: niet ingevuld): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen Dignis Faess (MPS: 

Dignus Servaess) wonende tot Oudelande ende bekende wel ende deucgdelijc schuldicg te 

wesen aen Gillis Geerts Sabbinge de somme van 25 p vls ter cause ende over cassatie?van 

seker verlijt bij den comparant voor schepenen van Oudelande gedaen op 9-11-1613ten 

proffijtte van voorn Gillis Geerts inhoudende pro reste gelijcke somme welverstaende dat 

daerinne begrepen ende gerekent is den interest jegens (pag 291) acgt ten hondert. Welcken 

somme van 25 p vls hij comparant belooffde wel ende getrouwelijc aen den voorn Sabbinge 

oft den thoonder deser te betalen in  twee termijnen te weten Jacobi 1616 de gerchte helft 

ende d’andre helft jacobi 1617 onder ’t verbant van sijnen persone ende goederen. Dies 

beloofde hij comparant te stellen suffisante borgen daer den voorn. Gillis Geerts mede te 

vreden zal wesen schier ende dijssendage naestcomende onder gelijc verbant verbant als 

boven. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 



 

 

 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Foorts cuijper ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt. Ten voors dage compareerde Marinus Laureijss tot Wemelinge (MPS: Wemeldinge) 

ende heeft hemselven geconstitueert ende verbonden borge als principael voor de voors. 

somme van 25 p vls onder renuncgiatie vant benefitium excussionis vant? effect van dien te 

voren volcomelijc bij mij notario geinformeert zijnde onder ’t verbant van zijne persone ende 

goederen gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gedeon 

Quirijns (MPS: Gideon Quirijns) borger deser stede ende Pieter Jacobs Quackelaer 

t’Sinoutskercke ende hebben de getuijgen ende hebben getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 291, W_7077, 17-11-1615 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen Job Jobs wonacgticg tot 

Rotterdam ende constitueerde Mattheus Jans in de Wijnaertrancke borger deser stede hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt zijns comparants name 

te compareren voor wethouders der procgie Sinoutskercke (MPS: Sinoutskerke) ende 

Baersdorp ende aldaer aen den respective coopers te leveren cederen ende in rechten vrien 

eijgendomme over te dragen alle alsulcke perceelen van landen ende gronden van erven als 

hij comparant aen verscheijdene personen soo vuijtten handt als ter bode vercocgt heeft alles 

volgende conditien daer van zijnde, de coopers daerinne te goeden erven ende festigen ende 

hem comparant daervan te ontgoeden onterven ende ontfestigen, brieven van garande te geven 

ende zijns comparants persone ende goederen daervoren te verbinden. Alle de penningen 

daervan procederende onder behoirlijcke quitantie t’ontfangen ende voorts meer in ende 

buijten rechte ten fijne voors. is alles te doene ende hanteren dat behooren ende noodicg 

wesen sal als hij comparant present zijnde zelfs zoude mogen oft connen gedoen. Gelovende 

te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten 

fijne voors. is gedaen ende gehanteert zal worden mits doende van haerlieder ontfanc 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt zijnde (pag 291v). Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Passchiers 

stoeldraijer ende Govaert Pieters wever tot Wemelinge die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 291v, W_7078, 17-11-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 17-11-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Govaert Pieters wever ende Elisabeth 

Jansdr tesamen wetticg man ende vrouwe beijde cloec gesont welvarend gaende ende staende 

daert henlieden beliefde ende haerlieder verstant ende memorie volcomelijc gebruijckende 

zoo ons claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des menschen leven datter 

niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben 

vuijt haerlieder vrien eijden onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt 

sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert 

maken ende ordonneren haerlieder beijder testament laeste ende vuijterste wille in formen 

ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die barmherticheit Godts die 



 

 

 

d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc der 

aerden. Voor eerst verclaeren de comparanten dat zijlieden voor bande van huwelijcktusschen 

malcandren hebben oversproken ende geconditionneert t’gene ende sulcx hiernaer volcgt te 

weten dat zijlieden over wedersijde souden inne brengen alle haerlieder goederen roerende 

ende onroerende ende dat d’selve souden wesen gemeene met expresse reserve oft gebeurde 

dat zij testatrice eerste ende voor haren man overlede zoo sal den voorn. Govaert Pieters in 

vrien eijgendomme vorn vuijt naer hem trecken sijne twee huijssen die hij ten huwelijcke 

ingebrecgt heeft staende binnen de procgie van Wemelinge ende bovendien alle de 

gereetschap tot zijn ambacgt dienende ende alsoo t’selve voor alsnocg was onbeschreven 

hebben t’selve besprec bij desen iegenwoordigen instrumente geconfitmeert ende geratificeert 

jae begeirt ende ordonneert sij testarice tot meerdere vastcheijt dat de voors. haren man na 

haer overlijden t’gene voorn is sal voren vuijttrecken ende in vrien eijgendomme proffijtteren 

t’sij vuijt cracgte vant voorz bespreck of bij forme van donatien obligaet. De voorn testatrice 

voorts disponerende heeft voren vuijt gegeven ende gelegateert met consent van haren man in 

cas zij eerst comt te overlijden aen haer kintskindt Janneken Anthoniesdr alle de cleeren 

linnen wollen ende juwelen t’hare testatrices lijfve dienende (pag 292) ende behoorende ende 

alle hare resterende goederen die sij stervende nalaten zal geeft ende maect zij testatrice aen 

voorn Janneken Anthoniesdr ende het kint oft kinderen bij Anthonij Diericks haren sone na 

des nocg te winnen daeromme alle d’selve te gelde gemaect ende aen goede suffisante panden 

aengeleijt te werden d’selve Janneken Anthoniesdr ende het kint ofte kinderen vij de voorz 

Anthonij na desen nocg te winnen daerinne haer erfgenamen instituerende met vollen rechten 

ende titule mits desen. Dies verstaet zij testatrice dat den voorn Anthonij Diericks van deselve 

goederen de bladinge ende het jaerlijcx innecomen sijn leven lanc geduijrende blijvende den 

eijgendom ende proprieteijt van dien aen des voorz. Anthonij Diericks kinderen die hij nu 

heeft ende nocg sal crijgen. Verclaerende t’gunt voorz is int regard van haren sone Anthonij 

Diericks alsoo gedisponeert te hebben omme dat hij sijne goederen ende meer onnuttelijc 

verquist ende verdoet sulcx dat sijne kinderen geschapen souden sijn t’avont ofte morgen 

stuijver nocg duijt van haer grootmoeder te proffitteren omme welcke redenen ten ware 

ingevalle hiernaer verclaert zij testatrice den voorn. Anthonij absentelijc is ontervende bij 

desen hem verclarende niet weerdicg hare goederen te erven. Doch oft gebeurde dat den 

voorn hare sone geen kindt kinderen oft kintkinderen en hadde ende onbequaem ware meer 

kinderen te winnen in sulcke gevalle verstaet zij testatrice dat den vollen eijgendom van 

dezelve hare goederen op den voorn hare sone zal versterven omme daermede sijnen wille te 

doene, den selven Anthonij in sulcken gevalle haer erfgenaem substitueerde. Ende in cas hij 

Govaert Pieters eerst come t’overlijden soo geeft ende maect hij met consente van zijn voorz. 

huijsvrouwe voren vuijt aen sijne drie sonen alle de gereetschap tot zijn ambacht dienende 

ende alle d’resterende goederen zullen tusschen zijn kinderen die hij nalaten zal gepaert ende 

gedeelt werden na costuijme van den lande van Seelandt d’zelve zijne kinderen die hij 

stervende nalaten sal daerinne zijn erfgenamen instituerende bij dezen. Alle t’welcke voors. is 

den comparanten ter presentie ende aenhooren van getuijgen duidelijc voorgelesen zijnde 

verclaert eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijden laesten ende vuijtterste willen die 

sijlieden begeiren dat onverbrekelijc naergecomen ende achtervolcgt werde t’sij bij forme van 

codicille vuijtterste wille donatien ten opsiene des doots oft sulcke andre forme alst selve 

alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren of costumen van steden en landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario (pag 292v) present Jan 

Passchiers ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 



 

 

 

notario tot kennisse van desen versocgt zijn de minuijte deser mette comparanten mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 292v, W_7079, 20-11-1615 (MPS: niet ingevuld, accoort): compareerde voor 

mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Witte 

Jans ter eenre ende Neelken Pietersdr (MPS: Cornelia Pietersdr) huisvrouw van Jan Mattheuss 

Goeman geassisteert met Lowijs de Wale (MPS: Louis de Waele) haren gecoren voocgt in 

desen ter andre sijde ende verclaerden met elcander int minnelijcken geaccordeert te wesen 

nopende zeker quetsure bij den voorn Witte van de voorn Jan Mattheuss nu geleden ontrent 

een maent ontfangen als ooc van de costen ter dier oorsake gevallen in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat zij Neelken Pieters gehouden is ende beloofde mits desen alle 

d’selve costen ende lasten te betalen ende getrouwelijc te voldoen ende van alle d’selve den 

voorn Witte costeloos schadeloos en indemne te houden nu ende ten eeuwigen dage. Voor de 

voldoeninge van welcke belofte den voorn Lowijs de Wale hem zelven constitueerde borge 

als principael schuldenaer onder renuncgiatie van benefitium excussionis van cracgt van dien 

te voren volcomelijc geinformeert ende onderricgt sijnde mits welcke den voorn Witte Jans 

hem van de voorn. Jan Mattheuss gout? (MPS: of hout?) ter sake voorz. volcomelijc voldaen 

ende dienvolgende den voorn. Goeman (MPS: of Doeman?) van de selve quetsure ontslaende 

ende ontlastende bij desen als hem houdende genesen ende gecureert Michiel van Schagen 

mede ten desen comparerende verclaerde dat hij de voorn. Witte Jans ter sake van de costen 

tsijnen huijsse verteert ende gevallen niet meer oft vorders en was pretenderende hem 

houdende diesaengaende mette belofte bij Lowijs de Wale ende Neelken Pietersdr hem 

gedaen zeer wel te vreden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een oft meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Boone present Christoffel Gaillieris ende Pauwels de 

Vos borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

zijn de minuijte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 292v, W_7079, 31-11-1615 (MPS: niet ingevuld, accoort): compareerde voor 

mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende in presentie van de getuijgen ondergenoemt Jaques 

Denijs (MPS Jacob Denijs) brouwer in den Weirelt binnen deser stede ende constitueerde 

Sebastiaen Polck procureur op Noortbevelant (pag 293) hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name te heeshcnen manen innen 

ende ontfangen t’sij metter minne ofte rechte alle alzulcke penningen als hem comparant van 

verscheijden personen binnen Noortbevelant wonacgticg van geleverde bieren obligatien ende 

huijs paijen deucgdelijc sijn competerende volgende de bescheeden daervan aen de 

geconstitueerde over te leveren, van sijnen ontfanc quitantien te geven ende verlijden in 

forme. d’onwillige debiteurs bij alle middelen van rechte na d’ordonnantier van de 

vierscharen aldaer tot betalinge te constringeren ende voorts generalijc ten fijne voors. ende 

toet voorstant van des constituants goet recht alles te doene ende hanteren dat behooren ende 

noodicg wesen sal als hij comparant present zijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert zal worden mits doende van 

haerlieder ontfanc rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt zijnde. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jaques Vermeere (MPS: 

Jacob van de Meere) ende Jacob Sebastiaens arbeijder borgers deser stede die als getuijgen 



 

 

 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 293, W_7079, 8-12-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 8-12-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerde Cornelis Jans Langemarcke jong,man 

wonende tot Heijnkensant (MPS: Heinkenszand) out 20 jaren (soo hij seijde) dewelcke 

overdenckende de cranckheit des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien eijgen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacgt beradende ende wel overleijt sonder daertoe van jemanden 

gepersuadeert beweecgt te sijne (soo hij seijde) gemaect ende geordonneert maect ende 

ordonneert sijn (pag 293v) testament laeste ende vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende sijne siele die barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost 

ende geheilicgt heeft ende sijne doode lichaem den buijc der aerden. In den eersten 

revocerende doodende casserende ende te niette doende alle voorgaende testamenten donatien 

of vuijtterste willen bij hem voor desen gemaect begeirende dat alleene dese jegenwoordige 

zal gevolcgt ende onderhouden worden. Ende comende voorts tot sijne voorgenomen 

dispositie stelt ende institueert sijne eenige ende universele erfgename Neelken Cornelisdr 

Masuer (MPS: Cornelia Cornelisdr Mazure) sijne moeder omme alle sijns comparants 

goederen geen vuijtgesondert of gereserveert die hij testateur stervende nalaten sal in vrien 

eijgendomme (onder reserve hierna geroert) te aenveerden ende behouden sonder 

wederseggen van jemande ende soo de voorn. sijne moeder overlede voor den testateur ende 

sulcx sijn erfgename niet en werde soo stelt ende institueert hij testateur in dien gevalle sijne 

broeders ende susters van halve bedde die t’sijnder overlijden int leven wesen sullen 

erfgenamen in alle de goederen die hij comparant stervende nalaten sal geen vuijtgesondert of 

gereserveert met vollen rechte ende titule mits desen omme alle omme alle d’selve in rechten 

vrien eijgendomme te aenveerden ende behouden als haer vrij eijgen goet sonder 

wederseggen van jemande. Dies heeft hij testateur sijn erfgenamen belast ende geordonneert 

te betalen ende vuijttereijcken aen sijne vrinden van svaders sijde die als daer geen testament 

gemaect en ware sijne goederen souden erven de somme van 100 carolus guldens van 40 gvls 

t’stuck onder hun allen eens zonder meerte betalen een jaer naer sijn overlijden. Alle t’welcke 

voors. den testateur ter presentie ende aenhooren van de getuijgen duijdelijck voor gelesen 

sijne verclaerde andermael t’selve te wesen sijn testamente laeste ende vuijtterste wille 

begeirende ende expresselijc mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testament codicille vuijtterste wille gifte ten 

opsien des doots ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg. 

Niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ende costuijmen van steden 

ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende 

observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Gijsbrecht Jooss (pag 294) stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 294, W_7080, 10-12-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 



 

 

 

heden den 10-12-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc compareerden Andries Adriaens ende Paschijnken 

Willemsdr zijne huisvrouwe welcken Andries Adriaens clouc gesont welvarende ende 

Paschijnken Willemsdr sieckelijc sijnde maer nocgtans haer verstant ende memorie 

volcomelijc gebruickende soo ons claerlijc bleeck dewelcke overdenckende de cranckheit des 

menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte 

stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien eijden onbedwongen wille rijpelijc voordacgt 

beraden ende wel overleijt sonder inductie of toeraet van jemande soo sijlieden seijden 

gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder beijder testament laeste ende 

vuijterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die 

barmherticheit Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder 

doode lichamen den buijc der aerden. In den eersten revocerende doodende casserende ende 

te niette doende de huwelijcxe voorwaerde bij henlieden voor bande van huwelijck gemaect 

als ooc alle testamenten dispositien vuijtterste willen die sijlieden eenicgsints gemaect oft 

verclaert souden mogen hebben alle d’selve ? bij desen ende begeirende dat alleene dese 

jegenwoordige dispositie sal gevolcgt ende onderhouden worden. Geven voorts ende 

legateren aen den gemeenen armen deser stede Goes de somme van 8 p 6 s 8 gr eens te 

betalen binnen ses weken na t’overlijden van de eerste van hen beijden. Geven ende laten 

voorts malcandren reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen beijden voren vuijt 

(pag 294v) het gebruijc eerst van den huijsse daer sijlieden testateuren jegenwoordicg in 

wonen. Item van het hooftken buijten d’Oostpoorte ende ’t beste bedde met twee paer lakens 

twee dekens eende een paer oorcussens met twee paer fluijmen omme alle t’selve bij de 

lanxtlevende gebruijct ende beseten te werden zijn of haer leven lanck geduijrende ende na 

den doot van de lanxtlevende sullen alle d’selve goederen die deur gebruijc niet versleten en 

zijn versterven ende geerft werden bij hun beijden erfgenamen na costuijme van de lande van 

Seelant. Geven ende legateren voorts malcandren reciproce over ende wederover de 

lanxtlevende van hen beijden in rechten vrien eijgendomme voren vuijt mits desen alle de 

cleeren soo linnen als wollen juwelen ende properheden ten lijve van lanxtlevende dienende 

ende behoorende. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen 

ende eerst den voors. Andries Adriaens geeft in cas hij eerst ende voor zijne huijsvrouwe 

comt t’overlijden s’selve sijne huisvrouwe in vrien eijgendomme voren vuijt den gemeenen 

boel gegeven ende gelegateert de somme van 100 p gvls die d’selve sijne huisvrouwe sal 

ontfangen vuijt de gereetste goederen ten sterfhuijsse bevonden wordende. Item geeft ende 

legateert aen kinderen van Cornelis Quirijns inde Trouwe 16 p 13 s 4 gr onder hun beijden 

eens des eens deel verstervende op t’andre welck legaet sal betaelt werden na de doot van de 

lanxtlevende bij de erfgenamen van den testateur al eer sijlieden de goederen die de 

lanxtlevende van hen beijden bij tochte gebruijct naer haer trecken of deelen zullen. Item 

geeft ende legateert aen heijndrick Pieters ende t’kint van Leunken Pietersdr (MPS: Apollonia 

Pietersdr) gewonnen bij David Mels (MPS: David Melchiors) 16 p 13 s 4 gr onder hun 

beijden eens t’selve t’ontfangen binnen 6 maenden naer t’overlijden van den testateur vuijt 

sijne gereetste goederen. Ende in alle sijne resterende goederen roerende onroerende 

haefflijcke erffelijcke ende gereede die hij stervende nalaten zal stelt noemt ende institueert 

hij erfgenamen sijne vrienden die naer costuijme van den lande van Seelant daerinne gerecgt 

sullen zijn ende sij Paschijnken Willemsdr disponerende heeft gegeven ende gelegateert aen 

Jacob Cleeuwers haren dienaer geweest den somme van 33 p 6 s 8 gr eens daervan d’een helft 

vuijt haertestatrices goederen sal betaelt werden binnen 6 maenden na haer aflijvigheijt ende 

d’ander helft na de doot van de lanxtlevende die sij begeirt dat hem gegeven ende betaelt 

sullen al eer (pag 295) hare vrienden eenige van de goederen die de lanxtlevende bij tachte 

gelaten sijn aenveerden of vervoeren sullen ende in alle hare resterende goederen soo 



 

 

 

erffelijcke als gereede meuble als inmeuble die sij stervende nalaten zal stelt ende institueert 

sij testatrice erfgenamen met vollen rechte hare vrienden die na costuijme van lande van 

seelant daerinnen gerecht zullen zijn. Alle twelcke voors is de testateuren ter presentie ende 

aenhooren van de getuijgen duijdelijc voorgelesen zijnde verclaerden andermael t’selve te 

wesen haerlieder respective testament laest ende vuijtterste willen die sijlieden begeiren ende 

andermael mits desen ordonneren dat volcomen effect sorteren sal tsij bij forme van 

testamente cidicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots oft sulck ander bequamen 

middel alst alderbest naer rechten subsisteren macg. Niettegenstaende eenige rechten 

statuijten ordonnantien keuren of costumen van steden en landen ter contrarien. Nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ter huijsse van de testanten present Heijndrick Hubrechts 

Meulenaer ende Jan Nicolaess Slot borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2045, 295, W_7081-1, 10-12-1615 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 10-12-1615 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt Pieter Rijmelant als procuratie hebbende van heer ende mr 

Vincentius Cornelius? Thielens pastoor ende Gillis Smets mitsgaders Jan baptista Parcheval 

kerckmeesters van Sinte Pieters ende Pauwels kercke binnen de stadt van Mechelen alvoren 

daertoe geauthoriseert bij den doorluchtigen ende hoochweerdigstenheere Matthias 

Aertbisschop van Mechelen volgende de procuratie ende authorisatie daervan sijnde ende bij 

ons gelesen d’eene in date 19-9-1615 ende d’ander 22-9-1615 ter eenre (pag 295v) ende Jan 

Jans brouwer als rentmeester ende ontfanger van mr Jan van der Strepen sijnder goederen in 

Suijtbevelant gelegen als ooc speciael geauthoriseert tot t’gunt na beschreven is bij missive in 

date 18-10-1615 stilo betert??? ende geteeckent bij G. van der Strepen wesende de sone van 

voors. Jan van der Strepen hiermede gesien ende gelesen ter andre sijde Ende verclaerden 

inde respective qualiteijten met den andren int minnelijcken geaccordeert ende overcomen te 

wesen nopende alle de verloopen renten die geduijrende de troublen als ooc voor den 

aenvanck van oorloge tot de jare 1608 incluis tot laste van den voors. Jan van Strepen 

vervallen ende verschenen waren van eene rente van 18 ? s’jaers wesende d’helft van eene 

rente van 37 gulden s’jaers aencomende de voorn kercke van St Pieters ende St Pauwels tot 

Mechelen ende dese achtien gulden s’iaers gehypotequeert op een vierde part in thienden van 

’s Gravenpolder in den eijlande van Suijtbevelant den voorn Jan van Strepen aencomende 

ende dat alles voor de somme van 50 p gvls eens te betalen een derde part gereet. Item 

kersmisse 1616 een derde part ende t’resterende derde part kersmisse 1617. Verclarende 

voorts den voorn Rijmelant qualitate voors. ter oorsake van verloopen renten in desen 

contracte begrepen eene actie tot laste van voors. mr Jan van der Strepen erven of 

nacomelingen meer te reserveren of behouden ter gelage of Lijffcoope 26 s te betalen bij van 

der Strepen ende 10 s voor den armen te betalen bij de contragenten half ende half welc 

accoort is bij de voors. Jan van der Strepen in alle poincten ende articulen geratificeert ende 

geapprobeert volgende missive geteijckent G. van Strepen sijne sone in date den 18-11-1615 

stilo betert? gesien ende gelesen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notaris gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Leenaerts 

Hollepolder ende Laureijs Marinuss clercq t’mijnen comptoire borgers deser stede die als 



 

 

 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten 

comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 


