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Protocol notaris Joan Craen te Sint Maartensdijk (1665-1671)
Inventarisnummer Lasonder 5388
f 1 25/3/1665

Monsr. Abraham Vlietland, als administrateur en ontvanger van de goederen van juffrouw Anna
Kock, geeft monsr. Maggiel Tistelet, procureur van de Gecomitteerde Raden van Zeeland,
volmacht het proces te vervolgen tegen rentmeester Matthijs van den Broucke, in appel voor de
Gecomitteerde Raden.
Getuigen: Jan Dankers Knulst en Maerten Tistelet, burger te Sint Maartendsijk.

f 1v 6/4/1665

Compareren Dirck Janssen Pecke en Janneken Pieters Langejan, echtelieden, die op verzoek van
Noach Stoffelsen verklaren dat zij Susanne du Preu verschillende malen hebben horen zeggen dat
ze met Noach Stoffelsen verloofd was en met hem genegen was te trouwen en dat zij haar dikwijls
hadden horen klagen over haar cousijn Robbert Bruce en diens huisvrouw, speciaal de vrijdag vóór
het vertrek van Bruce, waarop de zaterdag daarna Noach Stoffelsen en Susanne du Preu in
ondertrouw zouden gaan. Zij was bang dat hij haar van haar bruidegom zou ontvoeren. Toen
Noach Stoffelsen bij de hofstede aankwam, was daar ook Robbert Bruce met een wagen en is
Noach onverrichter zake teruggekeerd. Susanne "schreide en lammenteerde daarop zeer". Daarop
hebben de comparanten Noach Stoffelsen gehaald van de hofstede van Adriaen Zeelander en is
toen alsnog naar haar toegegaan waarop zij zeer gelukkig was en zei: "Noach sal t'avond of
morgen den predicant gaen spreken".
Gedaan ten huize van Jacob Juynbolle, tavenier, en in presentie van Adriaen Michielsen Hoijmaijer,
als getuigen.

f 2v 6/4/1665

Adriaen Miggielsen Hoijmaijer verkoopt aan Cornelis Cornelisse Pinte zijn aandeel in de erfenis van
Marinis Lodewijcx, gewezen veerman op Botshoofd onder Vosmeer.
Gedaan ten huize van Jacob Juynbolle, tavenier, in presentie van jonker Adriaan du Muloth als
getuige.

f 2v 7/4/1665

Compareert Matthues Willems Heyboer, landman, wonende onder Sint Maartendijk, die verklaart,
op verzoek van Noach Stoffelsen, dat hij 's voormiddags had gehoord dat [Robert] Bruce tegen
hem zei "Noach sal fraey in eere comen met Susanne, niet waer?", waarop hij had gevraagd: "sal
dan Noach Susanne noch hebben?", waarop Bruce antwoordde: "wol'ick segge soo maer, sij heeft
het niet gedaen als op mijn consent en op mijnen sin en sal het noeyt geschieden, ende soo sij wil
trouwen verbrant sij haer billen, sij mach op de blijnen sitten".
Getuigen: Jan Juynbol en Johan Wiliet, stadsbode.

f 3 23/4/1665

Compareert Pieter Pinte, wonende te Stavenisse, die monsr; Willem Schuyfhil, procureur bij het Hof
van Holland, machtigt het proces te vervolgen dat hij in appel voert tegen Philips de Later.
Getuigen: Joost Cornelisse Quist en Wolphaert Marinisse.

f 3v 29/4/1665

Compareert Mattheus Willems Heyboer, wonende onder Sint Maartendijk, die bekent 6 ponden
Vlaams schuldig te zijn aan jonker Adriaen du Muloth de Preu, wegens de koop van 6 schapen.
Getuigen: Francois Wale en Marinis Catshoek, schepenen van Sint Maartensdijk.

f 4 6/5/1665

Compareert Philip Liens, in huwelijk gehad hebben de weduwe van Adriaen Muloth de Preu, die
verklaarde op verzoek van Noach Stoffelsen dat jonker [Robert] Bruce, als voogd van de kinderen
van voornoemde de Preu, nooit rekening heeft gedaan, hoewel de weeskamer het hem had
bevolen, en dat hij alle processen daarover voor het Hof laat komen waar ze nog ongedecideerd
hangen. De kinderen nu komen in zware last wegens o.a. achterstallig dijkgeschot en schulden aan
Pauwels Stoffmaker.
Getuigen: Leendert Sincke en Jacob Juynbolle.

f 4v 18/5/1665

Cessie door jonker Emmery van Cruiningen aan de heer Cornelis Liens, ambachtsheer van
Westkerke, van een losrente van 18 ponden 1 groot en 8 mijten die hij heeft "uit hoofde van zijn
vader wijlen jonker Cesar van Cruiningen competerende als actie en transport hebbende van jonker
Helenius Marinus van Riedwijck als last en procuratie hebbende van zijn vrouw Loyse van
Bourgoigne, volgens transportbrief van 6 mei 1639 voor schepenen van Rotterdam en
gehypotheceerd op de domeinen van de Prins van Orange, kantoor Sint Maartensdijk, verleden bij
de heer Francois van Borssele, heer van Kortgene, ten behoeve van de heer Johan Hesdie, voor
een bedrag van 1700 Carolus guldens".
Getuigen: Jacob Pieterse Kegge en Jacob Pieterse Vlaminck.

f 5v 12/5/1665

Testament van Jan Jans Batenburgh, landman wonende onder Sint Maartensdijk, ziek te bed
liggende, en Josina Adriaens Loncke, gezond, echtelieden. Beiden legateren aan de huisarmen van
Sint Maartensdijk 6 Carolus guldens. Erfgenamen zijn hun kinderen volgens landrecht. Hij stelt aan
tot voogden over de kinderen zowel uit dit huwelijk als uit zijn eerdere huwelijke met Maeyken
Cornelis: zijn broer Maerten Jans Batenburgh en zijn zwager Libreght Cornelisse Hoogewerff. Zij
stelt als voogden haar man en de voornoemde personen tot mede-voogden. Seclusie van de
weeskamer.
Getuigen: docter Samuel Manteau en Pieter Leenderts.

f 7 1/6/1665

Compareert juffer Maria Marinis, weduwe van burgemeester Adriaen Michielsen, die bekende
schuldig te zijn aan haar zoon Cornelis Tisteleth 106 ponden 11 schellingen Vlaams, wegens
gelden door hem voorgeschoten voor haar aan Maeyken en Adriaan Verdonck 400 Carolus
guldens en aan juffer Elisabeth Werkendet 206 guldens 6 stuivers en aan haar zelf 33 guldens,
waarvoor zij aan hem verkoopt enkele paarden, koeien en landbouwgereedschappen, alsmede de
pacht van 12 gemeten land in de Heerenhoeck.
Getuigen: Mattheus Favere en Abraham Schermers, schepenen van Sint Maartensdijk

f 7v 31/7/1665

Compareert Johannes Dingenis, die bekende schuldig te zijn aan mr. Faver 26 ponden 14
schellingen Vlaams, tegen 6 %. Compareert mede Jan Jans Batenburg die zich borg stelt. Tevens
verkoopt mr. Favre aan Batenburg een huisje staande op "den Deurniet" door Favere gekocht op 1
mei 1665 van Jan Oversloot op executoriale verkoop.
Getuigen: Abraham Vlietland en Hendrick van Gotum.

f 8 3/8/1665

Compareert jonker David Godin, heer van Maerssenbroeck, gewezen drossaart van Sint
Maartensdijk en Scherpenisse, gehuwd met Margriet van Vosbergen, voor zichzelf en als voogd
over jonker Jasper van Vosbergen, alsmede namens vrouwe Pieternella van Vosbergen, laatst
weduwe van de heer Johan Hindersen, colonel van een regiment te voet van de Geünieerde
Provinciën, en machtigt zijn zoon jonker Johan Lowys Godin om op 11 augustus naar Middelburg te
gaan en daar uit naam van hem David Godin, als geöctroieerde van de dijkage van Beoostenblij, en
daar de deling van de 37.000 Carolus guldens die de ingelanden aan de geöctroieerden schuldig
zijn te innen en quitteren; en verder om op 18 augustus naar Axel te gaan en daar om dezelfde
redenen te procederen.
Getuigen: Francois Wale en Philips Liens.

f 9 6/8/1665

Mr. Jonas Cabellau, advocaat voor het Hof van Holland, machtigt Maerten van der Maes, notaris en
procureur te Zierikzee, tot het innen van vorderingen en landpachten gelegen te Duiveland en
elders, in plaats van de overleden ontvanger Willem Symonssen van der Louff.
Getuigen: Leonardt Casembroot, advocaat, en Samuel Cabbeljauw.

f 10 7/8/1665

Testament van juffrouw Neeltgen Kuypers, huisvrouw van de stadhouder Adriaan Catshouck,
wonende alhier, ziek te bed. Erfgenamen (1) haar dochter Jacominge Bols, gehuwd met
burgemeester Marynis Catshoeck, en bij haar vooroverlijden haar kinderen, (2) Bollaard Seys, zoon
van testatrices overleden dochter Dingetie Bols en Marynis Seys. Indien Bollaard zonder kinderen
komt te overlijden komen de goederen weer aan Jacominge Bols.
Getuigen: Matteus Meertens en Jan Bartels, beiden schoenmakers.

f 11v 17/8/1665

Compareren Joan Danckerse Knulst en Jacomina Molanis, echtelieden, beiden wonende te Sint
Maartensdijk, die op verzoek van de voogden van de nagelaten wees van heer Joan de Keyser,
verklaren dat de Keyser op zijn sterfbed meerdere malen hadden horen zeggen dat alles wat hij te
Amsterdam had verschreven voor zijn stiefzoon Joan van Malsen slechts had gedaan op
aandringen van zijn huisvrouw opdat het huwelijk "dat niet wel voortwilde soude succederen".
Getuigen: Martinis Tistelet en Marynis Jacobs Cabboort.

f 12v 20/8/1665

Testament van Jan Jansen Batenburgh de jonge en Maria Adriaens Catshoeck, echtelieden. Zij
legateren aan de huisarmen 2 zakken tarwe. Zij maken elkaar tot universeel erfgenaam, mits de
"vrunden" van de eerst overledene 100 Carolusguldens uitkeren. Als er kinderen zijn blijft
langstlevende in het volle bezit van de boedel en moet de kinderen onderhouden en 100 ponden
Vlaams uitkeren. Tot voogden bennoemen zij elkaar en hij zijn vader Jan Batenburgh de oude en zij
haar vader Adriaan Catshouck. Uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Gillis de Croon en Jan Antonijse Hase.

f 13v 27/8/1665

Compareert Pieter Couwenhoven, landman onder Sint Maartensdijk, die machtigt Willem Schuyffhil,
procureur bij het Hof van justitie te 's-Gravenhage, alle processen die hij daar heeft of nog zal
hebben voor hem te voeren.
Getuigen: Cornelis Tistelet en Marinis Cabboort.

f 14 24/10/1665

David Godin, als oom en voogd van Caspar van Vosbergen, heer van Duyvendijcke en in Cats, en
zich sterk makende voor heer Joan de Maurguault, gecommitteerde raad van de Staten en
Admiraliteit van Zeeland, mede voogd, machtigt mr. Willem Hovius, rentmeester van jonker van
Vosbergen, wonende te 's-Gravenhage, tot het betalen van de 200e penning over diens goederen
in Holland.
Getuigen: burgemeester Marinus Catshouck en Adriaen Catshouck de jonge.

f 14v 6/11/1665

Compareert Heyndrick van Gotim, tavenier te Sint Maartensdijk, die machtigt Anthony de Bernagie
te Scherpenise, om alle penningen die hij nog te goed heeft van jonker Robert Bruce te innen,
desnoods met arrest.
Getuigen: Vincent Vergult en Abraham Vlietland. [Was getekend: H. van Gootum]

f 15 11/11/1665

Verklaring van de notaris dat hij zich op verzoek van Marinis Lonque (veroordeelde in het proces te
Poortvliet tegen Dingetje Cornelisse, als "aanleggerse en triumphante in cas van defloratie en
alimentatie") naar de secretaris van Poortvliet had begeven om kopie van het vonnis en andere

sukken te verkrijgen. De secretaris had echter geweigerd zolang Lonque de proceskosten niet had
betaald;
f 15v 12/11/1665

Compareren de getuigen Jacob Juinbolle en Cornelis Verwarde, burgers van Sint Maartensdijk, die
verklaren dat het waar is wat Hendrick van Gotum hier verklaart, namelijk dat enige tijd geleden
Hendrick van Gotum in zijn tapperij weigerde aan Abraham Priem nog te tappen wegens
wanbetaling. Dat daarop Adriaen van der Schouwen kwaad was geworden "cloppende met de hant
op de borst" en had gezegd "ik sta daar voor in!".
Getuigen: de dijkgraaf Cornelis Liens en Jacob Stoffels.

f 16 13/11/1665

Compareert Pieter Couwenhoven, landman, verklarende dat hij op heden ten huize van Jacob
Juynbolle, tavenier, in de achterkamer met verschillende personen in 't gelach was gekomen, totdat
de stadhouder Adryaen Catshouck en zijn zoon de burgemeester Marinis Catshouck binnen waren
gekomen. Dezen hadden opdracht gegeven aan twee dienaars hem aan beide voeten naar buiten
te slepen. Couwenhoven wenst nu genoegdoening en zo niet dan zal hij het tot een proces laten
komen. De notaris moet aanzegging doen van deze.
Getuigen: Martinis Tisteleth en Jan Wiljet.
Na aanzegging door de notaris heeft Marinis Catshouck geantwoord: "ick hoore ende zie".

f 16v 13/11/1665

Compareert burgemeester Marinis Catshouck, die verklaarde in de achterkamer bij Jacob
Juynbolle, tavenier, door Pieter Couwenhoven te zijn beledigd als "dief en schelm". Hij wil hiervoor
genoegdoening of anders volgt er actie. De notaris zal hiervan aanzegging doen.
Getuigen: Cornelis Cijs en Cornelis Cornelisse Manneke.
Na aanzegging door de notaris heeft Pieter Couwenhoven geantwoord niet meer te weten wat hij
allemaal in woede en dronkenschap heeft gezegd, maar dat hij er nu berouw van heeft en de zaak
"met een goed glas wijn" met Catshouck wil bijleggen.

f 17v 17/11/1665

Compareert Pieter Couwenhoven, landman onder Sint Maartensdijk, die verklaarde 7 of 8 maanden
geleden circa 500 roeden oude mede te hebben verkocht aan Pieter Pinte te Stavenisse, welke
mede nog te velde lag. Pinte zou dit eruit halen. Dit is echt nog niet gebeurd en nu kan hij dit land
niet gebruiken. De notaris moet aanzegging doen van deze.
Getuigen: Abraham Vlietlant, procureur, en Johan Wiljet, bode.
Bij aanzegging was Pieter Pinte niet thuis, zijn huisvrouw zou het hem zeggen!

f 18 6/12/1665

Compareert Philip Liens die gaf te kennen dat monsr. Elias Manteau aan hem nog geld schuldig
was wegens het leren van cijferen en mondkost. Nu was Manteau ermee opgehouden en had tot
zekerheid een gesloten kist met inhoud achtergelaten. De kist wordt nu in aanwezigheid van de
notaris geopend: hij bevat alleen wat kleding en boeken.
Getuigen: Pieter Polly en Marchus Wiljet.

f 18v 20/12/1665

Compareert Dingeman Bedaff, wonende te Scherpenisse, die verklaarde dat hij met Mattheus
Bloecq en Marynis Seys de impost van het geslacht en het zout over Poortvliet had gepacht
ingaande 1 oktober 1664. De andere twee willen nu arrest laten leggen op zijn goederen wegens
onvoldoende betaling van de pacht, terwijl zij geen rekening van de gedane ontvangsten willen
doen.Hij tekent nu protest aan tegen dit arrest voor het gerecht van Tholen, waar deze zaak zal
voorkomen.
Getuigen: Maerten Hubrechtsen en Pieter Slager.

f 19 26/1/1666

Compareert mr. Mattheus Favere gehuwd met Debora Broms, namens zijn huisvrouw en haar
zuster Elisabeth Brom, als erfgenamen van Aeltgen Broms, hun grootmoeder, waarbij hij machtigt
Maximilianus Gillisse, wonende te Vlissingen, om alle goederen, zowel roerende als onroerende te
verkopen.
Getuigen: Hendrick Geertse van Gotum en Barthel Wilthon.

f 20 29/1/1666

Testament van Maeyken Marynisse Meulenaer, jongedochter wonende Sint Maartensdijk, ziekelijk.
Universele erfgenaam haar zuster Berbel Adriaens, met uitsluiting van haar andere broers en
zusters en hun kinderen. Het huisje waar ze nu in woont met haar zuster mag door deze laatste niet
worden verkocht, maar moet "devolveren" op haar zoon Willem Claessen, verwekt bij Claes
Polderman. Ook haar zuster Petronelle mag haar leven lang nog in dit huisje wonen. Legaten aan
de andere broers en zusters groot 2 schellingen 7 groten.
Getuigen: Cornelis Pieters Verbeque en Christiaen Tant.

f 20v 10/3/1666

Compareren Michiel en Cornelis Tistelet, die machtigen Willem Schuyffyl, procureur voor de Hoge
Raad van Justitie, en Jacob Hage, om te procederen voor deze Raad tegen Jacob Engelsen "voor
zichzelf als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Verlucht c.s.".
Getuigen: Pieter Couwenhoven en Jan Wiljet.

f 21 26/3/1666

Compareert de dijkgraaf Cornelis Liens, heer in Westkerke, en juffrouw Philippina Liens, weduwe
van ds. Levinus Wasier, als medeerfgename van de heer Johan Liens. Zij machtigen hun moeder
juffrouw Elisabeth Werkendet om uit hun naam [...] te ontvangen van mr. Willem Strijep, advocaat
te Breda, volgens een accoord van deze met de erfgenamen, wegens de vernietiging van een
sententie van de Raad van Brabant d.d. [...].

Getuigen: Jan Danckerse Knult en Geert Gisbrechts.
f 21v 3/4/1666

Compareert Willem Jou, vanwege zijn moeder Clasina Voshol, laatst weduwe van burgemeester
Joan Craen, en Pieter Poly, gehuwd met Agneta Craen, zich samen sterk makend voor Andries
Craen, allen de gezamenlijke erfganamen van burgemeester Joan Craen. Zij cederen aan Jacob
Vredenbu[r]ch te Rotterdam een huispaaybrief die zij hebben op het huis, schuur en erf aan de
oostzijde van de markt te Sint Maartensdijk. Belend noord Abraham Deeps, zuid Jan Dankers
Knulst, west de Markt en oost de stadsvest, groot 1600 guldens tegen 100 guldens per jaar.
Getuigen: Lauwerus Smul en Jan Bartelsen.

f 22 7/4/1666

Testament van Hendrick Spoor, schoenmaker te Sint Maartensdijk, en Catrina Catshouck,
echtelieden, zij ziek, hij gezond. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam, mits de kinderen
worden onderhouden en bij volwassenheid 15 Carolus guldens wordt uitgekeerd, mits dit niet
minder is dan de legitime portie.
Getuigen: Matteus Meertens en Jan Parasijs.
Toevoeging d.d. 6/10/1666 door Catrina Catshouck: als zij overlijdt voor haar vader de schout
Adriaen Catshouck, dat dan de kinderen ook de erfenis van hun grootvader dienen te verteren voor
hun onderhoud.
Getuigen: Matteeus Meertens en Lauwres Smul.

f 23v 18/4/1666

Compareert Cornelis Cornelisse Manneke, landman onder Sint Maartensdijk, die machtigt Willem
Schuyffhil, procureur bij het provinciaal hof te 's-Gravenhage om zijn zaak daar in appel tegen de
weduwe van Abraham Deep te Zierikzee te voeren.
Getuigen: Pieter Poly en Abraham Vlietland.

f 24 24/5/1666

Compareert Yman Mogge, predikant te Ouwerkerk in Duiveland, die machtigt ds. Guilhelmus
Stamperus, predikant te Scherpenisse, om te compareren voor het gericht van Oud Vosmeer en
aldaar ter voldoening van het vonnis d.d. 12/5/1666 in de zaak tussen Yman Mogge c.s. tegen de
weduwe van de scretaris Jean van Alphen, tot zekerheid van de proceskosten de volgende
goederen te hypotheceren 3 gemeten 172 roeden te Niew Vosmeer in het 10e kavel.
Getuigen: dijkgraaf [Cornelis] Liens en Hendrick van Gotum.

f 24v 21/6/1666

Compareert Philips Liens, in huwelijk gehad hebbende juffr. Elisabeth van Baerle, die verklaart, op
verzoek van Abraham Vlietland, voogd van de kinderen van Adriaen Muloth gez. de Preau en
voornoemde juffr. Elisabeth van Baerle, dat juffr. Elisabeth van Baerle hem vaak had gezegd dat
"tot voldoeninge van actie ende prententie van d'heer Martinus Brouwers Nol zijne zuster uytte 400
ponden Vlaams captaels bij haer op interest genomen onder haer neeff jonker Bruce weggeleyt
was een somma van 1000 Carolus guldens". Hij verklaart verder slechts 30 ponden te hebben
ontvangen. Philips Liens en Elisabeth van Baerle waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd maar
zij wilde er verder geen problemen over maken.. Zij had hem echter wel verteld dat Bruce de rest
had achtergehouden en veel verteringen had te Goes en Arnemuiden.
Getuigen: Jacob Jou en Bartholomeus Rutgeers.

f 25 3/7/1666

Compareert Jacob Otter, schipper te Sint Maartensdijk, die bekende gekocht te hebben van Geert
Cornelisse de Vlucht, scheepstimmerman te Dordrecht, een kromstevenschuit waarvoor hij bekend
nog schuldig te zijn 600 Carolus guldens onder verbinding van de schuit met "seylage en want".
Borgen: Jacob Cornelisse Manneke en Jacob Baerdeman.
Getuigen: Francois Wale en Pieter Jacobsen Poly, schepenen te Sint Maartensdijk.

f 25v 5/7/1666

Compareert Yman Mogge, predikant in Ouwerkerk in Duiveland, getrouwd met juffer Josina van
Alphen, en keurt goed al hetgeen zijn zwager ds. Guilhelmus Stamperus, predikant te
Scherpenisse, heeft gedaan in het proces tegen de weduwe van secretaris van Alphen voor het
gericht van Oud Vosmeer. Hij machtigt hem deze zaak te vervolgen.
Getuigen: Heindrick van Gootum en Bartel Wilhon, bugers alhier.

f 26 20/7/1666

Compareert de weledelgeboren heer Jacob Godin, heer van Boelesteyn, als voogd over jonker
Gasper van Vorberge, heer van Duyvendijcke en in Cats, mede namens de weledelgeboren heer
Joan de Maurguault, gecommitteerde raad van de Staten en ter Admiraliteit van Zeeland,
medevoogd. Hij geeft volmacht aan [...] procureur van het hof van Holland om het proces in cas van
arrest te vervolgen tegen Maria Petijt, weduwe en boedelhoudster van Josias Vigny, impetrante.
Getuigen: burgemeester Marynis Geene en Maeljaert van Oost.

f 26v 22/7/1666

Compareren Joos Anthonisse van der Slijke en meester Jacobus Doornick, beide schepenen te
Stavenisse, ten verzoeke van Josias Marynissen van Gelder, getuigende dat de rentmeester Mattijs
van den Broucke geruime tijd geleden hen heeft verzocht in hun voornoemde kwaliteit "kennis te
dragen van de borgtochten die gepresenteerd zouden worden voor de gekochte vruchten in de
koopdag van Joannis Jacobse zaliger, bij die van Stavenisse aangekocht", maar dat er voor die
koop geen kopers wonende te Sint Maartensdijk zijn verschenen en dat zij de requirant daar niet
hebben gezien.
Getuigen: Abraham Vlietlant en Adryaen van der Schore.

f 27 19/8/1666

Testament van Heynderick Geerse van Gootum, tavenier, en Jacomijna Jans, echtelieden alhier. Zij

herroepen hun codicil van 10 september 1664 voor notaris Johan Verburch. Zij legateren aan de
huisarmen te Sint Maartensdijk 1 pond, hij legeert haar al haar kleding, zilver, goud, het beste bed
en toebehoren alsmede 25 ponden; zij legeert hem idem. Zij legateren elkaar het vruchtgebruik van
hun goederen. Na overlijden van de langstlevende dient er verdeling te zijn tussen de kinderen van
de testateur en de zoon van de testatrice, ieder voor de helft. Bij hertrouwen gaat de helft van de
boedel naar betroffen kind(eren).
Getuigen: Pieter Polij en Abraham Vlietland, burgers van Sint Maartensdijk.
f 29v 14/9/1666

Compareren Jacob Smeulders, Adriaen van der Schouwen en Matteeus Heijboer, die, ten verzoeke
van Abraham Vlietlant, als voogd van de kinderen de Preau, verklaren te weten dat Susanna en
Adryaen de Mueloth bij Robert Bruce op de hoeve ben hen en hun moeder hebben gewoond en dat
zij zeer "slaefachtig sijn gehouden in 't veld" en dat zij schapenwachten moesten houden, zodat
andere dienstboden en knechten het beter hadden dan zij; dat ze slecht in de kleren zaten zodat
"bedelaers deur de bant beter waren gehabiteert als zij, ja dat zij dickwils de kerke hebben moeten
missen omdat sij geen schoenen aan hare voeten hadden" en dat "dienstboden nooit zo slordich en
wanrect deur den dag hebben zien lopen"; zij verklaren dit te weten omdat zij nabij hen woonden.
Getuigen: Jan Batenburch en Davyt Kassebant.

f 30 22/0/1666

Compareren Geerit Florianis en Soetie Jops, echtelieden, alsmede Dingenis Ingelsen, oud circa 2à
jaar en Maerten Isacks, oud circa 18 jaar, ten verzoeke van Cornelis Jopsen, en verklaarden mr.
Pieter Haven met de requirant accordeerde over het accident en de cure van zijn been en dat na
betaling regquirant tegen mr. Haven hadden horen zeggen "of er nog enige pleyteurs tot mijn been
van doen waren dat die sullen moeten binnen lopen", waarop Haven antwoordde "soude ick daerop
sien, ick sal het been genesen val wier het soo quaet als tevoren en is geweest en dat voor
hetselffde gelt".
Getuigen: Jacob Smeulders en Cornelis Puije.

f 30v 22/9/1666

Compareert Anthonij de Bernage wonende Scherpenisse, ten verzoeke van Cornelis Jopsen, en
verklaart dat hij de schout mr. Haver enige tijd geleden ten huize van Jan Speek over het been van
Cornelis Jopesne heeft horen verhalen dt voor 1 ponden Vlaams overeengekomen was dat hij het
daarvoor moest genezen, maar het nu niet meer wilde doen.
Getuigen: Cornelis Puije en Jacob Smeulders.

f 30v 30/9/1666

Compareede Claes Janse Beele, wonende te Zierikzee, die volmacht geeft aan Adryaen van der
chouwe, procureur, om geld voor hem te innen van Marinid Heindericx te Scherpenisse.
Getuigen: Martinis Tisteleth en Cornelis Verwarde.

f 31v 30/9/1666

Compareert mr. Matteeus Fabre, chirurgijn, wonende Sint Maartensdijk, die verklaart ten veroeke
van Cornelis Jops, dat hij 11 februari laatstleden bij Cornelis Jops is gewesset voor zijn been en dat
mr. Pieter Haver daar ook was en dat deze laatste had verklaard dat hij de behandeling zou
voortzetten.
Getuigen: Marinis Tistelet en Petrus Truenius.

f 32 2/10/1666

Compareert Bastiaen Walrant, en machtigt mons. Jacobus Smeulders om 17 ponden 9 s. 3 d. van
Adriaen van der Schouwen te innen wegens geleverde winkelwaren.
Getuigen: Adriaen Hollander en Marinis Tistelet.

f 32v 15/10/1666

Testament van Pieter Hubrechse, landman wonende onder Sint Maartensdijk, en Janneken
Cornelis, echtelieden. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. Als hij het errst overlijdt moet
zij hun gezamenlijk verwekte kind onderhouden, na haar overlijden zal de boedel verdeeld worden
tussen dit kind en haar vóórkinderen. Als zij eerst overlijdt idem. Zij legateert aan haar vóórdochter
Cornelya Gabriels een "zilver en sloten riem met kettingen en haken" en aan haar andere dochter
Elisabeth Gabriels voor dezelfde waarde in geld.
Getuigen: Marinis Caboort en Jan Bartelse.

f 34 22/10/1666

Compareert Jacob Jou voor zichzelf en namens Joan 't Gilde, "als de ick wete nu aannemende
voor hemselven van de heer mr. Joan van Grijpskerke, sijnen gewesen voogt". Zij machtigen mons.
Willem Schuyffsie, procureur voor het Hof van Holland, om het proces als gedaagden tegen
Maerten van der Maes, notaris te Zierikzee te vervolgen als itervenient voor Lybrecht Hoogwerff,
impetrant.
Getuigen: Jacob Smeulders en Adrian van der Scho

f 34v 26/10/1666

Compareert Adriaen de Muloth heer die Preau, chevallier onder compagnie van de prins van
Auvergne. Het "patent van de comp. was hem geadverteert en hij moet dus de ordres poreren,
sonder te weten waer het sou sijn". Hij heeft om zich te onderhouden geld nodig en verzoekt mons.
Abraham Vlietlant in zijn kwaliteit dit te verzorgen. Hij belooft met rente te valideren.
Getuigen: Cornelis Tistelet en Jacob Danckersen Houte.

f 34v 6/11/1666

Compareert de weldelgeboren heer Jacob Godijn, heer van Bolesteyn, drossaard en rentmeester
van de prins van Oranje te Sint Maartensdijk, voor zichzelf en namens zijn moeder Margarita van
Vosberge, vrouwe van Maerssenbrouck, weduwe van de heer David Godin, in leven heer van
Maerssen etc., mede names zijn broers en zusters. Hij machtigt Adriaen Catshouck, substituut

schout en stadhouder alhier, om geld te innen van de heer "Matthies van Merwede drij Clootwijck",
rentmeester te Colijnsplaat.
Getuigen: Marinis Catshouck en Aernout van de Coeleput.
f 35 29/11/1666

Compareert Jan Stoffelse Coopman, die bekende schuldig te zijn aan Anthonij Spierinck 100
Carolus guldens tegen de 16e penning, hij verbindt zijn gekochte huis alhier op de Keye, waar
Cornelis Leunissen nu in woont, oost: Huybrecht Paerdeman. Borgen zijn Lijbrecht Cornelisse
Hoogwerff en Cornelis Leuynissen.
Getuigen: Francois Wale en Pieter Polij, schepenen.

f 36 9/11/1666

Compareren Bouduijn Cornelissen Backer en Marinis Manis, die verklaren, op verzoek van Lenart
Domissen, landman wonende in de heerlijkheid Stavenisse op de hoeve van de heer Marinis
Corvinck, dat ze voor de "inundatie van de dijkage" van Stavenisse de welstand van de
wintervruchten te velde aldaar hebben bekeken en daarna nog eens na de overstroming. Zij geven
gedetaileerde beschrijving van de waarde van de tarwe en het vlas vóór en na de overstroming.
Getuigen: Anthonij Stevense Dane en Hendrik van Gotum.

f 36v 9/11/1666

Compareren Antonij Stevense Dane en Lenart Domissen, die verklaren, op verzoek van Marinis
Paulussen, dat ze voor de "inundatie van de dijkage" van Stavenisse de welstand van de
wintervruchten te velde aldaar hebben bekeken en daarna nog eens na de overstroming. Zij geven
gedetaileerde beschrijving van de waarde van de tarwe en het vlas vóór en na de overstroming.
Getuigen: Bouduijn Cornelissen Backer en Hendrik van Gotum.

f 37 27/11/1666

Accoord tussen Jacob Cocq, pachter van het gemaal en het zoutgeld van Bamis 1666 tot Bamis
1667 over de stad en heerlijkheid Sint Maartensdijk enerzijds en Anthonij de Bernagie, als
"mededoender" van de voornoemde imposten. Voorwaarden over verdeling van baten en lasten.
Getuigen: Adriaen Catshouck de jonge.

f 37v 27/11/1666

Compareert Matteeus Favre, schepen en chirurgijn te Sint Maartensdijk, en Adriaen Catshouck de
jonge, timmerman alhier, die zich borg stellen voor Anthonij de Bernagie.
Getuigen: Hendrik van Gotum en Heyndrick Spoor.

f 38 6/12/1666

Anthony de Bernaijge doet eed in handen van de schout Catshouck.
Getuigen: burgemeester Marinis Geene en Francois Wale, schepenen.

f 38 27/11/1666

Testament van Govert Jacobs Smit en Levintie Abrahams, echtelieden te Sint Maartensdijk, hij
ziekelijk. Ze benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. De "vrienden" van Govert Jacobs Smit
krijgen kleren, wol en linnen, alsmede 50 guldens.
Getuigen: Antonij Cornelisse Duyvelander en Wouter Jilissen, burgers.

f 38v 29/11/1666

Juffr. Cornelya Briels, meerderjarige dochter, machtigt Maerten van der Maes, notaris en procureur
alhier, om ter executie te stellen de twee vonnissen van het gerecht alhier ten laste van Pieter
Fransen.
Getuigen: mr. Jacobus Verheyde, pensionaris van Zierikzee, en Lauwerens de Mijs [tekent: L.
Denijs].

f 39 11/12/1666

Compareert Jan Adriaensen Danckersen, wonende in de heerlijkheid Poortvliet, die bekende
schuldig te zijn aan Jacob Jacobsen de Coker, 12 ponden 10 s 5 d, wegens geleend geld tegen 6
2/3 procent, onder overgave, tot zekerheid, van een paybrief van zijn hoeve waar hij nu op woont,
verleden voor de schepenen van Poortvliet op 15 maart 1653.
Getuigen: Huybrecht Jansen Ruijer en Jacob Danckersen Houtene.

f 39v 30/12/1666

Testament van de eerbare Margarieta de Visch, vrouw van mr. Adryaen van der Schouwe, ziekelijk.
Zij legateert 1 pond aan de huisarmen. Haar twee broers Pieter en Claes de Visch elk een
rijksdaalder, haar twee zusters Cornelia en Geertruit [de] Visch elk 25 guldens. Universeel
erfgenaam haar man. Gedaan ten woonhuize van Abraham Priem, landman onder de jurisdictie
van Sint Maartensdijk.
Getuigen: Jacob Smulders en Pieter Hautsegen.

f 40 11/2/1667

Compareert Jan Kijvijt, landman onder de jurisdictie van Sint Annaland, die machtigt mons. Willem
Schuyffhis, procureur voor het Hof van Holland, in het proces als gedaagde tegen Willem Loeke,
schepen van Poortvliet, eiser.
Getuigen: Abraham Sturmesant en Jacob Cornelisse Manneke.

f 40v 19/2/1667

Testament van Cornelis Marinissen Cosijn, landman wonende in "Hannevosdijck" onder de
heerlijkheid van Sint Annaland, en Pieternella Lenaerts, echtelieden, zij ziekelijk. Zij legateren de
armen van Sint Annaland 2 ponden. Als hij als eerste overlijdt krijgt zij als "dourie" 3000 Carolus
guldens en wordt zijn broer Willem Marinisse Cosijn universeel erfgenaam. Als zij als eerste,
zonder kinderen, overlijdt krijgen haar "vrienden" 1000 Carolus guldens en is haar man universeel
erfgenaam. Als ze, zoals ze hopen, kinderen zullen zijn, dan moeten deze worden opgevoed en
krijgen ze samen 4000 Carolus guldens.
Getuigen: Martinis Tisteleth en Cornelis Laurissen.

f 42 8/3/1667

Compareert mons. Francois Brouwers wonende te Bergen op Zoom, die volmacht geeft aan
Abraham Vlietlant tot het innen van geld bij Jacob Juynbolle, tavenier alhier, wegens geleverde
wijnen.
Getuigen: Heynderick van Gootum en Govart van Roomen.

f 42v 16/3/1667

Testament van de eerbare Jacobmintge Cole, jongedochter van 65 jaar, wonende binnen
Scherpenisse, nog in redelijke gezondheid. Zij legateert de armen alhier 10 s; zij legateert de
kinderen van haar broer Nicolaes Cole te Brussel 1 pond Vlaams; de kinderen van Claes de Keyser
te Tholen, verwekt bij Pietrenala Negeoge ook 1 pond en Soetge Janse Cole, huisvrouw van Dirck
Verseth ook 1 pond. Universeel erfgename is haar nicht Pieternelle Cole, dochter van Adriaen
Adriaensen Cole haar broer.
Getuigen: mons. Dingeman Bygge en Jan Leunisse Hase.

f 43 28/3/1667

Testament van Mayken Adryaens Lonckque, jongedochter, ziekelijk. Zij blijft bij haar vorige
besloten testament van 22 december 1666 voor deze notaris. Echter haar moeder, Janneken
Jacobsen, die universeel erfgename was is intussen komen te overlijden, zij maakt nu tot
universeel erfgenaam haar "behoutvader" Maerten Janssen van Batenburg.
Getuigen: Matteheeus Favre, schepen en chirurgijn te Sint Maartensdijk, en Adryaen Cornelisse
Hooghwerff, oud 18 jaar.

f 44 31/3/1667

Boudewijn Cornelissen Backker, Marinis Manesse, "lantsaten" onder de jurisdictie van Sint
Maartensdijk, en Lenaert Domissen, landman onder Stavenisse, geven verklaring af ten verzoeke
van Jacob Michiels, wonende de Stavenisse, over de overstroming van gewassen te velde.
Getuigen: Jacob Lucasse Swancke en Pieter Lenaerts.

f 44v 8/4/1667

Compareert Heindrick Geerse, tavenier alhier, die machtigt Marten van der Maes, notaris en
procureur te Zierikzee, om daar gelden van diverse personen te innen.
Getuigen: Maerten Tisteleth en Adriaen van der Schouwe.

f 45 14/4/1667

Compareert sr. Abraham Vlietlant, gewezen voogd van wijlen jonker Adriaen de Muloth sr. du
Preau, in leven chevalier onder de compagnie van de prins van Auvergne, overleden te Doesburg.
Hij machtigt mons. Paulus Vuylstede, kwartiermeester onder die compagnie, om het paard, zadel
en toom alhier te brengen, Adriaen de Muloth's schulden te Doesburg te voldoen, als kapitein Carel
Godin dit nog niet heeft gedaan (aan wie een ordonnantie per wissel op zijn broer jonker Jacob
Godin, drossaard alhier, was toegezonden).
Getuigen: Pieter Polij en Lijbrecht Hoogwerff, schepen van Sint Maartensdijk.

f 45 21/4/1667

Compareert Joannes Uyl, wonende te Stavenisse, die machtigt Martinus van der Maes, notaris en
procureur te Zierikzee, om het proces te voeren voor het landgerecht te Zierikzee als gedaagde
tegen de heer Geraert Couwenburg.
Getuigen: Jacobus Faesse en Philip Liens.

f 45v 22/4/1667

Compareert Steven Joossse Dane, dijkgraaf van de polder van Stavenisse, Zuytmoer en Nieuw
Kempenshofstede, namens de gezworenen, en geeft volmacht aan mr. Willem Schuyffhil om het
proces te voeren als gedaagden tegen enige ingelanden van de polder van Stavenisse, als eisers,
in r.a. [rau actie = eerste aanleg] voor het Hof van Holland.
Getuigen: Michiel Adriaensen Dijcke en Jacob Cornelisse van Diest.

f 46 20/5/1667

Compareert Jan Cornelisse Oversloot, landman onder jurisdictie van Sint Maartensdijk, die
verklaart schuldig te zijn aan de schout Adryaen Catshouck, of toonder, 18 ponden 12 s 9 d 12
mijten, wegens "retour van de 1e paye van de koop van 79 gemeten land in 't Middelland in
Huyghenbouwh[oek], so eigen als erfpacht", verlopen 14 december 1666.
Getuigen: Francois Wale en Maerten Batenburch, schepenen van Sint Maartensdijk.

f 46v 5/6/1667

Compareert Abraham Vlietlant, voogd over de kinderen van wijlen jonker Adriaen de Muloth du
Preau en wijlen juffr. Elisabeth van Baerle, die machtigt mons. Daniel Douterleu, notaris exploiteur
te Middelburg, om nevens de jonkers Charles en Constantijn de Chantraines Broucqsault, namens
Philip Liens, als vader en voogd over zijn weeskind Robbrecht Liens, verwekt bij Elisabeth van
Baerle, en namens de notaris [Joan Craen] als erfgenaam van wijlen juffr. Anna Muijtens, van de
solliciteur Boudrij 400 guldens te in ontvangst te nemen die onder hem zijn als zekerheid voor de
kinderen van jonker Ferdinandus Schellekens.
Getuigen: Adriaen van der Schouwe en Heindrick van Gotum.

f 46v 7/6/1667

Testament van de eersame Cornelis Verwarde, ziekelijk, en Cornelya Bollecoele, echtelieden
wonende binen Sint Maartensdijk. Zij geven elkaar het vruchtgebruik. Na overlijden langstlevende
verdeling tussen de kinderen van de testateur en de "vrienden" van de testatrice ieder voor de helft.
Getuigen: Jan Geersen en Pieter Houtsegen, burgers van Sint Maartensdijk.

f 47v 13/6/1667

Compareren Boudewijn Cornelisse Backer en Marinis Manissen, die ten verzoeke van Anthonij
Stevense Dane, een verklaring afleggen over de overstroming van gewassen te velde.

Getuigen: mons. Joan van Oost en Andries Crane.
f 48 18/6/1667

Testament voor schepenen van Sint Maartensdijk van Francois Wale, schepen van Sint
Maartensdijk, en Dingentie Marinis, beiden ziekelijk. Zij maken hun kinderen universeel erfgenaam
en stellen elkaar aan als voogd. Na beider overlijden wordt voogd mons. Dingeman Bigge, met
uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Marinis Leenderse, Abraham Schermer en Pieter Polij, schepenen van Sint Maartensdijk.

f 48v 18/6/1667

Compareert Maria Franssen, ondertrouwde bruid van Harman Pietersen Bonsour, die ratificeert de
verkoop van een stukje land door Harman Pietersen Bonsour aan Cornelis Willeboeij, liggende in
het Uiterste Nieuwland in Jan Barbiershoek, dat aan haar toebehoort. Zij machtigt Jan Batenburch
om dit land te transporteren.
Get Abraham Vlietlant en Jan Geerse.

f 48v 15/9/1667

Compareert Jacominna Cristiaens, weduwe van Pieter Poulusse Vos, wonende te Stavenisse. Zij
machtigt mons. Joan van Essendam, notaris en procureur te Zierikzee, om de zaak voor het
landgerecht aldaar te vervolgen die zij heeft, als gedaagde, tegen Daneel van de Lucht, eiser.
Get Poulus Pieterse Vos en Marinis Janse Step.

f 49 23/9/1667

Compareren Jacob Danckersen Houtene, tavenier alhier, en Judith Abrahamse, echtelieden, die
getuigen ten verzoeke van Cornelis Pinte, dat zij jonker Adriaen van Muloth sr. Die Preau
meermaals tegen Cornelis Pinte hebben horen zeggen: als ik sterf (ik kan ergens doodgeschoten
worden...) dan scheld ik u alles kwijt, geen duit zult u dan betalen.
Getuigen: Pieter Polij en Johan van Oost, schepenen van Sint Maartensdijk.

f 49 24/9/1667

Testament van Dierick Gillisen en Janneken Jacobs, echtelieden binnen Sint Annaland. Zij
legateren de armen van Sint Annaland 1 zilveren ducaton. Zij benoemen elkaar tot universeel
erfgenaam, mits de langstlevende 100 ponden Vlaams op hypotheek aanlegt en op interest uitdoet
ten behoeve van de vier minderjarige kinderen van hun dochter wijlen Francintge Dirx. Uitsluiting
weeskamer. Bij hertrouwen gaat de helft van de boedel aan deze weeskinderen, uitgezonderd de
helft van het huis, schuur enz. die de langstlevende dan in lijftocht zal houden. Als langstlevende
komt te overlijden zonder te hertrouwen zal alles op rente dienen te worden vastgezet tot het
jongste weeskind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Als voogd en administrateur wordt aangesteld
secretaris Johan van Diest. Gedaan ten huize van Cornelis Janse van Diest binnen Sint Annaland.
Getuigen: Ruardus Rogierse Benaerdt, chirurgijn, en Braham van Diest.

f 50v 5/10/1667

Compareren Jacob Juynbolle en Cornelis Tisteleth, beiden burgers alhier, die verklaren op verzoek
van Adriaen van der Schouwe, dat Michiel Mol met Adriaen van der Schouwe enige tijd geleden is
overeen gekomen een bedrag van 1 pond 16s en 8d en "een vane bier" voor de diensten en
medicamenten aan wijlen Mol's huisvrouw verleend op haar doodsbed.
Getuigen: Maerten Tisteleth en Andries Craen.

f 51 23/10/1667

Compareren Laurens van Pamelen en Jan van Pamelen, die volmacht geven aan sr. Abraham de
Vos, pandgaarder te Middelburg, om de gelden van hun crediteuren(!) te innen, alsmede voor het
gerecht van Sint Anna ter Muiden te compareren om transport te doen ten gunste van Adryaen
Adryaensen 4 lijnen 15 1/4 roeden land die zij daar gemeen hebben met de hofstede van
voornoemde Adryaensen, volgens een bestaande koopbrief.
Getuigen: Abraham van der Schouwe en Maerten Tistelet.

f 51v 2/11/1667

Compareert Jacob Juynbolle, tavenier alhier, wonende in het huis van Abraham Schermers, naast
het stadhuis. Hij zegt dat dit huis "aen alle kanten is gevallen en ontramponeert, dat 't niet meer te
bewonen is en een schande en schrik voor de luiden om erin te komen" is. Dit bezorgt grote schade
voor zijn nering. Schermers wil niet repareren, Juynbolle wil de huurpenningen gebruiken om het
huis te repareren. Schermers wordt dit aangezegd.
Getuigen: Jacob Helle en Cornelis Leunissen.

f 52 4/11/1667

Testament van Willem Lenaerts, landman in de jurisdictie van Sint Annaland, ziekelijk. Legateert
aan de armen van Sint Annaland 4 zakken tarwe; aan zijn broer Aelbrecht Leenderse in Westkerke,
wegens het geven van goede raad 6 zakken tarwe; aan Johannes Lenarts [broer?] wonende onder
de jurisdictie van Poortvliet 3 zakken; Lenart en Anthonij Pieters, zonen van zijn broer een stuk land
aan de Groenewegt in de 2e mate, gekomen van Willem Marinisse en nog 100 Carolus guldens;
zijn vrouw voor liefde en hulp, nevens wat zij volgens hun huwelijkse voorwaarden krijgt, ook nog 2
stukken land in de 2e mate "in den Hora" gelegen groot circa 3 gemeten; zijn zoon Adryaen
Willemse, verwekt bij wijlen zijn huisvrouw Mayken Krijns Grave, krijgt zijn legitime portie;
universeel ergenaam is zijn dochtertje Dina Willems, verwekt bij zijn huidige huisvrouw Baelken
Willems en de nog eventueel te verwekken kinderen. Voogd secretaris Jacob Liens in Vosmeer en
Marinis van der Heijden te Tholen. Uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: baljuw Daen Jacobsen en mr. Matteeus Favre.

f 53 23/11/1667

Compareert Anthonij de Bernagie, wonende te Scherpenisse, die verklaart, op verzoek van Pieter
Couwenhoven, dat deze laatste bij de verkoop van zijn meekrap aan Michgiel Michgielsen te Sint
Annaland (circa 14 dagen voor de Sint Annalandse kermis) contante betaling in geld heeft

bedongen en dat Michgielsen daarop zei : "neef, in de Sint Annalandse kermis kom dan met uw
vrouw ik zal u dan betalen".
Getuigen: Jacobus Smulders en Jacob Cock.
f 53 17/12/1667

Compareren Anthonij de Bernagie, alsmede Jan Speck en Marinus Speck, burgers en inwoners
van de parochie en heerlijkheid van Scherpenisse, wonende binnen het dorp, die verklaren op
verzoek van de schout mr. Pieter Haven, dat zij op 5 december 1667 binen Scherpenisse aanwezig
waren ten huize van Jacob Snelders, tavenier, waar enenigheid was ontstaan tussen Pieter Haven
en de predikant Guilliellmus Stamperius, wegens "de differenten die in de kerk onder enige
vrouwen over de zytplaetsen en voetbancken an de stolen zijn gerezen" en dat Haven daarop had
gezegd "dominee, 't ware beter dat men alle voetbancken wegdede dan en soude die niet in de
wege sijn", waarop Stamperius zou hebben geantwoord: "Ja schout, doet dat maer..", omdat binnen
één week 5 of 6 persoenen erover zouden zijn gevallen.
Getuigen: Hendrick van Gotum en Jacob Deep. [Pieter Haven tekent Pieter Aven]

f 53v 16/12/1667

Compareert de schout mr. Pieter Haven, op verzoek van Anthonij de Bernagie, Jan Speck en
Marinus Speck, en verklaart dat zij niet "handdadig" zijn geweest bij het afbreken van de
voetbanken in de kerk, maar dat hij dit zelf heeft gedaan op order van de predikant Stamperius.
Getuigen: Hendrick van Gotum en Jacob Deep.

f 54 27/12/1667

Compareren Cornelis, Jan, Adryaen en Marya van der Schouwe, allen kinderen van wijlen
Heindrick van der Schouwe en wijlen Adriana Poolvoet, en geven volmacht aan Martinus van der
Maes te Zierikzee om daar gelden te innen van de kinderen van wijlen sr. Hans Couwenburch, als
borg voor wijlen Abraham Jacobsen Priem hun "behoutvader" over hun vaderlijke erfenis volgens
een contract voor de schepenen en weesmeesters te Zierikzee van 28 januari 1654.
Getuigen: Martinis Tisteleth en Cornelis Tisteleth.

f 54v 27/12/1667

[Doorgehaald] Compareert jonker Johan van Borsselen, kapitein van een compagnie infanterie, die,
voor zichzelf en als oom en voogd van Lucretia Liens, machtigt de heer Cornelis Liens,
ambachtsheer van Westkerke en dijkgraaf alhier, om de boedel te vereffenen van de overleden
jonker Philibert van Bostelen, in leven baljuw en dijkgraaf to Poortvliet, met diens weduwe Elisabeth
van de Steene, betreffende haar lijrente, en een eventuele afkoop daarvan.
Get Jan Sijp en Jacob Pieterse Vlaminck.

f 55 29/12/1667

Compareert juffr. Elisabeth Werckendeth, weduwe van de heer Johan Liens, die verklaart verkocht
te hebben aan haar zoon de heer Cornelis Liens, heer van Westkerke en dijkgraaf van Sint
Maartensdijk, haar aandeel in de erfenis van wijlen jonker Willem van Hersbeke, haar oom, volgens
een uitspraak van arbiters, bestaande in vaste gronden, huizen, gors en dijkettingen, tienden,
hoven, erfrenten en stoven, uitgezonderd het kapitaal met interest; alles voor 200 ponden; alsmede
haar aandeel in de gors en dijk van Bruinisse, Sirjansland en Rumoort, en de tienden in de
Stoofpolder haar toekomende van haar moeder juffr. Maria van Hersbeke, alles voor 66 ponden,
13s 4gr, waarvan ze is voldaan. Tevens machtigt zij de procureurs mr. Jan Vinck en Cornelis Bal
om voor het gerecht van Bruinisse te goederen aan de koper te leveren. Ook verklaart ze op 4
september 1666 van haar zoon Cornelis ontvangen te hebben 200 ponden op interest tegen 5
procent, die ze nu tot zuivering van hetgeen van Willem van Hersbeke komt overgeeft. Haar zoon
mag nu alles innen van de erfgenamen van juffr. Anna van Borsselen, weduwe van wijlen Willem
van Hersbeke.
Getuigen: Jacob Pieters Vlaminck en Jacob Pieterse de Witte.

f 56 31/12/1667

Testament van Jacob Lenarts, weduwnaar van Janneken Rouchus, burger en inwoner van Sint
Maartensdijk, ziekelijk. Zijn dochter Helena, gehuwd met Jan Stoffelse Coopman, is van haar
moederlijk erfdeel voldaan en heeft veel goud enz. genoten. Zij mag dit houden en krijgt nog 25
guldens voor haar vaderlijk erfdeel. Zijn dochter Cornelya, gehuwd met Noach Stoffelsen, moet nog
21 guldens moederlijk erfdeel krijgen en krijgt bovendien nog 10 ponden van zijn erfdeel.
Universeel erfgenamen zijn zijn vier minderjarige kinderen te weten Rochus, Elisabeth, Gielken en
Lijdeja Jacobs; ook krijgen de twee jongsten de twee zilveren bekers, de jongste de grootste.
Voogden: zijn broer Marinis Lenartsen en zijn neef Lijbrecht Hoogwerff, beiden schepenen alhier.
Uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Pieter Outsegen en Cornelis Smul.

f 57v 11/1/1668

Compareert Jacob Cornelisse Juynbolle, die verklaart schuldig te zijn aan monsr. Poulus van de
Rijst, koopman te Middelburg, 200 Carolus guldens wegens geleend geld, tegen 5 procent, onder
verband van zijn gekochte vissersschuit en visnetten alsmede zijn huis staande op de kaai te Sint
Maartensdijk, oost: Teunis Pieterse Huijge, zuid: de kaai; west Jacob Otter, noord: de heren
brandgang.
Getuigen: mr. Adriaen van der Schouwe en Jan van Essen.

f 57v 20/1/1668

Testament van Heyndrick Verstraten, landman wonende onder Poortvliet, ziekelijk, en Susanna
Isackx, echtelieden. Zij maken elkaar universeel erfgenaam. Als hij eerst overlijdt moet zij zijn twee
vóórkinderen Mayken en Janneken Heyndricx voor hun vaderlijk erfdeel elk 6 Carolus guldens
uitkeren; hun kind Elisabeth en eventuele volgende kinderen krijgen 25 ponden. Als zij eerst
overlijdt moet hij Elisabeth 25 ponden geven. Zij benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de

weeskamer.
Getuigen: Jan Willemse en Corstiaen Gillis Lieskes.
f 58v 20/1/1668

Testament van Mayken Heyndrickx Verstraten, jongedochter, 18 jaar oud. Ze legeert aan haar
halfzuster Elisabeth 100 guldens; de rest komt aan haar zuster Janneken Heyndrickx Verstraten.
Getuigen: Jan Willemse en Corstiaen Gillis Lieskes.

f 59 5/2/1668

Testament van Pieter Couwenhoven, landman wonende onder Sint Maartensdijk, en Neeltgen
Lenarts Verwarde, ziekelijk, echtelieden. Zij legateren de armen 8 zakken goede tarwe. Hun drie
kinderen Janneken, Tanneken en Jacomijntge Couwenhoven zijn universele erfgenamen. Dezen
dienen onderhouden te worden tot de jongste 20 jaar is, dan wordt het restant uitgekeerd. Zij
benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Martinis en Cornelis Tisteleth.

f 60 10/2/1668

Testament van Mayken Poulus, weduwe van Jacob Duijme, wonende in de heerlijkheid Westkerke.
Zij herroept haar eerdere testament gemaakt samen met haar man, behalve het legaat aan de
armen. Universeel erfgenaam is Elisabeth Pieters Duijme, dochter van haar zoon verwekt bij
Jannaken Dols; als deze ongetrouwd overlijdt gaan de goederen naar testatrices erfgenamen,
waarbij een als legaat voor haar neeft Paulus Jacobse de "gebroken wije" gekomen van wijlen Seijn
Cannemans in de Holderhouck groot circa 3 gemeten. Als Elisabeth trouwt maar kinderloos overlijdt
krijgt Paulus ook het voornoemde legaat. In dat geval legateert zij aan Bernardyna Huybrechts,
dochter van Huybrecht Barents, waarover testatrice mater is, "de cromme meent" in de
Abelenhoeck groot circa 4 gemeten. Executeur en voogd wordt haar neef Paulus Jacobs.
Getuigen: Dingeman Bigge en Johannes Adriaensen Bouwe.

f 61v 21/3/1668

Compareren Cornelis Joossen Calle en Marinis Crinsen met Jan Francke, bugers alhier, die
verklaren, op verwoek van Pieter Rust, dat ca 8 à 9 maanden geleden Pieter Rust en Jacob
Schrijver, van Scherpenisse, bij hen ten huize van Cornelis Joosse zijn geweest en dat zij zijn
overeen gekomen dat Jacob Schrijver van Pieter Rust in eigendom zou verkrijgen een stuk vlas,
toen te velde staande, voor 11 Carolus guldens te betalen Bamis en een baken goed bier, en dat
daarmee de aanspraak op een erfenis van de vrouw van Schrijver zou zijn voldaan en het huisje
van Pieter Rust dan vrij zou zijn van lasten.
Getuigen: Cornelis Testelet en Jacob Verwarde.

fol 61v 23/3/1668

Testament van Willem Lenarts, landman wonende in de jurisdictie van Sint Annaland, gezond. Het
herroept eerdere testamenten. Hij legateerd aan de armen van Sint Annaland 4 zakken tarwe; aan
zijn broer Aelbrecht Lenarts 1 zak tarwe en zijn beste mantel; aan Johannis Lenartsen ook 1 zak
tarwe; aan het onnozele zoontje van Commer Cornelissen, verwekt bij Adryaentge Lenarts, 25
guldens; aan Lenart en Anthonij Pieters een stuk land aan de Groenenwegt in de 2e mate gekomen
van Willem Marinisse, mits Willem Lenarts weduwe, zolang ongetrouwd, daar het vruchtgebruik van
zal hebben. Als Lenart en Anthonij Pieters zonder nakomelingen komen te overlijden komt dit land
aan de armen van Sint Annaland. Zijn vrouw krijgt, behalve wat reeds is voorzien in de huwelijkse
voorwaarden, 1/2 cas[se], gekocht van Pieter de Wever, en twee stukken land in de 2e mate met
name "den Hora", circa 3 gemeten, dat na haar overlijden naar zijn kinderen zal gaan. Zijn zoon
Adriaen Willems, verwekt bij wijlen Mayken Crins Grave, krijgt zijn legitime portie. Universele
erfgename zijn dochtertje Dina Willems, verwekt bij zijn huidige vrouw Baelken Willems alsmede
eventuele kinderen die nog geboren mochten worden. Als dit kind, of deze kinderen, komen te
overlijden zonder nakomelingen, dan gaat alles naar Lenart en Anthonij Pieters, zonen van zijn
broer. Indien zij ook komen te overlijden zonder nakomelingen, dan gaat alles naar zijn broers en
zusters en hun kinderen, met uitzondering van zijn zoon Adriaen Willems en diens nakomelingen.
Executeurs en voogden: burgemeester Matthias van den Broucke en de rentmeester Jacob
Faessen de jonge, die jaarlijks rekening moeten doen ten overstaan van de secretaris of twee
schepenen van Sint Annaland.
Getuigen: Jan Geersen en Adriaen van der Schouwe.

f 63 28/3/1668

Compareren Jacob Leunisse Brouwer, Cornelis Cornelisse Comtebedde, gehuwd met Dingentje
Leunis, en Cornelis Arents Lauwe de jonge, gehuwd met Pieternella Leunis, zich samen sterk
makende voor Marija Leunis, allen kinderen van Janneken Jacobs Boeije en Leunis Jacobs
Brouwer, in leven burgemeester der stad Goedereede; wijlen Gillis Boeije, in leven schout van West
[kerke], hun oom, had hen van moederswege ergenaam gemaakt, waarbij hun moeder het
levenslang vruchtgebruik had verkregen. Hun moeder heeft op 16 maart 1668 hiervan, voor
secretaris en schepenen van Goedereede, afstand gedaan ten behoeve van haar kinderen. Zij
hebben daarop aan de executeur testamentair de secretaris Cornelis de Waijer rekening en bewijs
gevraagd van de administratie en verzocht aan hen hun deel uit te keren; de Waijer heeft dit echter
geweigerd. De notaris moet aanzegging doen en inzage krijgen in het originele testament dat in
handen is van de Waijer.
Getuigen: Abraham Vlietlant en mr. Adriaen van der Schouwe

f 64 29/3/1668

Compareert Cornelis de Waijer, die antwoordt "dat het een onverwachte en onbehoerlijke
affheyssinge is" en verzoekt kopie en uitstel van drie weken.

f 64v 17/4/1668

Testament van Mayken Mels, weduwe en boedelhoudster van Michiel Matteuss Molenaer,

wonende Sint Maartensdijk, ziekelijk. Zij legeert aan haar dochtertje Geertge Michiels een nieuwe
"tijcke" en een bed met toebehoren, zoals door testatrice gebruikt; aan dezelfde Geertie en haar
jongste zoon Bartel Michgielsen samen "een partige bunts in de Noort in Keysershouck" nummer 8,
groot 1 gemet 218 roeden (noord: de watergang, oost: Jacob Jacobsen, west: de weg, zuid:
Cornelis Groenewout). Universele erfgenamen zijn haar zes kinderen Aelken, Matteeus, Dingentie,
Mels, Geertie en Bartel Machgiels.Op Dingenties portie moet worden gekort wat zij over 20 ponden
boven haar vaderlijke erfenis nog schuldig is. Uitsluiting weeskamer voor wat betreft haar
minderjarige kinderen.
Getuigen: mr. Adriaen van der Schouwe, chirurgijn, en Jacob Baerdeman.
f 65 25/4/1668

Compareert Willem Janssen Soeters, tegenwoordig wonende in Nieuw Strijen, die volmacht geeft
aan mons. Johan van Oost, secretaris alhier, om te transporteren aan Jacob Cornelisse Manneke,
2 gemeten 176 roeden wei in het Oudeland in Soetepiershoek.
Getuigen: mons. WIllem Loele en mr. WIllem de Bonte.

f 65v 21/5/1668

Compareert Cornelis Gorssen, wonende binnen Ternissen op het eiland Zuidbeveland, die bekent
schuldig te zijn aan Anthonij Breewegt 8 ponden en aan Mayken Pieters 4 ponde Vlaams, wegens
geleend geld, onder verband van twee rode melkkoeien en een witte vaers.
Getuigen: Michgiel Tisteleth en Maerten Tisteleth.
[Gecancelleerd]

f 65v 23/5/1668

Compareert juff. Sara van (H)IJsselsteyn, weduwe van de baljuw Daen Jacobs, geassisteerd met
haar broer Jan van (H)IJsselsteyn. Zij geeft volmacht aan Marinis Geene om een boedelscheiding
uit te voeren met de kinderen van haar overleden man van de goederen waarop zij recht heeft
volgens haar huwelijkse voorwaarden.
Getuigen: mr. Ruardus Rogiers Berenard, chirurgijn, en Cornelis Wouters.

f 66v 26/5/1668

Compareren Cornelis Wouters en mr. Ruardus Rogiersen Berenard, als testamentaire voogden van
de wees van wijlen Danckert Lowijsen, met name Catarina Danckers, nu gehuwd met Abraham van
Diest, die hen voor het gerecht van Sint Annaland heeft gedaagd. Comparanten zijn in het ongelijk
gesteld en de secretaris en drie schepen van Sint Annaland weiegeren appel. Zij tekenen nu appel
aan bij deze notaris om voor het provinciaal Hof in appel te kunnen gaan.
Getuigen: Maerten Testelth en Michiel Testeleth.
Dit voorgelezen zijnde aan Abraham van Diest heeft deze geantwoord "Eerst ick en sie en daerna
ick versoucke copie daervan".

f 67 25/5/1668

Compareert juffr. Cornelya Aerts van der Linde, laatst weduwe van Jan Stoffelse van Baerle,
wonende in het dorp Scherpenisse. Zij heeft aan ds. Guillielmus Stamperius, predikant te
Scherpenisse, haar hoeve en landerijen verpacht gelegen binnen het dorp en heerlijkheid Nieuw
Vossemeer, volgens akte van 4 januari 1668 te Nieuw Vossemeer in presentie van Johan Elders
van Lier, schoolmeester aldaar, als haar gekozen voogd; daarna heeft zij enige partijen zaailand
behorende onder stede hofstede aan Stamperius verkocht, volgens verkoop te Scherpenisse in
presentie van mons. Abraham Vlietlant, procureur alhier; zij ratificeert nu de verpachting en verkoop
en doet afstand van het verkochte land.
Getuigen: Marinis Linderse en mr. Mattheeus Fave[r], schepenen van Sint Maartensdijk.

f 67v 29/5/1668

Compareert de heer Philips Liens, sergeant onder de compagnie van Bartholomeus de Looper,
kapitein en commandeur van de stad Neusen, in huwelijk gehad hebbende juffr. Elisabeth van
Baerle, weduwe van jonker Adriaen de Muloth sr. du Preaux, voor zichzelf en als voogd van zijn
minderjarige kind Robbert, verwekt bij Elisabeth van Baerle. Hij maakt aanspraak op een som geld
ten laste van N.A. in het koninkrijk Frankrijk wegens verschenen renten op een rentebrief, volgens
de staat van goederen van zijn overleden huisvrouw, en dat Susanna de Muloth du Preaux,
meerderjarige dochter van zijn overleden vrouw, enige jaren geleden met deze rentebrief naar
Frankrijk is vertrokken om het geld van de debiteuren op te vorderen; Susanna is nu al weer
geruime tijd hier te lande en hij verzoekt voldoening van zijn aandeel.
Getuigen: Balten Castelijn en Pieter Cornelisse Steelant.
Dit voorgelezen zijnde aan Susanna de Muloth du Preaux antwoordt zij opgehouden te zijn aan
Liens enige opening of rekening te geven of zij in Franrijk renten heeft ontvangen of niet, dat hij het
in Frankrijk zelf mag gaan onderzoeken en dat hij te zijnen koste kopie van de brief mag hebben.

f 68v 1/7/1668

Compareren Cornelis Damme, Marinis Damme en Pieter Damme, bloedvrienden van Catarina
Danckersen van haar moeders zijde, burgers en ingezetenen van het dorp Sint Annaland, die
verklaren, op verzoek van mr. Ruardus Rogiers Berenardt, chirurgijn wonende binnen Sint
Annaland, als testamentair voogd van Catarina Danckersen, dat zij en Cornelis Wouters,
medevoogd, na het overlijden van Dancker Lowijsen aan Berenardt herhaaldelijk hebben verzocht
te zijnen huis in de kost en onder opzicht te nemen tot haar trouwdag, opdat zij in alle goede
burgerlijke zeden en manieren zou worden geïnstitueerd "alle lichtveerdich geloop en conversatiën
die reets in swangh gingen geweest en sij in alle modestie en eerbaerheyt soude optrocken"; ook
op verzoek van Mayken Danckerts, haar moeie van vaders zijde zou Berenardt de opvoeding op
zich hebben genomen tegen voldoening van kosten. Catarina is daarop stilzwijgend uit het huis
gegaan en heeft zich verborgen gehouden en is zelfs van het eiland [Tholen] vertrokken. Berenardt
heeft nog moeite gedaan haar terug te vinden.

Getuigen: Gillis Janse van Beveren en Jan Jacobsen Dorebacker.
f 69v 9/7/1668

Compareren Pieter Haven, schout te Scherpenisse, en mr. Adriaen van der Schouwe wonende te
Sint Maartensdijk, beide chirurgijns, die verklaren, op verzoek van mr. Ruardus Rogiers Berenardt,
chirurgijn, dat zij door deze laatste enige tijd geleden zijn verzocht zijn "winckel ende practique"
waar te nemen, omdat hij van huis moest om "sekere meijt Catarina Danckersen te vervolgen en
soecken"; beiden hebben inderdaad zijn praktijk waargenomen.
Getuigen: Jacobus Manteau en Lauwerus Lauwerusse.

f 70 9/7/1668

Huwelijkse voorwaarden tussen Davyt Jacobsen Cabboord, weduwnaar, aanstaande bruidegom, en
Carina Adriaens Geene, jongedochter, geassisteerd met haar broer Cornelis Geene, aanstaande
bruid. Als zij eerst overlijdt zonder kinderen, dan blijven haar goederen eigendom van haar man,
waarvan 15 Carolusguldens betaald moet worden aan haar erfgenamn ab intestato; als hij als
eerste overlijdt en er kinderen zijn of niet, dan krijgt zij de helft van de boedel, de andere helft gaat
naar zijn erfgenamen ab intestato. Als er kinderen zijn wordt de langstlevende voogd, met uitsluiting
van de weeskamer.
Getuigen: Anthonij Lenarts Backer en Lenart Anthonisse Backer.

f 71 16/7/1668

Huwelijkse voorwaarden tussen de scretaris Abraham Jacobsen Uyl, weduwnaar van Helena
Lucasse Swancke, en Janneken Pietersen Houck, weduwe van Pieter Crinsen Tant, gassisteerd
door notaris Joan Craen. Hij bezit ca. 8000 guldens, zij 600 guldens, inbegrepen het vaderlijk
erfdeel van haar kinderen. Als zij als eerste overlijdt krigen haar kinderen 600 guldens en geen
rechten op wat verworven is staande het huwelijk. Als hij eerst overlijdt krijgt zij naast de 600
guldens 2000 Carolus guldens en 1/4 van de winst staande het huwelijk verworven.
Getekend door beide partijen en te notaris. Geen getuigen.

f 72 3/8/1668

Pieter Pinte, gehuwd met Janneken Jacobs Uyl, en als zodanig erfgenaam voor 1/3 deel van wijlen
Tanneken Jacobs Uyl, destijds huisvrouw van Jacob Cornelisse van Diest, wonende te Stavenisse.
Pieter Pinte en Jacob van Diest gaan nu een schikking aan inzake het proces voor het provinciaal
hof. Pinte doet afstand van het proces, ieder zal zijn eigen kosten betalen; Jacob van Diest zal aan
Pinte vóór Bamis 420 Carolus guldens en een rozenobel betalen voor zijn vrouw. De aanspraken
die Jacob van Diest zegt te hebben jegens Commerken Uylls uit hoofde van Tanneken Uyl blijft tot
zijn profijt of schade.
Getuigen: Abraham Jacobse Uyl en Marinis Wolpharsen Meuldijck.

f 73 7/8/1668

Compareert juffr. Sara van Hisselsteyn [IJsselsteyn], weduwe van de bajuw Daen Jacobs, die
verklaart, ten verzoeke van mr. Ruardus Rogiersen Beerenard en Cornelis Wouters, testamentaire
voogden over Catarina Danckersen, dat zij secretaris Johan van Diest meermaals heeft verzocht
om een kopie van de salarissen die haar overleden man uit de boedel van Jacob Ackerman te goed
had, maar dat Johan van Diest weigerde, zelfs tegen betaling.
Getuigen: de heer Lambertus Heinsberge en Adolph van der Balen.

f 73v 7/8/1668

Compareert mr. Ruardus Rogiersen Beerenard, ook namens Cornelis Wouters, als voogden over
Catarina Danckersen, en zij bekennen schuldig te zijn aan juffr. Sara van Hisselsteyn [IJsselsteyn],
weduwe van de baljuw Daen Jacobs, 200 Carolus guldens vanwege geleend geld, om te gebruiken
voor de proceskosten in het proces tegen Abraham van Diest, gehuwd met Catarina Danckersen.
Hij geeft als pand twee schepenkenissen (schuldbekentenissen voor schepenen) toebehorende aan
Catarina Danckersen, één volgens akte voor het gerecht van Stavenisse d.d. 28 augustus 1665 ten
laste van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Domisse, groot 100 ponden, en één ten laste
van Willem Adriaensen de Ridder, groot 200 guldens d.d. 10 mei 1667. Tot meerdere zekerheid
verbindt mr. Ruardus Rogiersen Beerenard zijn hoeve en circa 3 gemeten land in Sint Annaland in
de Meulendijck, gekocht van de erfgenamen van wijlen Marinis Jacobs.
Getuigen: de heer Lambertus Heinsberge en Adolph van der Balen.

f 74v 23/8/1668

Compareert de rentmeester Johannes Becius, wonende te Zierikzee, en geeft over aan Jacobus
Lantsbergen, vóórzoon van zijn gewezen huisvrouw, en aan Marinis Becius, verwekt door hem bij
wijlen juffr. Adriana Verselewel, zijn gewezen huisvrouw, in mindering op de voldoening van de
staat door Adriana Verselewel ten huwelijk ingebracht: 47 gemeten 179 roeden land in de 3e mate
van Oosterland, 15 gemeten en 289 roeden, met getimmer en 10 gemeten 252 roeden in de 6e
mate van Sirjansland, 12 gemeten en 96 roeden omtrent Doel in de polder van het Luys, 4 gemeten
206 roeden met getimmer onder Willemstad en 3 gemeten 236 roeden wei in Zonnemaire; hij zal de
rest van de staat nog voldoen.
Getuigen: mr. Ruardus Rogiersen Beerenard en Jan Jansen Mostman.

f 74v 23/8/1668

Compareert licentmeester (sic) Johannes Becius, wonende te Zierikzee, en geeft over aan zijn
zoon Francois Becius, verwekt bij wijlen juffr. Johanna de Wispeleer zijn gewezen huisvrouw, in
mindering van zijn moederlijk erfdeel: 59 gemeten 31 roeden land, nl. 7 gemeten 50 roeden in de
1e mate van Sirjansland, 25 gemeten 224 roeden in de 3e mate aldaar, alle dijkersgemeten met
huis en getimmer erop aldaar, 12 gemeten 239 roeden vroon onder Noordgouwe, 1 gemet 117
roeden zijnde bleyckerie, nog 135 roeden wei daar op Koptgensgors, 3 gemeten 248 roeden in
Bettewaerde en 1/4 deel van 15 gemeten van een hoeve met getimmer onder de jurisdictie van
Stavenisse, 3 gemeten 293 roeden onder Calloo; hij zal de rest van de staat nog voldoen.

Getuigen: mr. Ruardus Rogiersen Beerenard en Jan Jansen Mostman.
f 75v 23/8/1668

Compareert mr. Ruardus Rogiersen Beerenard, chirurgijn te Sint Annaland, mede names Cornelis
Wouters, als voogden over Catarina Danckersen; hem is bericht dat tussen Danckert Lowissen en
de weesmeesters van Sint Annaland een uitkoopcontract is gesloten en dat hij daarvan aan
secretaris Johan van Diest kopie heeft verzocht, wat werd geweigerd. Hij verzoekt nu kopie via de
notaris.
Getuigen: rentmeester Johan Becius en Jan Mostman.
Dit voorgelezen zijnde aan Johan van Diest zei deze dat hij nooit onwillig is gewesst, maar geen
kopie kan geven zonder toestemming van de weesmeesters. Cornelis Jansen van Diest, substituut
baljuw of schout van Sint Annaland, laat een bode de weesmeesters bijeenroepen om erover te
beslissen.

f 77v 19/9/1668

Compareert voor notaris Craen juffr. Hester Abrahams, weduwe van Cornelis Bonsinck, wonende te
Poortvliet, bruid van mr. Mattheeus Favre, schepen alhier, en geeft over een besloten testament op
papier met zeven zegels met aantekening dat dit gesloten testament op 26 november 1664 bij
notaris M. van Rosevelt is gedeponeerd door Cornelis Bonsinck, schepen van Poortvliet en Ester
Abrahams, echtelieden. Getuigen: Cornelis Lenaerts Cleylant en Heyndryck Brusselaer, inwoners
van Poortvliet.
Zij verzoekt nu het testament te openen ten overstaan van haar bruidegom. Inhoud: Wij Cornelis
Bonsinck en Ester Abrahams maken testament, elkaar tot universeel erfgenaam mits de kinderen
(zowel vóórkind als gemene kinderen) worden onderhouden en bij meerderjarigheid, bij huwelijk of
hertrouwen van de langstlevende de helft uit te keren van de landerijen en rentbrieven (niet de
paaibrieven) als vaderlijk of moederlijk goed in plaats van de legitieme portie. Benoemen elkaar tot
voogd, met uitdsluiting van de weeskamer. Getuigen: Hendrick Brouslaer en Cornelis Denisse.

f 79v 19/9/1668

Testament van Cornelis Marinisse Cosijn, landman wonende onder heerlijkheid Sint Annaland in
"Hannevosdijck", en Pieternelleken Lenarts, echtelieden, beiden gezond. Ze legateren de armen
van Sint Annaland 2 ponden. Ze maken elkaar universeel erfgenaam. De erfgenamen ab intestato
van de eerst overledene krijgen 1000 guldens. Als ze kinderen hebben zullen deze moeten worden
opgevoed en tezamen bij meerderjarigheid 4000 guldens worden uitgekeerd. Ze benoemen elkaar
to voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Get: Anthonij Adryaensen Spierinck en Cornelis Lauwerus.

f 81 12/10/1668

Staat van de nagelaten goederen van wijlen Neeltgen Adryaens Loncque, gewezen huirvrouw van
Pieter Hubrechsen, aangebracht door Jan Batenburg, gehuwd met Josina Loncque. Jan Batenburg
heeft voor zijn vrouw's erfenis genoten 25 ponden, welk zelfde bedrag tevens is uitbetaald aan de
kinderen van Pieter Loncque, Jan Loncque, Mayken Loncque, Marinus Loncque en Jacomintge
Loncque, alles tezamen 150 ponden.
Getuigen: Maerten Testelt en Machiel Tistelet.

f 81v 27/10/1668

Compareren Cornelis Pieterse Damme en Pieter Rolants van Sierevelt, burgers wonende binnen
Sint Annaland. Cornelis Pieterse Damme verklaart, ten verzoeke van mr. Ruardus Rogiersen
Beerenard, dat hij op 9 oktober 1668 Catharina Dankers, huisvrouw van Abraham Cornelisse van
Diest heeft horen zeggen dat de vrouw van Beerenard zich "soo droncken had gesopen dat sij door
de stoel piste daer sij opsadt en dat sijlieden op sekeren avont van haer vaders goet hadde
versopen tot Mostmans de somme van 4 ponden Vlaems" en andere scheldwoorden aan het adres
van de vrouw van Beerenard in tegenwoordigheid van vele personen en dat zij "aen malcanderen
rochten [slaags raakten]" en dat Catharina Dankers later zei dat ze Beerenard's vrouw "een lustigen
bruij voor haer backis [een flinke klap op haar gezicht] hadde gegeven". Pieter Rolants van
Sierevelt verklaart deze verhalen waar te zijn en tevens dat Beerenard 's vrouw daarop had
geantwoord dat de 4 ponden verteerd mochten zijn door de schout en dienaars van Zierikzee, om
haar [Catharina Dankers] weer naar huis te brengen, waar ze vandaan was gelopen. Beiden
verklaren nooit te hebben gezien dat Beerenard's vrouw "in eenigen dranck heeft verloopen", maar
zich juist goed als een eerlijke vrouw gedraagt.
Get: Claes Janse Mostman en Jan Jacobse Doorbacker.

f 82v 17/11/1668

Compareert Jan Carbeel, burger binnen Sint Annaland, die verklaart, op verzoek van mr. Ruardus
Rogiersen Beerenard, voogd van Catharina Dankers, dat hij ten tijde dat het bekend werd dat
Abraham van Diest met Catharina Dankers vrijde "of ten huywelijck soliciteerde" hij had getracht
hierover te praten met Abraham van Diest, die tussen Stavenisse en Zierikzee heen en weer
reisde. Hij had zelfs Gillis Carels naar Stavenisse gestuurd om van Diest uit te nodigen. In een later
gesprek heeft Jan Carbeel gezegd: "over de vrijagie, ick hoore dat het seer qualijck wert genomen
dat gij het op sulcken manieren doet, het behoorde bijgeleyt te werden eer de sake verder quam".
Van Diest is het hiermee eens maar weet niet wat te doen "wat raet?". Beerenard zoud die dag
naar Zierikzee komen om van Diest te ontmoeten, doch de laatste is niet op komen dagen. Hierna
heeft Jan Carbeel mr. Ruardus Rogiersen Beerenard op de hoogte gebracht.
Getuigen: Adolph van der Balen en Hiob Cornelisse den Blauverver.

f 84 ../../....

[eerste deel ontbreekt] Testament van Jacob Cornelisse van Diest en Willemijntke Lenaerts
Klynckerlants. Zij herroepen eerdere testamenten, legateren aan de armen van Stavenisse 21
schellingen en benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. Bij overlijden van één beiden moet de

langstlevende aan de "vrienden" van de overledene 50 Carolus guldens uitkeren; als er kinderen
zijn moet 100 ponden worden uitgekeerd aan alle kinderen tesamen. Zij benoemen elkaar tot
voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Abraham Vlietlant en Mattheeus Meertens.
f 85v 16/2/1669

Testament van Cornelis Jacobsen Vlam, landman wonende onder Sint Maartensdijk, ziek, en
Mayken Lenarts Prater, echtelieden. De huisarmen van Sint Maartensdijk krijgen een zilveren
ducaton. Zij geven elkaar het vruchtgebruik van de boedel, maar bij een tweede huwelijk moet de
helft aan de kinderen worden uitgekeerd. Zij benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de
weeskamer.
Getuigen: Maerten Tistelet en Adriaen Bartelmeeus.

f 87 19/2/1669

Compareert mr. Herremanus Mevius, predikant te Sint Maartensdijk, die volmacht geeft aan
Andereas Rennij, schepen te Veere, om van mr. Samuel Panneel, advocaat aldaar, 69 ponden in te
vorderen die deze laatste volgens procuratie van Mevius in 1664 binnen Middelburg op de
wisselbank heeft ontvangen.
Getuigen: Jacob Cegge en Adriaen Guiljam.

f 88 26/2/1669

Testament van Abraham de Cocq, landman wonende onder Sint Maartensdijk, en Dingetge
Lenarts, ziekelijk, echtelieden. Zij maken elkaar tot universeel erfgenaam, mits de lngstlevende de
kinderen onderhoudt: als de kinderen minderjarig overlijden gaat alles naar de langstlevende, niets
naar de wederzijdse "vrienden". Zij benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Cornelis Cornelisse Mannicke en Marinis Logiersen Kranck.

f 89 5/3/1669

Compareert mr. Ruardus Rogiersen Berenard, chirurgijn te Sint Annaland, mede namens Cornelis
Wouters, bij testament aangewezen voogden en administrateurs van de goederen van de wees van
wijlen Danckert Lowijsen, te weten Catharina Danckers, nu huisvrouw van Abraham van Diest; hij
verklaart, wegens het proces hen door van Diest, namens zijn vrouw, aangedaan, niet te weten wat
te doen met het verder verhuren van het huis en hof dat nu aan van Diest en zijn vrouw toebehoort,
om verdere processen te vermijden. Notaris moet nu aan van Diest vragen of hij zelf dit goed wil
verhuren of niet.
Getuigen: Maerten Tistelet en mr. Adriaen van der Schouwe, chirurgijn.
Adriaan van Diest heeft geantwoord dat hij zelf het huis en hof zal verhuren.

f 89v 7/3/1669

Compareert Abraham van Diest, die verzoekt aan de voogden van zijn huisvrouw Catharina
Dankers, om een "kasse", waarvan Catharina Dankers altijd de sleutel bij zich heeft gehad, en een
bed, beide onder de voogden berustend, aan hem over te dragen.
De voogden, mr. Ruardus Rogiersen Berenard, chirurgijn te Sint Annaland, mede namens Cornelis
Wouters, verklaren niet te weten wat er in deze kast zit, en verklaart bereid te zijn deze over te
dragen, op voorwaarde dat de notaris hen daarvan een kwitantie geeft, omdat deze kast destijds
niet in de inventaris was opgenomen.
Abraham van Diest ontkent later de notaris verzocht te hebben de kast en het bed over te dragen,
zolang het proces voor het Hof van Holland nog dient, en voegt daaraan toe dat, als de voogden
meteen alle goederen van zijn vrouw hadden overgegeven, het nooit tot een proces zou zijn
gekomen.
Geen getuigen.

f90v 23/3/1669

Testament van Willemijntge Jans Cleijndr., jongedochter, 28 jaar oud, ziekelijk. Zij legateert aan de
huisarmen van Stavenisse 1/2 rijks daalder; aan haar oudste halve zuster Janneken Jans al haar
zilverwerk; aan haar andere halve zuster Johanna Jans, de jongste, 8 ponden Vlaams, mits het
zilverwerk meer waard is dan 8 ponden. Haar goederen zullen ter bewaring blijven onder testatrices
neef Mattheeus Meertens van Dijcke tot de zusters 20 jaar zijn. Bij vooroverlijden van één van de
zusters vervalt haar deel aan de neef. Universeel erfgenaam haar neef Mattheeus Meertens van
Dijcke, mits deze haar "eerlijk" doet begraven. Verder aan ieder het aandeel van moeders zijde te
weten 8 schellingen en 4 groten Vlaams.
Getuigen: mons. Jacobus Smulders en Cornelis Marinissen Cosijn.

v 91v 26/3/1669

Testament van Petronella Jacques de Corte, huisvrouw van Marinis Wolphers Meuldeijck, wonende
binnen het dorp Stavenisse, ziekelijk. Zij legateert aan de armen alhier 21 schellingen; universeel
erfgenaam is haar man; als zij geen kinderen nalaat of wanneer de kinderen minderjarig overlijden
dan zal na het overlijden van de langstlevende de goederen half om half worden verdeeld "naar 's
lants costume aan weerszijden"; als de man hertrouwt dan gaat de helft naar haar "vrienden" of 800
guldens naar keuze; de erfenis van Philips de Limburghs kinderen die zij eventueel erft blijft onder
fideïcommis zolang haar eventuele kinderen nageslacht hebben, anders komen deze goederen aan
testatrices andere erfgenamen; als er kinderen zijn moet haar man 800 guldens uitkeren als hij
hertrouwt of als de kinderen 20 jaar oud zijn. Uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Pieter Pinte en Jacob Michgiels.

f 92v 10/4/1669

Huwelijkse voorwaarden tussen Vincent Vergult, schoolmeester te Sint Maartensdijk, weduwnaar,
aanstaande bruidegom, en Adryaentgen Willems, weduwe, aanstaande bruid; zij zullen staten
maken van ten huwelijk aangebrachte goederen; de winst en het verlies staande het huwelijk blijven
gescheiden. Als hij als eerste overlijdt krijgt zij al haar goederen terug; als zij als eerste overlijdt

krijgt hij de helft van al haar goederen.
Getuigen: mons. Abraham Vlietlant en Dirck Derijt.
f 93v 17/4/1669

Huwelijkse voorwaarden tussen Marinis Jacobs Tamboor, weduwnaar, wonende te Bergen op
Zoom, als bruidegom, en Leuntge Cornelis Goessenaers, weduwe, wonende Sint Maartensdijk, als
bruid; zij zal bij 't scheiden van het huwelijk al haar goederen terugkrijgen; winst en verlies staande
het huwelijk komen aan de bruidegom.
Getuigen: Jacob Cock en Johannes Oudesluys.

f 94 3/5/1669

Testament van Laurijntge Jacobs, huisvrouw van Cornelis Mannicken, landman onder Sint
Maartensdijk; universele erfgenamen haar dochters Geertken en Mayken Marinis alsmede het kind
van wijlen Cornelya Marinis verwekt bij Lenard Adryaens Geene met name Adrijaentge Lenardts;
Geertken krijgt enkel haar legitime portie, waarover de andere erfgenamen het vruchtgebruik
krijgen, waarna de eigendom toekomt aan Geertkes vóórkind van Pieter Joosen, met name Marinis
Pieters, als deze dan nog leeft; als dit vóórkind is overleden dan krijgt Geertke pas haar deel. Als
Geertke overlijdt en het kind ook vóór het 25 jaar oud is, komt alles weer "aen de zijde daer die van
gekomen zijn". Adrijaentge Lenardts [Geene] krijgt het vruchtgebruik tot 25 jaar, daarna het volle
eigendom, mocht ze voor ze 25 jaar is overlijden, dan keren de goederen weer terug naar
moederszijde. Uitlsuiting van de weeskamer. Tot voogd wordt aangesteld haar schoonzoon Geert
Pieters, gehuwd met Mayken Marinis.
Getuigen: ds. H[ermannus] Mevius en Jacob Cegge.

f 95v 3/5/1669

Compareert Jan Jans Carbeel, wonende te Sint Annaland, die volmacht geeft aan Pieter van den
Velde, procureur voor het Hof van Holland te 's-Gravenhage, om alle zaken te vervolgen die hij
daar heeft of nog zal hebben "tam actyve quam passyve".
Getuigen: mr. Adriaen van der Schouwe en Pieter Syncke.

f 96 21/5/1669

Compareert mr. Ruardus Rogiersen Berenard die aan de notaris verzoekt om kopie te vragen bij de
scretaris [Johan] van Diest van de armenrekening die de comparant 17 mei laatstleden voor de
magistraat van Sint Annaland als gewezen armmeester heeft gedaan. Bij weigering wordt een
proces gestart met alle kosten van dien.
[Johan] an Diest antwoordt dat niet aan hem maar aan de magistraat van Sint Annaland een kopie
moet worden gevraagd, omdat hij de rekening niet voor hem maar voor de magistraat heeft
gedaan, hij zal dus niet eerder kopie geven dan na ordonnantie van de magistraat.
Getuigen: de bode Cornelis Jans van Diest, Jan Jans Carbeel en Adriaen van Poperingh.

f 97v 11/6/1669

Testament van Jan Jansen van Batenburgh de jonge, landman onder Sint Maartensdijk en Marija
Adrijaens Catshouck, ziekelijk, echtelieden. Ze legateren de huisarmen van Sint Maartensdijk 2
zakken goede tarwe; ze benoemen elkaar tot universeel erfgenaam, mits de langstlevende hun kind
opvoedt; als hij eerst overlijdt moet zij het kind opvoeden en bij meerderjarigheid 100 Carolus
guldens uitkeren; als zij eerst overlijdt legateert ze aan haar kind al haar zilverwerk "tot haren lijve
en hoofde behorende, een gouden steenrynck met 9 stenen" en haar kerkboek met zimverbeslag
en riem, in plaats van de legitime portie. Naast elkaar benoemen ze tot voogd: van zijn kant zijn
vader Jan Batenburgh de oude, van haar kant haar vader Adriaen Catshouck. Bij vóóroverlijden
van dezen de naaste en bekwaamste der "vrienden". Uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Cornelis Sijs en Cornelis Davyts.

f 99 1/7/1669

Compareren Cornelis, Jan, Adrijaen en Maria van der Schouwe, allen kinderen van Heyndryck van
der Schouwen en Adriana Poolvoets, beiden overleden. Zij geven volmacht aan mons. Willem
Schuyffhil, procureur van het hof van justitie te 's-Gravenhage, om het proces te vervolgen als
gedaagden tegen Geerard Couwenburch, als oom en voogd van de kinderen van Johan
Couwenburch, die borg was voor de comparanten's vaderlijke erfenis, volgens een uitkoop gedaan
voor schepenen en weesmeesters van Zierikzee op 28 januari 1654.
Getuigen: secrataris [Johan] van Oost en Frans Fransen de Mont.

f 99v 5/7/1669

Testament van Adrijaentgen Jacobsen, weduwe van Huybrecht Govarts, wonende onder de
jurisdictie van Poortvliet, gezond. Zij legateert aan de armen van Poortvliet 2 zilveren ducatons;
universele erfgenamen zijn haar kinderen: Elisabeth Huybrechts en Dingentgen Huybrechts,
alsmede haar stiefzoon Jasper Huybrechts, uit krachte van een overeenkomst gesloten tussen
Jasper en zijn vader Huybrecht Govarts; haar dochter Elisabeth Huybrechts, gehuwd met Quyrijn
Marijnissen Deeboor, krijgt het vruchtgebruik van haar aandeel terwijl de eigendom direkt naar
Elisabeth's kinderen gaat, uitgezonderd lijnwaad, kleren en huisraad dat direkt naar Elisabeth gaat;
indien Elisabeth niet akkoord gaat met deze regeling "des sij testatrice verhoopt ende versouckt
van ja" dan krijgt zij slechts haar legitime portie. Als voogd en administrateur over de goederen van
Elisabeth's kinderen stelt zij aan haar schoonzoon Anthonij Philips, gehuwd met Dingentgen
Huybrechts. Uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Philip Cornelissen en Pieter Syncke.

f 101 25/7/1669

Testament van Librecht Cornelisse Hoogwerff, landman wonende onder en schepen van Sint
Maartensdijk, ziekelijk, gehuwd met Adrijaentge Leenderts. Hij legateert aan de huisarmen van Sint
Maartensdijk 2 ponden. Universeel erfgenaam is zijn vrouw, mits zij aan zijn "vrienden" 600 Carolus
guldens uitkeert als er geen kinderen zijn, anders zijn de kinderen erfgenaam. Uitsluiting van de

weeskamer.
Get: Marinis Gieljam en Jan Willems van den Berch.
f 101v 18/9/1669

Compareert sr. Johannis de Koninck, wonende binnen Middelburg, gehuwd met juffr. Cathariana
Mevius; hij heeft met licentmeester Johannis Becius een partij land gemeen te Willmstad; Johannis
Becius heeft nu zijn deel verkocht aan de advocaat mr. Pieter Haijman te Zierikzee, die betaling
weigert omdat Becius, als oom en gewezen voogd van comparants vrouw, over de goederen die
haar waren aanbestorven van haar grootmoeder wijlen Helena Kocx, weduwe van van Johannis
Becius, nog geld schuldig is aan de comparant, waarvoor al zijn goederen wettelijk zijn verbonden;
nu bevrijdt Johannis de Koninck de koper door de landen uit dit verband te ontslaan, mits uit de
kooppenningen 200 ponden Vlaams met interest voldaan wordt die nog ten behoeve van de boedel
van Helena Kocx openstaan.
Getuigen: ds. Hermannus Mevius en Jacob Verwarde.

f 102 24/9/1669

Compareert de heer Adrijaen Catshouck, gewezen commis van het kantoor van Z.H. alhier, en
verklaart dat Cornelis Jans Barbier, in huwelijk gehad hebbende de weduwe van Jacob Jans
Kleynswager, hem nog 9 ponden 9 schellingen 3 groten en 18 mijten schuldig is wegens pacht tot
en met 1666, waarvoor destijds Kleynswagers koeien waren geëxecuteerd en in eigendom
overgedragen volgens akte van executie te Poortvliet; Adrijaen Catshouck verklaart nu door
Cornelis Bruijsselaer de betroffen som ontvangen te hebben en draagt dan ook alle rechten die hij
heeft op de koeien over aan Cornelis Jans Barbier.
Getuigen: Pieter Syncke en Aernout Coelputh.

f 102v 4/10/1669

Compareert ds. Guillielmus Stamperus, predikant te Scherpenisse, die volmacht geeft aan mons.
Goris van Rijnckhuijsen, procureur te Bergen op Zoom, tot het uitwinnen van verschillende
deciteuren.
Getuigen: mr. Ruardus Rogiersen Berenard en Maerten Jaght.

fol 103 15/10/1669

Testament van juffr. Margarieta van Renialme, huisvrouw van mr. Hermanus Mevius, predikant te
Sint Maartensdijk, gezond. Zij heeft van het kapittel van Westmunster te Utrecht octrooi gekregen
om te beschikken over haar tienden in Zeeland d.d. 5 juni 1657; zij herroept alle eerder
testamenten, speciaal haar testament van 2 augustus 1657 voor notaris Jacob van Zwieten te
Amsterdam gemaakt; haar huwelijkse voorwaarden met Hermanus Mevius blijven van kracht; zij
legateert aan de diakonie van Sint Maartensdijk 25 ponden Vlaams, aan de armen van Middelburg
8 ponden 6 schellingen en 8 groten; zij legateert aan haar neef Theodore Hoste, kind van haar
zuster Emmerentia Renialme, de bovengenoemde tienden in Zeeland, onder voorwaarde dat haar
man er het levenslang vruchtgebruik van houdt; als Theodore Hoste zonder kinderen overlijdt gaan
de tienden over naar de kinderen van testatrices broer wijlen Johannis de Renialme, met name
Johannis en Constantinus de Renialme, elk voor de helft; zij legateert aan haar man alle winsten
gemaakt staande het huwelijk, alsmede haar grootste diamanten ring, die circa 50 ponden Vlaams
heeft gekost, een ronde trouwring, de 2 gouden "pothpenningen" die ze van hem heeft, dit alles in
eigendom, verder krijgt hij het gebruik van al haar schilderijen die naar haar overlijden onder haar
erfgenamen dienen te worden verdeeld, uitgezonderd de schilderijen van haar oud-grootvader "de
Vriese en Gelle", die zij vermaakt, na het overlijden van haar man, aan de kinderen van Maria
Eingels, die getrouwd is geweest met de heer Jasper van den Bussch te Vlissingen.zij legateert aan
haar neef Theodore Hoste de "2 zilveren zoutvaten met de schiltpaddekens daer onder hare
braseletten met peerlen en grenaten die van sijn moeder sijn gecomen en den besten camdouck"
alsmede een potpennink gekomen van juffr. Anna de la Palme die getrouwd is geweest met wijlen
Isack van Horenbeeck; zij legateert aan Anna en Marija van Horenbeecq, dochterkens van de heer
Isack van Horenbecq, rector van de Latijnse school te Middelburg, elk een paar "agata braseletten
met gout ingeset"; zij legateert aan Samuel de Koninck, zoon van Johannis de Koninck, waarvan zij
meter was, 25 ponden Vlams en een tafelring "zijnde een esmeraende"; zij legateert aan juffr.
Catharina Mevius, huisvrouw van Johannis de Koninck al haar beste kleren: "tabbert, rok,
outterrouck, mantelken, hemden, veurschoon, nachthalsdoeken, beucktkens en veurmouwen"; zij
legateert aan juffr. Agnes Veron, een paar "braseletten met peerelen en getten", nog aan
Emmerentia, dochter van "Johannis de Renialme filiou Jaques" waar zij meter van is het zilverwerk
dat zij dagelijks draagt en een gouden ring met 7 diamanten; zij legateert aan de kinderen van
voornoemde Johannis de Renialme, verwekt bij Sara van Gangelt, 500 ponden bij hun
meerderjarigheid; zij legateert aan de dienstmaagd die bij haar woont 50 Carolus guldens; zij
benoemt tot universeel erfgenamen haar neef Theodore Hoste alsmede Johannis en Constantinis
de Renialme, ieder voor 1/3 deel. Executeurs testamentair zijn haar man Hermanus Mevius en haar
neef Theodore Hoste.
Getuigen: Marinus Fransen Wale en Adriaen Gieljam, burgers en inwoners alhier.

f 105v 16/10/1669

Testament van Lauwerus Gelaude, jongeman, wonende alhier, ziekelijk. Hij benoemd tot universeel
erfgenaam zijn vader Heyndrick Gelaude.
Getuigen: Mattis Corentas en Pieter Syncke.

f 106 8/11/1669

Compareert Abraham Cornelisse van Diest, gehuwd met Catharina Danckers, dochter van wijlen
Danckert Lowissen, die bekent ontvangen te hebben van mr. Ruardus Rogiersen Berenard,
chirurgijn, en Cornelis Wouters, voogden van zijn vrouw, een schepenkennis van 100 ponden
Vlaams ten laste van Anthonij Stevense Dane d.d. 28 december 1666 voor schepenen van

Stavenisse; eenzelfde ten laste van Jacob Domisse groot 50 ponden d.d. 16 april 1658; eenzelfde
ten laste van Maerten van Rossum van 33 ponden 6 schellingen en 8 groten d.d. 23 maart 1665;
eenzelfde groot 16 ponden 13 schellingen en 4 groten ten laste van Pieter Houck d.d. 23 maart
1665; eenzelfde ten laste van Jan Kivit groot 16 ponden voor schepen van Sint Annaland d.d. 21
juni 1658; eenzelfde ten laste van Jan Jans Carbeel groot 24 ponden Vlaams d.d. 31 januari 1668
te Sint Annaland; eenzelfde ten laste van Adrijaen den Hollander groot 25 ponden d.d. 8 maart
1668 te Sint Annaland, samen een totaal van 265 ponden Vlaams, alsmede 5 ponden en 5
schellingen aan geld, alles tezamen de voldoening van het slot van de rekening als gevolg van hun
gesloten akkoord; comparant blijft verplicht aan juffr. Sare Daems af te kwijten 200 guldens met
interest dat de voogden hebben opgenomen en in de rekening verantwoord.
Dit is een concept dat op 8 november 1669 aan Abraham van Diest is voorgelezen. Hij zal
commentaar geven.
f 107 10/11/1669

Compareert Marinis Scharre, die verklaart op verzoek van mr. Matteeus Favre, gehuwd met de
weduwe van Cornelis Bonsincx, te weten dat de schepenkenisse ten laste van Anthonij Backer uit
hoofde van Michgiel Cornelisse ten deel is gevallen aan Cornelis Bonsinck tegen een actie op
Dingenis Slippe die Willem Jansen daartegen heeft behouden, en dat hij weet dat Cornelis
Bonsinck de voornoemde Anthonij Backer vaak heeft gemaand.
Getuigen: sr. Willem Jouw en Jacob Smulders

f 107 11/11/1669

Compareert Abraham Cornelisse van Diest [... zelfde tekst als folio 106]
Getuigen: Pieter Roelofse van Siervelt en Adolph van der Balen.

f 107v 21/11/1669

Testament van Jobken Marinis, huisvrouw van Cornelis Jans Block, wonende te Stavenisse,
ziekelijk in haar kraambed liggende; zij legateert aan de armen van Stavenisse 100 Carolus
guldens; universeel erfgenaam is haar jonggeboren kind en bij vooroverlijden haar man, mits deze
aan haar broers Stoffel Marinisse en Adrijaen Marinisse elk 100 ponden Vlaams uitleert en aan
haar zuster Claesken Marinisse 1 rijksdaalder zonder meer; uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: de schout Troost en mr. Jacob Doorninck.

f 108 5/12/1669

Compareren juffr. Kinnera [ook Cunera] Mogge, weduwe van de heer secretaris Johan van Alphen,
als moeder en voogdes over haar kinderen, en juffr. Josinne van Alphen, volmacht hebbende van
haar man ds. Ieman Mogge, die overgeven aan de notaris een besloten testament met 2 zegels
waarvan het derde was afgevallen "ende het touwtje was daeraff.." met als opschrift: voor mij
Matthias Reijns, notaris en secretaris te Steenbergen compareert Kornelija Aerts van der Linde,
laatst weduwe van Joan Stoffels van Baerle, wonende te Nieuw Vossemeer, geeft haar testament
over d.d. 4 september 1662 te Steenbergen. Getuigen: sr. Mailliard van Oost en Witte Cornelissen.
Comparanten verzoeken de notaris het testament te openen en voor te lezen. Inhoud:
Testament d.d. 30 augustus 1662 van Cornelija Aerts van der Linde, laatst weduwe van Jan
Stoffels van Baerle; zij herroept alle eerdere testamenten; zij legateert "aen enige arme personen
indifferentelijk 10 ponden" te verdelen door de executeur; zij legateert aan haar zoon de secretaris
Johan van Alphen resp. zijn kinderen 50 gemeten 27 roeden en 2/3 parten van een "roe" land
gelegen in de Heerenpolder in Nieuw Vossemeer in de hoek "van den Eijck" (oost: den ouden dijck,
zuid en west: de nieuwe zeedijk, noord: de erfgenamen van jonker Berenard Pels); zij legateert aan
haar dochter Josina van Alphen of haar kinderen 7 gemeten 235 roeden land in 't Boeregors in
Nieuw Vossemeer naast het land van de weduwe van de secretaris Liens; universele erfgenamen
haar kinderen in gelijke delen, behalve haar zoon secretaris Johan van Alphen, zonder bemoeiing
van de anderen, die daarvoor 1000 Carolus guldens krijgt; zij verklaart verder dat elk volgend
testament ongeldig zal zijn als dit niet begint met de woorden "Heere ontfermt u minder in mijns
uijtterste ende weest mijns arme siele genadich".
Get: de heer burgemeester Maeljaert van Oost en Witte Cornelissen.
Comparanten verzoeken de notaris dit dokument ter kennis te brengen van ds. Guillielmus
Stamperius, als adminstrateur van de boedel, en van hem voldoening van de legaten te verzoeken.
Getuigen: jonker Robbrecht Brusce en stadhouder Roelant van der Prick.

f 110v 11/12/1669

Testament van Jacomintie Jans Boomgaert, weduwe van Adijaen Rombouts, wonende in de
heerlijkheid Poortvliet in de polder genaamd Priestermeet, ziekelijk; zij legateert aan de armen van
Poortvliet 3 guldens of 2 zakken tarwe; universeel erfgenaam is haar man's zoon Rombout
Adrijaens, mits deze aan haar erfgenamen ab intestato samen 1 zilveren ducaton uitkeert.
Getuigen: Meerten Jans Wageman en Lieven van Wassenhoven.

f 111 13/12/1669

Compareren Pieter Couwenhoven, Cornelis Tisteleth, Jacob Smulders, Jan Geerts Pover en
Abraham Slootemaker, die verklaren, op verzoek van de heer Marinis Verlucht, schepen te Tholen,
dat zij heden binnen deze stad waren in de herberg "de Swaen" in de achterkeuken in gezelschap
van Marinis Verlucht en Cornelis Deep, tussen wie woorden zijn gevallen over de koop van enige
balen meekrap ["meebalen"]; Deep had beloofd zijn balen te verkopen voor 2 procent minder dan
Anthonij de Bernage, mits er contant werd betaald, Marinis Verlucht had dit geaccepteerd.
Getuigen: de secretaris Joha van Oost en Pieter Polij. [was o.a. getekend Abraham Pieters]

f 111v 15/12/1669

Testament van Dingeman Antonijsse Speck, schepen te Scherpenisse, en Maria Janse Block,
ziekelijk, echtelieden. Zij legateren aan de armen van Scherpenisse 1 zilveren ducaton; zij maken
elkaar to universeel erfgenaam; mits er kinderen zijn moet de langstlevende deze opvoeden tot 16

jaar uit de boedel; bij hertrouwen komt de helft aan de kinderen. Als alle kinderen minderjarig zijn
overleden, krigen de "vrienden" van de langstlevende 1000 guldens. Zij benoemen elkaar tot
voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Get: Cornelis Antonissen Lantman en Jacob Jansen Hollander.
113 17/12/1669

Compareren Jan Jansen Carbeel en Adolph van der Baelen, wonende onder Sint Maartensdijk, die
verklaren, op verzoek van mr. Ruardus Rogiers Beerenard dat zij op 13 decemner 1669 's avonds
ten huize van Jan Mostman waren met Adrijaen den Hollander en mr. Ruardus Rogiers Beerenard
en dat Adrijaen den Hollander zei dat hij in de ziekte van wijlen Danckert Lowijsen "door ordre van
Ruardus Rogiers Beerenard was gedaen om den doctor mr. Willem Bollaert tot Tholen" en dat hij
was gereden tot Vossemeer en vandaar te voet naar Tholen om de doctor, daarna weer naar
Vossemeer waar hij overnachtte; hij verklaart tevens door de voogden te zijn betaald, maat minder
dan hij had geëist, hij had uiteindelijk 4 of 5 gulden gekregen.
Getuigen Lamvert Jans van der Moer en Job den Blauwen.

f 113v 18/12/1669

Testament van Pieter Polij, schepen van Sint Maartensdijk, ziekelijk; legateert aan de armen van
Sint Maartensdijk 1 pond; universeel erfgenaam zijn dochter Neelken Pieters; als zij na hem
minderjarig overlijdt gaat alles naar zijn huisvrouw Angniete Craen. Uitsluiting weeskamer.
Getuigen: mr. Adrijaen van der Schouw en Danckert Jansen Knulst.

f 114 21/12/1669

Testament van Barent Daems, wonende tot Poortvliet, ziekelijk; universeel erfgenaam zijn kinderen
Jacomijnthe Barents, gehuwd met Cornelis Dorij, Pieternelle Barents, gehuwd met Willem Steijger,
Daem, Davit, Adriana, Cornelis en Jan Barents, mits alle goederen behalve de landerijen te gelde
worden gemaakt als de jongste 20 jaar is en dan moet er worden verdeeld; zijn huisvrouw
Tanneken van de Vooren krijgt na zijn overlijden een kindsgedeelte in vrije eigendom. Tot voogden
stelt hij aan zijn broer Cornelis Daems en zijn neef Davidt Rolle, die er voor moeten zorden dat de
kinderen in de ware christelijke religie onderwezen en opgevoed worden. Uitsluiting van de
weeskamer.
Getuigen: de schout Mailliard van Oost en Cornelis Rolle.

f 115 31/12/1669

Compareert Jacobus Smalheer, gehuwd met Adrijaentge Leenardts Jacob Faesdochter; hij geeft
volmacht aan zijn zwager secretaris Johan van Oost om te verkopen de actie die hij heeft jegens de
erfgenamen van de rentmeester Cornelis Verlucht, als borg voor wijlen de secretaris Van Laren,
over het restant van de rekening van de koopdag van wijlen de vader van zijn huisvrouw, waarover
nog een proces hangt foor de Hoge Raad van Holland.
Get: Jacobus Smulders en Jacobus Verhaest.

f 115v 6/1/1670

Compareert Nicolaes de Limburch, gewezen schout van Scherpenisse en daar nog wonende, die
verklaart dat hij zijn 2 kinderen Philips en Cornelija de Limburch, verwekt bij wijlen Pieternella
Marinisse Douwsdr. van hem nog niet zijn voldaan van hun moederlijke erfdeel, waarvan ze nog
recht hebben op 2000 guldens; de man van zijn dochter, mr. Aernout Crewets, heeft ook nog een te
goed een kapitaal gevestigd op enige landerijen van de comparant. Deze landerijen te
Scherpenisse zullen eerst vrij gemaakt dienen te worden voordien de kinderen aanspraak kunnen
maken op hun erfdeel.
Getuigen: mr. Adrijaen van der Schouw en Davit Willemsen Smit.

f 116 24/2/1670

Testament van Cornelis Tisteleth, ziekelijk; hij legateert aan de armen van Sint Maartensdijk 1
pond; universeel erfgenaam zijn huisvrouw Janneken Jans; als hij kinderen bij haar zal verwekken
krijgen deze geen legitime portie maar zal hun erfdeel gebruikt moeten worden voor hun opvoeding.
Getuigen: Pieter Outsegen en Pieter Syncke.

f 116v 28/2/1670

Testament van Cornelis Duijvelaer, schepen van Sint Maartensdijk en daar wonende, en Janneken
Cornelisse Pelle, echtelieden; zij legateren aan de armen van Scherpenisse 8 schellingen 4 groten;
hij benoemd tot erfgenamen zijn dochter Anne Duijvelaers, verwekt bij Madelena Antonis, nu
gehuwd met Abraham Noorthouck voor 200 guldens, en zijn andere kinderen verwekt bij Janneken
Cornelisse Pelle, te weten Caterina, Cornelis, Adrijaentge, Stoffelintge en Adrijaen Duijvelaers voor
de rest; zij benoemt tot erfgenamen haar vijf voornoemde kinderen; in beide gevallen behoudt de
langstlevende de boedel tot meerderjarigheid van het jongste kind; bij hertrouwen komt meteen de
helft aan de kinderen; zij benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Pieter Outsegen en Pieter Syncke.

f 118v 21/3/1670

Compareert juffr. Johanna Tisteleth, weduwe van mons. Adrijaen d'Hollander, in leven notaris en
procureur te Tholen, voor zichzelf en als voogdes over haar onnozele zoon bij Adrijaen d'Hollander,
verklaart te accepteren "de arrementen" van het proces in appel voor de Raad van Brabant tussen
haar man als eiser en Thomas van Heynsbergen, meester hoedemaker te Bergen op Zoom als
gedaagde; zij geeft volmacht aan de heer Jacob van Nuereboor, procureur voor die Raad, om de
zaak verder af te handelen.
Getuigen: Joachim Nollens en Dingenis Nollens.

f 119 22/3/1670

Compareert Lauwerus van Pamelen, landman wonende onder de jurisdictie van Sint Maartensdijk,
die volmacht geeft aan de heer Abraham de Vos, makelaar te Middelburg, om te innen van
Bartolomeeus Paulus, wonende in Sint Anna ter Muiden in Vlaanderen 300 Carolus guldens met

rente die hij als borg voor Michiel van de Woestijne aan hem schuldig is volgens een
"schepenverleytbrief" van Sluis.
Getuigen: Adrijaen van der Schouw en Abraham Schermers, beide schepenen van Sint
Maartensdijk.
f 119v 23/3/1670

Compareert Marinis Loncke, wonende te Sint Annaland, die volmacht geeft aan de rentmeester
Cornelis Daemsen en aan Maerten Jansen van Batenburg, apart of tezamen, om van secretaris
[Johan] van Oost te innen de penningen die van zijn gehouden koopdag onder hem berusten en
deze ten kantore van de Prins van Oranje te voldoen ter vermindering van de pacht van zijn hoeve,
en verder zijn effecten, vruchten etc. te administreren, de landerijen te cultiveren en laten bezaaien,
daarna zijn hoeve ten meesten profijt te verkopen en dit alles om de schuld die deze heeft te
voldoen.
Getuigen: mr. Ruardus Rogiers Beerenard en Lambrecht Jansen van der Weel.

f 120v 24/3/1670

Testament van Lenard Jansen Buerman en Elisabeth Jacobs, echtelieden wonend onder Sint
Maartensdijk, beiden gezond; zij legateren aan de armen van Sint Maartensdijk 2 rijksdaalders; zij
benoemen elkaar tot universeel erfgenaam; de langstlevende dienst aan de "vrienden" van de
overledene 2 zilveren ducatons uit te keren.
Getuigen: Pieter Outsegen en Pieter Syncke.

f 121 28/3/1670

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Michgiels de Molineth, landman onder Sint Maartendijk,
aanastaande bruidegom, en Blasintge Willems den Roon, aanstaande bruid; zij zullen huwen onder
gemeenschap van goederen volgens plaatselijk gebruik, maar bij het scheiden van het huwelijk zal
zij de keuze hebben of ze de winsten en verliezen gemaakt tijdens het huwelijk zal delen of niet;
alle erfenissen vallen buiten de gemeenschap.
Getuigen: Martinus Tisteleth en Cornelis Willems van Gelder.

f 121v 30/3/1670

Testament van Emaniwel Jobsen, wonende op de Poortvlietse sluis, ziekelijk; hij legateert aan de
armen van Poortvliet 1 rijksdaalder; hij legateert aan zijn zoon Dirick Manis 200 guldens en "een
koeie, die tegen een vermangelt paert hem aengecomen", en dat vanwege diensten die hij van zijn
zoon genoten heeft, alsmede nog 25 guldens die hij van zijn zoon heeft ontvangen toen hij op de
sluis kwam wonen; universele erfgenamen zijn 4 kinderen Cornelis, Job, Pieter en Dirick Manissen.
Getuigen: Daniel Peters, Rombout Adrijaens en Jacob Marinissen Otter.

f 122v 21/4/1670

Compareert Marinis Claesen Boer, wonende te Stavenisse, die verklaart schumdig te zijn aan Jan
Batenburg de oude 5 ponden Vlaams over geleend geld tegen 6 1/6 % onder verband van een
"more swarte en een bleijcke roode melckkoeije".
Getuigen: Pieter Syncke en Marinis Cabboordt.

f 123 27/4/1670

Testament van mevrouw Elisabeth van Borsselen, huisvrouw van de heer Cornelis Liens, heer van
Westkerke en dijkgraaf van Sint Maartensdijk, ziekelijk; zij herroept alle eerderetestamenten, maar
haar huwelijkse voorwaarden blijven van kracht; zij moet in de kerk van Poortvliet bij haar moeder
worden begraven; zij legateert aan de armen van Sint Maartensdijk 25 guldens, aan de armen van
Poortvliet 25 guldens en aan de armen van Westkerke 25 guldens; universeel erfgenaam haar
dochter juffr. Lucretia Liens dochter van Cornelis Liens; uitsluiting van de weeskamer; voogden
over haar dochter worden naast haar man haar broers jonker Wolphard van Borsselen en jonker
Johan van Borsselen.
Getuigen: mr. Adrijaen van der Schouw en Clement Adrijaens.

f 124 28/4/1670

Testament van Maerten Jans van Batenburg, schepen alhier, ziekelijk, en Teunije Jan Block,
echtelieden; zij herroepen hun eerdere testament van 13 februari 1668 voor notaris Johan Verburgt;
zij legateren de armen van Sint Maartendijk 4 zilveren ducatons; hij benoemd tot erfgenamen zijn
kind bij haar verwekt of nog te verwekken kinderen, indien het kind minderjarig vóór hem overlijdt
dan krijgen zijn "vrienden" 200 ponden en zijn vrouw de rest; zij benoemd tot erfgenamen haar
vóórkind en kind of kinderen met Maerten Jans van Batenburg, alsmede haar man; zij benoemen
elkaar tot voogd over het kind of de kinderen, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: mr. Mattheeus Favre en Cornelis Lenarts Smith.

f 125 5/5/1670

De notaris Joan Craen verklaart zich op verzoek van mr. Ruardus Rogiers Beerenard zich naar de
heer Anthonij Jansen Duijne, baljuw van Sint Annaland, te hebben begeven en verzocht te hebben
de secretaris van Sint Annaland, namens het college van wet aldaar, te gelasten kopie te geven
van de armenrekening van Sint Annaland. Duijne heeft beloofd Van Diest erover te zullen spreken.

f 125 20/5/1670

De notaris Joan Craen verklaart zich nogmaals op verzoek van mr. Ruardus Rogiers Beerenard
zich naar de heer Anthonij Jansen Duijne, baljuw van Sint Annaland, te hebben begeven en
verzocht te hebben de secretaris van Sint Annaland, namens het college van wet aldaar, te
gelasten, binnen twee maal 24 uur, kopie te geven van de armenrekening van Sint Annaland. Het
antwoord luidde: laar mr. Ruardus het maar rechterlijk verzoeken.

f 126 20/5/1670

Testament van Lambrecht Heindrixen van der Moer, brouwer wonende te Sint Annaland, en
Janneken Adrijaen Pieter Joosendr; zij legateren de armen van Sint Annaland 11 guldens; zij
benoemen elkaar tot universeel erfgenaam, mits de langstlevende de huidige en eventuele

toekomstige kinderen zal onderhouden en bij meerderjarigheid legitime portie uitkeren; wanneer de
langstlevende overlijdt zullen de goederen gelijkelijk dienen worden te verdeeld, tenzij er een nieuw
testament is gemaakt. Bij hertrouwen dient de helft aan de kinderen te worden uitgekeerd; zij
benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: mr. Ruardus Rogiers Beerenard en Jan Jansen Mostman.
f 127 24/5/1670

Testament van juffr. Sara Isselsteyn, ziekelijk, wonende te Sint Annaland, weduwe van de baljuw
en dijkgraaf van Sint Annaland Daen Jacobsen; zij legateert aan de armen van Sint Annaland 6
zilveren ducaten of 3 poden3 schellingen Vlaams; zij legateert aan Francijntge Lievens, dochter van
Cornelia van Isselsteyn, die geprocreëert is van haar overleden broeder Francois van Isselsteyn, 4
ponden 3 schellingen 4 groten; universele erfgenamen de kinderen van haar overleden broers
Fracois en Jan van Isselsteyn, en eventueel hun kindskinderen bij representatie, hoofd voor hoofd
onder hun tienen en gelijke delen, op voorwaarde dat Cornelia en Jaques van Isselsteyn, kinderen
van Fracois, alsmede Sara van Isselstey, dochter van Jan, enkel het vruchtgebruik ervan zullen
hebben en de eigendom direct op hun kinderen overgaat; als die kinderen zonder kinderen komen
te overlijden gaat hun deel weer naar de andere erfgenamen ab intestato; als Jaques en Eva Jans
van Isselsteyn zonder kinderen overlijden, gaat hun deel naar hun "vrienden" van vaders zijde,
zonder daarover anders te mogen beschikken; als voogden worden aangesteld haar neef Nicolaes
van Isselsteyn en mr. Ruardus Rogiers Beerenard, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: Jan Jansen Mostman en Jan Jacobsen Doorebacker.

f 130 31/5/1670

Compareert Davit Jacobs Caboort, die verklaart ontvangen te hebben van Philips de Later,
vanwege de weduwe van mr. Pieter Haven, in leven schout te Scherpenisse, 33 ponden 13
schellingen en 9 groten kapitaal en interest, tot kwijtschelding van een onderhandse obligatie door
Haven gepasseerd, door de Later ingetrokken, waarvan hij hem nu kwijting verleend, onder
verband van zijn huis in deze stad [Sint Maartensdijk] aan de markt (west: de markt, zuid: Maliard
van Oost, oost: de Veste, noord: het huis van de comparant).
Getuigen: Heindrick Tisteleth en Pieter Syncke.

f 130 28/6/1670

ompareert de heer Herbertus Broun, schout alhier, die volmacht geeft aan sr. Maerten Maertens
van Steyn, koopman wonende te Zittert [Sittard], in het land van Gulyck, om van Claes Smeecks te
Puth "voldoeninge te hebben van de halfwassen van de landen die Smeecks van hem ter
halffbaninge gebruikt en ten achter is" en bij mankement de vruchten zo nodig uit te winnen en te
verkopen.
Getuigen: Cornelis Manneken en Pieter Syncke. [was o.a. getekend P.L. Syncke]

f 131 8/7/1670

Compareert de heer oud burgemeester Mathias van den Broucke, wonende binnen de stad Tholen,
die volmacht geeft aan Abraham Vlietlant, wonende te Sint Maartensdijk, om voor schepenen van
Sint Annaland om aan mr. Edualdus van de Perre, schepen en raad van Middelburg, een
hypotheek te vestigen op 45 gemeten en 296 roeden vroonland onder Sint Annaland, in de 3e mate
van de Vronen, tot zekerheid van een borgtocht die van de Perre voor hem heeft gepresteerd aan
wijlen juffr. Clara de Hase, weduwe van Fransois Velters, voor een kapitaal en interest.
Getuigen: jonker Robbert Bruce en Pieter Cornelisse Steelant.

f 131v 14/7/1670

De notaris Joan Craen verkaart, op verzoek van mr. Ruardus Rogiers Beerenard, dat hij gisteren bij
ds. van Dorislaer, predikant te Sint Annaland, thuis op bezoek is geweest, in presentie van Sijmon
Sijs, ouderling en diaken, en dat hij met hem heeft gesproken over de noodzakelijkheid van
catechisatie na de middagpredikatie wegens het nut voord de jeugd, opdat deze de "vreze Gods
ingeplant" zou krijgen omdat er blijkbaar veel "verwildering, vloeken, weinig naesteliefde maer
onbeleefde bejegeningen, kijven enz." voorkomt; daarna spark men over het enige tijd geleden
gepasseerde tuusen de vrouw van Abraham van Diest en de vrouw van mr. Ruardus Rogiers
Beerenard (schelden, lasteren en vechten op de publieke straat), waarop de notaris vroeg of
partijen al verzoend waren; Donsilaer zei: de vrouw van Van Diest had "satisfactie gedaen" en was
daardoor weer aan het Avondmaal toegelaten, de vrouw van Berenard had dit echter geweigerd
omdat ze zei beledigd te zijn, en was daardoor nog niet tot het Avondmaal toegelaten.

f 132v 3/8/1670

Compareert juff. Maria de Loose, weduwe van Jan Campen, die verklaart volmacht te geven aan
haar zoon Yeman Campen, schepen van Westkerke, om haar haar goederen te administreren
zowel in Zierikzee als elders in de landen van Schouwen en Duiveland.
Getuigen: Adriaen van der Schouw en Clement Oudesluis. [was geteked o.a. Clement Adriaens].

f 133 18/8/1670

Compareert juff. Maria Poort, huisvrouw van de heer Herbertus Broun, schout van Sint
Maartensdijk, die volmacht geeft aan haar man tot de verkoop en transport van alle landerijen die
hen toebehoren en die hij zal willen verkopen.
Getuigen: burgemeester Mariis Geene en Marinis Fransen Wale, schepenen van Sint Maartensdijk.

f 133 18/8/1670

Testament van de heer Herbertus Broun, schout van Sint Maartensdijk, en juff. Maria Poort,
echtelieden, beiden gezond. Zij benoemen tot universele erfgenmaen hun hun huidige kinderen en
eventueel nog geboren te worden kinderen; zij benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de
weeskamer.
Getuigen: burgemeester Mariis Geene en Marinis Fransen Wale, schepenen van Sint Maartensdijk.

f 134 3/10/1670

Compareren Joris Biljaert en Josina Daniels [hierbij is een vogel (duif?) op een tak getekend],
echtelieden, wonende in het dorp Westkerke, alsmede Jan Parasijs, zoon van Jan Parasijs en
Maeyken Daniels, burger te Sint Maartensdijk, samen erfgenamen van Pieter Daniels en Janneken
Aeck, beiden overleden; zij machtigen N.N. om namens hen te cederen en transporteren hun
aandeel in een hofstede bestaande uit huis, schuur, bakkeet en gevolg met circa 15 bunders land
genaamd "De stede te Ros" gelegen in de parochie van Tielt, nabij Schuyverscapelle, in
Vlaanderen.
Getuigen: mons. Willem Jouw en Jacob Kegge.

f 134v 7/10/1670

Compareert de heer Cornelis Liens, heer van Westkerke, dijkgraaf alhier, die volmacht geeft aan
Cristiaen van der Burgt, procureur voor de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland [is
doogestreept: Migiel Tisteleth], om processen "tam active quam passive" te vervolgen voor deze
Raad.
Getuigen: Maerten Tisteleth en Jacob Houtene

f 135 8/10/1670

Compareert Dingeman Cornelisse Neringe, wonende in de vrijheid van Rosendael, zoon en enige
universele erfgenaam van zijn moeder Mayken Adrijaensen, laatst weduwe van Jan Pieters
Drimmel, die volmacht geeft aan mons. Jacobus Smulders, procureur alhier, om te innen van
Martha Boeije, weduwe van Jacob Saugis, wonende te Goes, 100 ponden, die hem volgens
obligatie d.d. 1 januari 1653 van haar overleden man, toekomen.
Getuigen: mr. Pieter Cosijn en Dingeman Bigge.

f 135v 10/10/1670

Compareren Nicolaes Jans Mostman en Adrijaen van Poperinck, burgers wonende binnen Sint
Annaland, die verklaren, ten verzoeke van mr. Ruardus Rogiers Beerenard en Cornelis Wouters,
dat zij verleden maandag in het huis waren van Jacob van Damme, in gezelschap van Sijmon van
Benthem, Adrijaen Abrahamse Hollander en anderen, en dat mr. Beerenard aan Adijaen
Abrahamse Hollander vroeg of hij hem ooit had horen zeggen dat het goed van Abraham van
Diest’s vrouw hem Van Diest wel “uyt de neus soude vrijven” en maken dat Van Diest zijn leven
“dqer met affsien en soute”; Adrijaen Abrahamse Hollander verklaart van niet, maar wel dat, als
Van Diest zoo voortging, dat hij het goed van zijn vrouw zou “verbruijen” en niet veel daarvoor
hebben zou.
Getuigen: Jan Jacobs Doorbacker en Pieter Linders Syncke.

f 136 19/10/1670

Compareert mr. Adrijaen van der Schouwe, chirurgijn en schepen van Sint Maartensdijk, die
verklaart, ten verzoeke van mr. Ruardus Rogiers en Cornelis Wouters, dat hij 14 oktober 1670
binnen Sint Annaland, ten huize van Cornelis Thuinder was en dat hij met mr. Mattheus Favre over
de chirurgie sprak, Favre vroeg waarom waarom hij hem niet in zijn praktijk in Sint Maartensdijk
haalde en gebruikte, “alsoo het zijn mr. was geweest” en waarom hij mr. Ruardus gebruikte; en
verklaarde dat hij [van der Schouwe] daarop had geantwoord dat het hem niet lustte, dat hij hier
lang chirurgijn geweest was en zijn praktijk niet wilde bederven, omdat hij had horen zeggen dat hij
Favre “daer met minder als voor een ducaton woude comen”; dat Favre daarop zei dat hij geerne
zoude gekomen hebben, gelijk een ander [… onduidelijk in de tekst …] betreft de betaling van de
diensten van Van der Schouw jegens Ruardus in de zaak tegen Adrijaen van Diest.
Getuigen: Jan Geerts, dijkgraaf [Cornelis] Liens.

f 136v 27/10/1670

Testament van Jacobmijntge Dingenis, weduwe van Claes Cornelissen, wonende te Sint Annaland,
ziekelijk. Zij legateert, zoals eerder volgens het testament van haar met haar man voor notaris
Johan Verburgt dat van kracht blijt, één rijksdaalder [aan de armen]; universele erfgenamen haar
drie kinderen Dingenis, Sara en Dingentgen Claessen; van de portie van Sara, gehuwd met Jan
Mosman, blijft het vruchtgebruik ten behoeve van haar man zolang deze leeft, als Sara overlijdt
mag zij het vruchtgebruik aan haar man vermaken, maar het eigendom gaat dan direkt over op
haar kinderen.
Getuigen: mr. Ruardus Rogiers Beerenard en Cornelis Jansen Hoogvorst.

f 137v 30/10/1670

Compareren Joos Anthonisse van de Slycke en Jacob Machielsen, beiden wonende te Stavenisse,
die verklaren, ten verzoeke van Abraham Jacobsen Priem, te weten dat Priem van Meeus
Anthonisse van der Dijck heeft gerbuikt over 1663 en 1664 de helft van een portie van 11 gemeten
land, toegekomen hebbende mevr. Dirxl[an]t, waarvan Meeus Anthonisse de ene, en Priem de
andere helft van heeft genoten, zonder dat Priem de vruchten van Meeus Anthonsse “over desselfs
alfwas over die jaren heeft geprofiteert”.
Getuigen: baljuw Troost en secretaris Abraham Jacobse Uyl.

f 138 25/12/1670

Testament van Josintge Pieters, jongedochter, 16 jaar oud, ziekelijk; universeel erfgenaam haar
moeder Catalina Emmanuels, laatst weduwe van Pieter Melsen.
Getuigen: Noach Stoffels en Jan Stoffels Coopman.

f 138v 26/1/1671

Compareert de heer Johan van Oost, sceretaris van Sint Maartensdijk, die volmacht geeft aan
Willem Schuyffhil, procureur van de Hoge Raad van Holland, om proces te voeren als gedaagde
tegen de weduwe en efgenamen van Johan Vermuyden, wonende te Tholen, impetranten.
Getuigen: burgemeester Marinis Geene en Pieter Polij.

f 139v 10/2/1671

Compareert Cornelis Damme, burger te Sint Annaland, die verklaart, op verzoeke van Cornelis
Wouters en mr. Ruardus Rogiers Beerenard, dat hij blijft bij de verklaring die hij woor mij notaris
heeft afgelegd op 1 juli 1668 ter zake van Catarina Danckers.
Getuigen: Adolph van der Boelen en Gillis Janse van Beveren.

f 139v 10/2/1671

Compareert Claes Janse Mostman, wonende te Sint Annaland, die verklaart, op verzoek van
Cornelis Wouters en mr. Ruardus Rogiers Beerenard, dat hij blijft bij zijn verklaring afgelegd op 25
oktober 1670.
Getuigen: Adolph van der Boelen en Gillis Janse van Beveren.

f 140 11/2/1671

Compareert Fransois Fransen de Mont, meester metselaar te Sint Maartensdijk, die verklaart, op
verzoek van Cornelis Wouters en mr. Ruardus Rogiers Beerenard, dat zijn zoon Geeraert Frans
met de dochter van Danckert Lowijssen, in leven meester metselaar binnen Sint Annaland, in
“onderlinge vrijage met malkander zijn getreden, dat de tekenen van liaste genegentheit, wesende
een goude rynck, noch onder hem comparant of zijn zoon zijn berustende in alle bewaringe ten
gedachtenis” en dat ze bij hem heeft gegeten en dat ze op een Sint Maartensdijkse kermis 2 of 3
dagen te zijnen huize is gewesst, totdat haar moeie kwam om haar naar huis te halen, zodat de
Mont Danckert Lowijssen op zijn ziektbed heeft verzocht en aangesproken om een huwelijk tussen
hen voor te stellen. Het antwoord daarop van Lowijssen was: “is’t lijns dochters sin, het is wel, ick
sal haer daer niet affhouden oft tegen sijn”; daarop is Lowijssen overleden en is zijn dochter
[Catarina Danckers] in ontrouw met een ander getreden; de Mont heeft het niet geraden dat zijn
zoon de geboden zou schorten en zijn de geboden dus normaal doorgegaan.
Getuigen: mr. Adrijaen van der Schouw en Geert Gisebrechtsen Wagemaker.

f 140v 21/2/1671

Jan Ockius gelast de notaris bij secretaris Abraham Jacobse Uyl kopie te verzoeken uit het
resolutieboek van de dijkage van Stavenisse betreffende de “hieltgens” die bij de indijking van de
nieuwe polderkens op de Suytmoer, door de oude dijk in Stavenisse zijn gemaakt en over de
schade die de dijkage daardoor kan lijden.
Antwoord van Uyl: “ick hoore ende sie” en versoekt kopie.
Ockius protesteert tegens Uyl wegens weigering van klein zegel.
Getuigen: mr. Adijaen van der Schouw en mr. Ruardus Rogiers Beerenard.
Uyl verzoekt notaris dan aan de dijkgraaf en gezworenen kopie door de klerk te eisen.

f 142 16/3/1671

Compareert Jan Janse Walschot de jonge, wonende binnen Veere eiland Walcheren, voor zichzelf
als efrgenaam van zijn overleden broer Jasper Jansen Walschot, en als voogd over de kinderen
van zijn broer Cornelis Jansen Walschot, alsmede Jacob Jacobsen Cijs, wonende in Schoondorp
op het eiland Tholen, als mede voogd over de kinderen en medeërfgenaam van Jasper Janse
Walschot; zij machtigen Jan Janse Walschot de oude, wonende te Assen op den Heuvel onder
Antwerpen in Brabant, om 100 Carolus guldens met interest te innen die de weduwe en de
erfgenamen van Nicolays Jansen Walschot aan de comparanten schuldig zijn volgens een
schepenschuldkennisse door Nicolays Walschot op 29 december 1664 voor schepenen van
Rosendael, inhoudende een hypotheek tot zekering van de schuld, gelegen onder Nispen.
Getuigen: Pieter Syncke en Jacob Kegge.

f 143 20/2/1671

Compareren Maeyken Cornelisse, laatst weduwe van Cornelis Mol, wonende in Malland,
geassisteerd met haar broer Matteeus Heijboer, ter eenre, en Pieter Mol, voor zichzelf en voor de
kinderen van wijlen Michiel Mol en Job Mol, ter andere; zij sluiten akkoord over de erfenis van
Cornelis Mol, waartoe de 2e comparant ab intestato gerechtigd was, zodanig dat Maeyken het
jongste kind van Michiel Mol, met name Adriaen Michielse Mol, dat nu bij haar woont, 2 jaar zal
onderhouden waarvoor ze alle goederen van haar overleden man behoudt; als het kind vóór deze 2
jaar overlijdt hoeft ze niets uit te keren, mits zij de kosten voor de begrafenis van het kind betaalt.
Getuigen: Jacob Kegge en Pieter Syncke.

f 143v – f 150v

Dubbelen van de akten van 12/2/1671 tot 16/3/1671

f 145 10/2/1671

Testament van juff. Mayken Cornelisse Bedaff, weduwe van de heer Johan Voshol, in leven
secretaris te Scherpenisse, wonende aldaar, ziekelijk. universele erfgenamen zijn haar kinderen
volgens “kostume van het land”; voogd wordt de heer schout Cornelis de Waijer, toeziend voogd
mons. Johannis Voshol, met uitsluiting van de weeskamer.
Getuigen: mons. Willem Jou en mr. Aerndt Creuwerts, chirurgijn. [deze akte is geheel
doorgestreept].

f 151v 18/3/1671

Compareren Heynderick Adrijaens Cuype en Marinis Pieters Coucke, wonende te Poortvliet,
voogden van het weeskind van Claes Adrijaensen Cuyper, geteeld bij Neelken Booneputte, beiden
overleden; zij machtigen mr. Willem Schifil, procureur van de Hoge Raad in Holland, om proces als
gedaagde te voeren in appel tegen Gabriel Manteau, gehuwd met de weduwe van Pancreas
Adrijaens Cuijper, in leven gewezen voogd van de voornoemde wees.
Getuigen: secretaris [Johan] van Diest en Abraham Vlietlant. Wasgeteked: Heynderick Kuppe en
Marinis Pieters Koucke.

f 152 24/3/1671

Testament van juffr. Agnis Verron, gezond, huisvrouw van mr. Adriaen Stevens, apotecarius

wonende binnen Middelburg in Zeeland; zij bevestigt de huwelijkse voorwaarden tussen haar en
Adriaen Stevens gepasseerd in 1670 voor notaris Verminne te Middelburg; universeel erfgenaam
haar man van al haar goederen en zekere som van penningen die haar schoonvader ds. Ermannis
Mevius, predikant te Sint Maartensdijk, in levenslang vruchtgebruik van haar bezit; als zij zonder
kinderen overlijdt moet haar man betalen aan de armen van Middelburg 8 ponden 6 schellingen en
8 groten; de vier kinderen van haar moeie Catharina Boone, geprocreëerd bij Revixit van Naersen,
ieder 8 ponden 6 schellingen en 4 groten; haar neef Bartholomeus Westdurp, zoon van Cornelis
Westdurp en Crystina Boone, haar moeie 10 ponden per jaar tot hij 2à jaar is en dan niets meer;
haar schoonzuster Catharina Mevius, huisvrouw van mr. Johannis de Koninck 100 ponden en al
haar kleren; aan Hermanius de Koninck, zoon van Johannis de Koninck en Catharina Mevius 50
ponden Vlaams; als zij kinderen nalaat moet haar man deze opvoededen tot 25 jaar en daarna 700
ponden moederlijk deek uitkeren en haar kleren en juwelen, met uitzondering van de juwelen die zij
van haar man heeft gekregen, deze krijgt hij weer in eigendom; bij de 700 ponden is inbegrepen
wat de kinderen als uitzet of voor “gebruijckelijkloffs feeste” hebben verkregen; zij benoemt haar
man tot voogd over de kinderen van wijlen Johannis de Koninck, als deze kinderen minderjarig
overlijden moet haar man andere legaten aan de bovengenoemden uitkeren.
Getuigen: Jacob Kegge en Adriaen Giljam.
f 154 8/5/1671

Compareert Willem Lenarts, landman in de heeerlijkheid an Sint Annaland, die verklaart ontvangen
te hebben van de heer Marinis van der Heyden 28 ponden 18 schellingen 10 groten die hem
toekwamen van deheer Marinis Verlucht over de kosten van gekochte meebalen in 1667, waarop
hij volgens arrest van 9 augustus 1668 voor het gerecht van Sint Annaland panding heeft
verkregen, en waarop hij nu geen recht meer heeft.
Getuigen: Jacob Kegge en Pieter Leenderts Sincke.

f 154 11/5/1671

Compareren Johannis Jacobs Doorbacker en Johan Craen, die verklaren dat zij op 11 mei 1671 ten
huize van Jan Mosmans, tavenier of herbergier te Sint Maartensdijk, zijn geweest in presentie van
Nicolaes Taecke, gareelmaker te SInt Maartensdijk, en notaris Johan Craen; Taecke verklaart dat
hij de schout Duijne van Sint Annaland “over beslag en interdict van een zak lisaet schepe gedaen
op sabbath bij Cornelis Backer” en daarvoor beboet door de stadhouder, en dat hij had gevraagd of
hij de zak mocht afvoeren, waarop de schout had geantwoord: “mr. Ruardus of de stadhouder heeft
daer niet aen te seggen”.
Geen getuigen.

f 154v 11/5/1671

Compareert Gillis Janse Smits, wonende te Sint Philipsland, verklaart, op verzoek van mr. Ruardus
Rogiers Beerenard, stadhouder van de baljuw van Zierikzee Beoosten Schelde, dat hij verleden
zondag, vier weken geleden, ‘s morgens te Sint Annaland is geweest met Cornelis Pieter Backer,
veerman van Sint Philipsland, en zijn boot, dat hij Smits daar heeft gekocht van Claes de
Greelmaker een zak plat zaad, die hij zelf in de boot heeft gedragen; dat mr. Ruardus daarop een
boete heeft beslagen, en de veerman heeft verboden te varen voordat hij was voldaan; zij vroegen
daarop de baljuw Duijne om verlof om uit te mogen varen, de baljuw heft dit verlof gegeven eraan
toevoegende dat als Beerenard daarover iets te pretenderen had hij bij hem om de boete moest
komen.
Getuigen: Marinis de Putter en Willem Willems Geerlynck.

f 155 17/5/1671

Testament van Anthoni Dingemans, ziekelijk, en Elisabeth Heyndericx, echtelieden, wonende
“onder de jurisdictie mij bekent”; zij legateren aan de huisarmen dezer stad 2 zilveren ducatons, de
“vrienden” ab intestato van de eerst overledene ontvangen 8 zilveren ducatons; zij benoemen
elkaar tot universeel erfgenaam.
Getuigen: mr. Mattheus Favre en Jacob Mattheussen.

f 156 23/6/1671

Compareert Arij Giliams, burger en inwoner van Leiden, nu wonende in het dorp Stavenisse, die
verklaart volmacht te geven aan mr. Lannoi, medeburger te Leiden, om voor schepenen te Leiden,
uit zijn naam in ontvangst te nemen de erfdom van zeker huis, door hem “bij de rete gekocht”, op
de Langerbrugge, waar hij tegenwoordig woont. Gedaan binnen Stavenisse.
Getuigen: de schout Lenart Troost en Joos de Wagenmaker.

f 156v 10/7/1671

Compareert Cornelis Tistelet, wonende Sint Maartensdijk, die volmacht geeft aan mr. Willem
Schuffel, procureur van het Provinciaal Hof en Hoge Raad van Holland, om het preces te vervolgen
als gedaagde in appel tegen Maerte van der Maes, procureur te Zierikzee, als eiser.
Getuigen: Pieter Syncke en Jan van der Schouwen.

f 157 12/7/1671

Compareert Cornelis Willems van Gelder, landman onder de heerlijkheid van Sint Maartensdijk, die
verklaart in de nacht van 2 op 3 juli bestolen te zijn, o.a. van 2 zilveren bekers, waarvan één
gemerkt met zijn naam, de andere Blasintge Willems; 6 zilveren lepels, enige met zijn naam,
andere met de namen van zijn kinderen en hun peters en meters, zijnde hun “pillegiften”; 3 gouden
ringen, 2 “suffen, één los van draden, de andere vast” van wijlen zijn vrouw; kleren waaronder 2
keursen; de kleren van zijn dochter; hoofdijzers; van zijn dienstmeid, de dochter van Marinus
Elenbaes te Stavenisse, een “kemelhare manteltge”, enz.; deze verklaring dient om nazoek te doen
in alle banken en leningen.
Getuigen: Jacob Jou en Pieter Sincke.

f 158 16/7/1671

Jaques Dalens, rentmeester van de Staten van Zeeland, gelast de notaris om naar Lenart Troost,
schout van Stavenisse, te gaan en daar te protesteren dat hij volgens de order van de deurwaarder
Giljam Kerpentier de gearresteerde en geëxamineerde schuit van Meus Antonisse van der IJeck
niet heeft aangehouden en vastgelegd, maar in de macht van Meus Antonisse van de IJeck heeft
gelaten om hem daarmee te laten varen.
Gedaan te Stavenisse.
Dit voorgelezen zijnde heeft Troost geantwoord dat voor executie de schiftelijke toestemming nodig
was, die hij heeft verzocht van de deurwarden Kerpentier, met de vraag wie hij bij tegenstand zou
gebruiken: de dienders van Tholen of van Zierikzee; hij heeft daarop wel schiftelijke commissie
verkregen, maar geen antwoord op zijn vraag; Kerpentier had daarop voorgesteld te wachten tot hij
nader bericht had, wat hij uiteindelijk niet heeft gedaan.

