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Ja, stilzitten kon Paul Harthoorn niet. Toen hij klaar was met het transcriberen van de
schepenacteboeken (5 dikke pillen) van notaris Levendale en met het schrijven van artikelen
hierover in het blaadje “Familiepraet” van het Zeeuws Genealogisch Centrum, besloot hij
maar gewoon door te gaan met de boeken van notaris Jacob Boudewijn Wisse, de opvolger
van Levendale.
Van notaris Jacob Boudewijn Wisse zijn er in het archief van Goes drie delen aanwezig,
RAZE 2043, 2044 en 2045. Op zijn verzoek heb ik deze maar meteen helemaal
gefotografeerd, onder het mom “Als ik geen zin heb of als mijn gezondheid het niet meer
toelaat, stop ik meteen”.
De wijze waarop hij transcribeert, is dezelfde gebleven. Sommige akten geheel woord voor
woord en zoals het werkelijk geschreven staat, bij andere pikt hij de belangrijkste feiten er uit
en laat de “standaard”-zinnen weg.
Inmiddels heeft hij het eerste deel afgerond en zijn de eerste artikelen geschreven. Wij
besloten deze ook maar op de website te plaatsen.
Omdat wij elkaar zoveel ontmoeten, weet hij natuurlijk precies waar ik mee bezig ben: “de
Smallegange’s en akten betrekking hebbend op alle zaken betreffende de dorpen Waarde en
Krabbendijke”. En op mijn beurt kan ik hem, omdat ik in de loop van de jaren een uitgebreide
database over Goes in de jaren 1550 - 1650 opgebouwd heb, (meestal) snel aangeven waar hij
nog meer gegevens kan vinden over de personen die hij in de akten van Wisse tegen komt.
Kortom, u begrijpt het, wij vinden het nog steeds een groot genoegen “om bij te praten”.
Toen hij mij vertelde met deze boeken te beginnen, herinnerde ik hem aan onze1 “eeuwige
discussie” of Wisse Mattheuss, de grootvader van Jacob Boudewijn Wisse2, een broer van
Cornelis Mattheuss Smallegange3 was. Zij hadden beide veel grond in het Zuidambacht van
Kloetinge, en naast elkaar liggend. Dus het is goed aannemelijk dat zij broers waren. Maar
Paul iets laten aannemen, dat is bijna ondoenlijk. Dat moet 100% bewezen worden! Wisse
Mattheuss heeft nooit de achternaam Smallegange gebruikt, en ook zijn nakomelingen niet.
Bovendien heeft Mattheus Smallegange hem in nooit in zijn kroniek vermeld terwijl deze
Wisse toch wel voor Goes en (vooral) voor Kloetinge een belangrijk persoon was.
Ik vermoed dat er over deze discussie door Paul nog wel een artikeltje geschreven zal worden,
dus ik laat het hier verder maar bij! Maar het betekende wel dat ik weer naar het archief in
Middelburg toe moest (overigens, met veel plezier) om alle overlopers van het Zuidambacht
van Kloetinge te fotograferen, en Paul hieraan, naast het transcriberen, vele uren gespendeerd
heeft deze allemaal door te snuffelen.
Veel leesplezier of misschien beter gezegd: “veel snuffelplezier”.

Waddinxveen, december 2014
Chiel Smallegange
1

Hij heeft die discussie niet alleen met mij maar met meerdere genealogen uit het Zeeuwse circuit gevoerd .
Wisse is dus hier geen familienaam, maar voornaam en/of patroniem
3
Burgemeester van Goes rond 1560
2

Helaas is Paul Harthoorn in september 2015 overleden. Dat betekent dat hij niet meer aan het
transcriberen van RAZE 2044 en RAZE 2045 is toegekomen.
Uit respect voor hem en het vele werk dat hij voor het Zeeuwse “genealogen-dom” gedurende
tientallen jaren gedaan heeft, heb ik het als mijn taak opgevat het door hem begonnen
transcriberen van de akten van Jacob Boudewijn Wisse af te maken. Hierbij dus de
transcripties van RAZE 2044.
Waddinxveen, januari 2017

Welgemoed ben ik in januari 2017 verder gegaan met het transcriberen van RAZE 2045, het
laatste akten-boek van notaris Jacob Boudewijns Wisse. Maar wat een pil was dit! Bijna 600
bladzijden!
Waddinxveen, augustus 2017
Chiel Smallegange

NB.

T.a.v het transcriberen gaat veel van wat ik daarover in de “Inleiding” bij notaris
Levendale genoemd heb ook op voor notaris Jacob Boudewijn Wisse. De laatste
maakt wel veel minder gebruik van afkortingen, alle standaardzinnen werden veelal
helemaal uitgeschreven.
Nogmaals: deze notarissen maakten veelal geen gebruik (of zo weinig mogelijk) van
hoofdletters en verdere leestekens. Soms heb ik er zelf een paar tussen gezet om het
lezen iets makkelijker te maken. Maar verder zult u dat zelf moeten doen!
Persoonsnamen, plaatsnamen, ed. heb ik zoveel mogelijk gestandaardiseerd door het
tussen haakjes plaatsen met het kenmerk MPS, om het zoeken in het document hiervan
makkelijker te maken en ze in mijn database te gebruiken.
En nogmaals: het wemelt natuurlijk van allerlei fouten! Hier iets uit kopiëren e.d, blijft
dus geheel voor uw eigen rekening. Vindt u er één, graag een mailtje naar mij.

