
eenige vaersen op gesneden staen. Aen zyn huysvrouwe Justine
twee ringhen, van welcke in den eenen een diamant staet, in den
anderen een cleynen turquoys. Aen Magistrum Everhardum^) Go-
clenium een silveren cop, op welcke boven een fortuyn staet.

Indien yemandt van deze bezette erfghenamen onderwijle comt
aflijvigh te worden, zoo zal hetghene hier by legatie bezet is, in de
vrije macht des erfghenaems staen. De erfghenaem zal voorts, be-
halven alleen de dinghen die ick in dit hantschrift hebbe gestelt,
voor hemzelven aenslaen alle coppen, schalen, bekers, ringen ende
diergelijcke dinghen die daer noch zullen overich blijven. Daer be-
neffens oock alle gemunte penninghen, frayheden ende Portugael-
sche crusarts. Item daer de beeltenisse van de Coning van Polen,
ende van Severinus Bonerus op staen. Neffens desen oock alle de
dubbele ende vierdubbele ducaten. Het ghelt dat onder
Everardum^) Goclenium light, zal hy hem in Brabant laten uyt-
deelen, achtervolghende ick hem bevolen hebbe.

Watter oock by Erasmum Schetium^) overich blijft, zal hy hem
afeyschen, ende zal datzelve ghelt ende voorts al watter noch over-
schieten zal, na zynen wille, ende den raedt der executeurs uytdee-
len ten profijte der armen die door ouderdom ende gebreeckelijck-
heydt verswackt syn. Item aen dochteren die ten huywelijcke zul-
len uytghezet worden. Aen jongheluyden die van goeder hope zyn.
Cortelijck aen alle deghene die hij eenige hulpe waerdich te zyn zal
oordeelen.

Opdat dese myne uytterste wille te vaster ende gheloofwaerdi-
gher zoude moghen zyn, hebbe ick dezelve met myn eyghen handt
gheschreven, ende hebbe myn bijsonder ringhmerck, den Termi-
num daerop ghedruckt, ten huyse van Hieronijmus Frobenius, den
twaelfden februarii, in den jaere der gheboorte Christi 1536.

1) = oddiciële stukken
2) = de heer
3) lees Viterium
4) lees Brisgoum
5) lees Volzium
6) lees Gelenium
7) lees Conradum
8) lees Schetum
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