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ADVERTISEMENT BY HENRI RIBOTTEAU (LONDON) 
POST MAN (LONDON), 1 JANUARY 1715 

Summary: Ribotteau sells Roger’s editions of Corelli Op. 6 and of Vivaldi Op. 3. 
Source: Post Man, 1/12 January 1716 (communicated by Rosamond McGuinness). 
Name: Arcangelo Corelli. 
Places: Exeter Change (London); Saint Pauls Church Yard (London); London. 
Titles: Corelli, Concerti Op. 6; Vivaldi, Estro armonico Op. 3. 

Transcription 

To all Lovers of Musick, this Day is publish’s, XII. Concertos by Sig. Anchangelo [sic] Corelli, for seven 
Parts. Opera Sesta finely graved on Copper Plates, price 20s. Sold by Henry Ribotteau Book and 
Musickseller at the Crown over against Exeter Change in St. Paul’s Church Yard; Where likewise is to be 
had, XII. Vivaldis Concerto, in Nine Parts, and other Foreign Music, all engraven on Copper Plates, and 
beware of Counterfeits. 
 

TESTAMENT OF ESTIENNE ROGER 
23 JANUARY 1715 

Summary: Estienne Roger, bookseller on the Singel near the Jan Rodenpoortstoren, appoints his daughters 
Françoise and Jeanne Roger as universal heirs. The copper plates must remain in the shop until the majority 
of Jeanne Roger, except those of the operas Cadmus et Hermione, Proserpine and Alceste and the plates that 
are double [that is, those of the works engraved by both Roger and Mortier]. If they die without offspring 
before him Pierre de Magneville will be his universal heir. Pierre de Magneville and Isaac Vaillant are 
executors. 

Source: NL-Asa, NA 6459 (Hendrik de Wilde, 1715-1717), No. 5. 
References: Van Eeghen IV 1967, p. 69; Rasch 2005, p. 69. 
Names: Marie-Susanne de Magneville; Pierre de Magneville (brother of Marie-Susanne); Samuel de 

Magneville [other brother of Susanne); Pieter Morin; Estienne Roger; Françoise Roger; Jeanne Roger; 
Willem Turijn; Isaac Vaillant; Hendrik de Wilde. 

Places: Amsterdam; Cingel (Amsterdam); Jan Rodenpoorts Toren (Amsterdam). 
Titles: Lully, Cadmus et Hermione, Proserpine, Alceste. 

Transcription 

In den name Godes Amen. In den jare na de geboorte onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi duysent seeven 
hondert en vyftien op den 23en January, des naarmidd. de clocke omtrent drije compareerden voor mij Hendrik 
de Wilde openbaar nots. by den Hove van Holland geadmitteert in Amsterdam residerende en de getuigen 
nagenoemt de Heer Etienne Rogier [sic] Koopman en Boekhandelaar woonende op Cingel by de Jan 
Rodenpoorts Tooren binnen dese stad my nots. bekent zynde gesont van lighaam en by ’t volle gebruyk van 
sijne sinnen, memorie, verstant en uytsprake als uijterlijk bleecq, dewelke willen d’onvoorsienlyke uure des 
doods voorkomen, en van sijne tijdelijke goederen disponeren, dewijle hij daartoe bequame tijt en gelegentheijt 
hadde, verclaarde uijt sijn eijgen vrije wille sonder ijmants inductie off persuasie te maken en te ordonneren 
sijn testament en uijterste wille in manieren als volgt. 
 Na Christelijke recommandatie van ziel en lighaam heeft hy testateur eerstelijk gerevoceert en vernietigt soo 
als hij revoceert en vernietigt by deesen alle voorgaande testamenten, codicillen off effect van sulx hebbende 
bij hem voor date deser alleen of met sijn overledene huijsvrouw zalr. gemaakt en gepasseert, niet willende dat 
deselve off eenige van dien stand grijpen, off in contrarie deses eenig effect sorteren sullen. 
 En komende als nu opnieuw te disponeren soo heeft hij testatuer in alle sijne natelatende goederen, roerende 
en onroerende, actien, crediten en geregtigheden niet ter weerelt uijtegsondert van ’t geen hij testateur metter 
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dood ontruymen en aghterlaaten sal, tot sijn eenige en universele erffgenamen genomineert en geinstituteert so 
als hij nomineert en institueert bij deesen sijn testateurs twee dogters verwekt bij Juffrouw Maria Susanna de 
Magneville sijn testateurs overleede huijsvrouw zalr. met namen Françoijse Rogier en Johanna Roger, ieder 
voor de geregte helft in sijn testateirs geheele naarlatenschap. 
 Des begeert hij testateur, dat soo lange deselve sijne dogters minderjarig en ongetrouwt zijn, zijne 
nalatenschap sal moeten devolveren van d’een op de andere van sijne gemelte twee dogters sonder inmiddels 
ten Contrarie te mogen disponeren. 
 Voorts was sijn testateurs uijtdrukkelijke wil en begeerte dat alle sijn testateurs gesneden Coopere 
musiekplaten (except diegene dewelke hij hier onder comt uijtsonderen) in ’t geheel in weesen en onvercogt 
sullen moeten blijven soo als deselve op sijn testateurs overlyden sullen worden bevonden ten tijt en wijle toe 
sijns jongste dogter Jeanne Rogier tot hare meerderjarigheijt off huwelijken staat sal wesen gekoomen; 
versoekende dierhalve eerstelijk syne naar te noemene executeurs en voogden over sijne minderjarige 
naartelaatene erffgenamen dier voor sorge te willen dragen en alle vlijt aan te wenden, dat ’t selve als sijn 
testateurs expresse wil exactelijk mag werden nagekomen. 
 Zullende voorts de opgemelde Heeren Executeurs en voogden in hunne opgemelde qualiteijt ’t gebruijk van 
de voorsz. platen hebben omme deselve soo dikmaals het hen gelieven sal te laten drucken, en de drucken van 
dien te mogen vercoopen, so als sij ten voordeele van de minderjarige off de jongste derselven sullen oirbaar 
agten willende daar benevens dat het provenu van dien in gemeenschap sal blijven voor sijne twee kinderen tot 
soo verre selfs, dat al quam syn testateurs oudste dogter te trouwen en dat derhalven den gemeenen boedel 
soude moeten worden verdeelt, de opgemelde platen egter tot de gestipuleerde tijt van de meerderjarigheijt van 
syn jongste dogter in gemeenschap en onder de administratie van de voogden sullen moeten blijven, des dat als 
dan de provenuen van dien jaarlijx tusschen sijne twee dogter sullen werden verdeelt. 
 │2│De platen die hij testateur uijtgesondert en dewelke niet behoeven bewaart te worden sijn de geheele 
operaas van Cadmus, Proserpina, Alcestis, en de platen van alle de werken die tweemaal sijn gesneden, waar 
van men de dubbelde mede niet en behoeft te behouden, latende hij testateur aan de directie van de opgemelde 
Heeren voogden om deselve platen te laten uijtslijpen om tot nieuwe werken bequaam gemaekt te werden off 
anders verkogt te werden om te smelten, naar dat deselve platen buijten staat sullen weesen gebragt om de 
musiek die daar op staat nogmaals daar op te drucken, naardien hij testateu uijtdruckelijk wil dat gene van die 
werken ooijt door een ander sullen werden gedruckt. 
 Den testateur wil en begeert meede dat bijaldien beyde sijne kinderen minderjarig en ongetrouwt quamen te 
sterven, sijn gansche nalatenschap sal devolveren op Pierre de Magneville sijn schoonbroeder en bij desselfs 
vooroverlijden op sijn kinderen, en zonder wettig nazaat vooroverleden sijnde, soo sal d’eene helft deser 
nalatenschap devolveren op desselfs broeder de Hr. ____ [Samuel] de Magneville en voor een vierde part op de 
Hr. Isacq Vaillant deselve respectivelijk in dat geval daarin substituerende en latende het overige vierde part ten 
dispositie van de langstleevende van sijn beijde dogters om ’t selve te gunnen aan dien het haar sal believen, 
dogh bij aldien de beide Heeren de Magneville sonder nazaten vooroverleden waaren, soo sal de langstleevende 
van sijns testateurs dogters van het halve Capitale disponeren, en de wederhelft als dan devolveren op de Heer 
Isacq Valaillant off sijne nazaten. 
 Stellende daarop tot Executeurs van dit sijn testament en voogden over sijne voorsz. natelaten minderjarige 
erffgenamen de Heeren Pierre de Magneville en Isaacq Vaillant, gevende deselve daar toe soodanige ample 
amgt, last en authoriteijt als executeurs van testamenten, off voogden over minderjarige erffgenamen eenigsints 
na regten kan of mag gegeven worden, specialijk de magt van assumptie en subrogatie soo sulx vereyscht en 
van noden mogte weesen; willende daar benevens ook dat het aan de gemelde Heeren voogden sal staan om 
sijn testateurs minderjarige erffgenamen brieven van veniam aetatis te doen obtineren en deselve in possessie te 
stellen van dat gedeelte van ’t Capitaal ’t geen sij oordeelen raadsaam te sijn, latende sulx alles aan de gemelde 
Heeren voogden haar directie en goedvinden sonder eenige bepaling uijtsluijtende daarop alle andere ’t sij 
vrienden off vreemden die sig eenig bewind off administratie in sijn testateurs sterffhuijs soude willen 
aanmatigen, en wel specialijk d’Ed. Heere Weesmeesteren en Weeskamer soo van dese stad als van alle andere 
steeden off plaatsen daar zijn sterffhuijs mogte connen te vallen off sijne goederen gelegen  sijn, alle deselve 
voor hunne te nemene moeijten bedankende en eerbiediglijk secluderende bij desen. 
 Den testateur wil uijtdruckelijk dat de vooghden nog hare erven nooijt aansprakelijk sullen wesen voor 
eenige schulden off banqueroeten, die omtrent haar administratie mogten voorvallen, willende dat sulx alles sal 
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blijven voor reekening van sijne nalatenschap als haar daarevan ten eenemaal bedrijdende soo als hij ook 
meede wil dat in opsigte van haare reek.e alle different sal blijven beslist met het doen van haar eed, dat de 
ereekening deugdelijk en ten goeder trouwe is gedaan. 
 Alle ’t gene voorsz. staat verclaarde hij testateur te wesen sijn testament en uijterste wille, begerende wel 
expresselijk dat ’t selve als alsulx off als codicille, gifte ter sake des doods onder den leevende off als eenige 
andere soorte van laatste dispositie, soodanig hetselve allerbest of eenigsints kan bestaan, onverbrekelijk sal 
worden onderhouden, schoongenomen alle clausulen off solemniteijten na regten en costuijmen vereijscht in 
desen niet waren agtervolgt, en versogt hij testateur hiervan acte in forma; aldus gepasseert in Amsterdam ter 
presentie van de Heer Pieter Morin en Willem Turijn als getuijgen hiertoe specialijk versogt en geroepen. 
 Eyndelyk begeert den Hr. Testateur aan sigh te behouden de maght omme na date deeser nogh soodanige 
veranderinge te maacken en beveelen te doen als hij nogh sal te rade worden het sy by geschrift onder syn 
eygen hand off by mondeling declaratoir in presentie van twee off meer getuygen willende en begeerende dat 
alle ’t geene in dier voegen door hem geordonneert sal worden van deselve kragt en waarde sal weesen en 
gehouden moeten worden, eeven als off dat in deesen testamente geinfereert off andersints voor notaris en 
getuiygen gepasseert werd. 
 

Estienne Roger 
Quod attestor 

HdeWilde 
Pierre Morin 
W. Turijn 
 

TESTAMENT OF GERRIT DRINKMAN AND HIS WIFE 
11 OCTOBER 1715 

Summary: Gerrit Drinkman, boekbinder, en zijn vrouw Juliana Huerland benoemen elkaar wederzijds tot 
erfgenaam. 

Source NL-Asa, NA 6459 (Hendrik de Wilde 1715-1717), No. 48. 
Reference:  
Names: Gerrit Drinkman; Juliana Huerland; Laurens Strandiger; Jan de Vlieger; Hendrik de Wilde. 
Places: Amsterdam; Berenstraat (Amsterdam). 

Transcription 

In den name Godes Amen. In den jare naar de geboorte onses Heer en Salighmakers Jesu Christi duijsent 
seeven hondert en vyftien op vrydagh den elftden October, des avonds de klocke omtrent aght uuren 
compareerden voor mij Hendrik de Wilde openbaar nots. by den Hoove van Holland geadmitteert binnen 
Amsterdam residerende en de getuigen naargenoemt den eersamen Gerrit Drinkman boekbinder en Juliana 
Huerland echtelieden woonaghtigh in de Beerestraat binnen dese stad my notaris bekent, synde hij testateur 
gesont van lichaam en de testatrice groff swanger edogh bijde hunne volkoomen sinnen, memorie, verstant en 
uytspraak qwel hebbende en gebruijkende, dewelke willende van hunne tijdelijke middelen disponeren, 
terwijlen sy daartoe bequame tyd en gelegentheyd hadden, hebben daarom na Christelijke recommandatie van 
ziel en lichaam gemaakt en verordonneert jun mutueele testament en uyterste wille in manieren als volgt. 
 Eerstelyk hebben sy wederroepen en vernietight alle voorige testamenten, codicillen, off andere dispositien 
by hen voor dato deeses het sy te saamen, alleen, off met ijmand anders, ooyt gemaakt of gepasseert, maar 
koomende als nu op nieuws te disponeeren van alle hunne goederen middelen en effecten, actien, crediten en 
gereghtigheeden niets ter weereld uytgesondert van ’t geen sij metter dood ontruymen en achterlaaten sullen, 
soo hebben sy testateuren daarin elx eenige en universeele erffgenaam genoemt en geinstitueert soo als sij 
noemen en institueeren by deesen malckanderen over en weeder, dat den eerst stervende den langstleevende 
van hen testateuren bijde, des dat den selve langstleevende gehouden blijft, de kind off kinderen uyt hun 
huwelijck verwekt, eerlyk op te brengen en van alle lichaamelyke noodruften te versorgen mitsgaders op 
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derselver meerderjaarighyd off trouwdagh aan deselve huwelyxgoed off uijtsetting te geeven so als de gemelde 
langstleevende in gemoede en naar staat en conditie des boedels sal oordeelen te behooren. 
 Dat ook de gemelde langstleevende in cas van hertrouwen sal gehouden weesen aan hunne voorsz. kind off 
kinderen voor vader off moederlyck erfdeel bewijs te doen van de gereghte helft des geheelen gemeenen 
boedels soo die als dan sal worden bevonden, welk bewys sal worden gedaan aan handen en ten overstaan 
│2│van soodanige twee voogden als de langstleevende daar toe gelieven te kiesen, en sulx gedaan synde sullen 
de beweesene goederen onder handen van de langstleevende blijven berusten omme voor de vrughten van dien 
de kinderen op te voeden, en sal het capitaal op haare meerderjarighijd off trouwdagh aan hen moeten worden 
uytgereykt, welke gemelde voordeelen van opvoeding uyttsett en bewijs by de langstleevende in manieren als 
vooren te doen, sy testateuren aan hunne opgemelde kind off kinderen sijn toevoegende voor en in plaats van 
desselver legitime portien waar in sy deselve tot meede-erffgenaamen sijn institueerende sonder vorder. 
 Stellen daarop malckanderen tot eenige en absolute voogd off voogdesse van hunne gesamentlyk kind off 
kinderen mitsgaders tot administrateur of administratrice van derselver goederen, geevende daartoe aan 
malckanderen alle maght naa reghten van nooden secialyk de facultijt omme in cas van hertrouwen, en in alle 
andere geleegentheden, andere meedevoogden neevens sigh te affirmeeren, off na hun overlyden in hunne 
plaatse te stellen, welke alsoo geassumeerde off gesubrogeerde voogden gelycke maght sullen hebben als off sy 
met namen in deesen stonden benoemt, uytsluytende daarop alle andere specialyk de Weeskamer en 
Weesheeren soo van deese stad, als van alle andere steeden off plaatsen daar hunne sterffhuijsen moghten 
koomen te vallen, deselve voor alle te neemene moeijte eerbiediglijck bedanckende en voor alles excuseerende 
bij deesen. 
 By soo verre den testateurs d’eer[st]stervende was sonder kind off kinderen int leeven te hebben 
naargelaaten soo sal de testatrice gehouden weeesen aan sijn ouders off diegeene van hen die als dan noght 
leeft, uyt te keeren en te lkaaten volgen desselfs bloote legitime portie hen naa scherphyd van reghten 
competeerende waarin hij deselve sijn ouderes tot meede erffgenaam is institueerende bij deesen en sal voorts 
sy testatrice den overschot blven besitten en behouden haar leeven lang geduurende, omme daarvan in alle 
ordentelyckhyd haar noodruft van de genieten des dat alle ’t geeen │3│ op haar overlyden komt naar te blyven 
sal moeten retourneeren en wederkeeren aan des testateurs zyde linie en bloede op die geene die als dan by de 
wet ab intestato daar toe de naaste sullen sijn sonder dat deselve goederen ooyt andere sullen moogen 
versterven off dat sij testatrice bij eenigh testament, codicille off donatie deesen contrarie sal vermoogent te 
disponeeren. 
 Alle het welk voorsz. staat verklaarden sij testateuren te weesen haar mutueele testament en uyterste wille, 
begeerende wel uytdruckelyk dat hetselve als alsulx off als codicille, gifte ter saacke des doods onder den 
leevende off soo als het naa regesten maar eenigsints best bestaan kan onverbeekelyk sal worden onderhouden 
schoonhgenoomen alle Clausulen off solemniteijten naar reghten off costuijmen vereyscht in deesen niet en 
waaren aghtrevolgt, en versoghten sy testateuren hiervan acte in forma aldys gepasseeert binnen Amsterdam 
ten woonstede van de testateuren ter presentie van Laurens van Strandiger, Jan de Vlieger als getuijgen hiertoe 
geroepen. 
 

Gerrit Drinkam 
Julyana Hurland 

HdeWilde 
L Strandiger 
J. de Vlieger 
 
 


