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Inleiding
In het Regionaal Archief Leiden bevinden zich in het archief van de weeskamer een aantal
boeken met benoemingen en eedafleggingen van voogden. Dit is genealogisch een zeer
interessante bron omdat er veel familierelaties in genoemd staan. Deze bewerking bevat
regesten van deel A waarin inschrijvingen staan over de periode 1575-1592 (volgens de
inventaris abusievelijk 1591).
De nummers tussen vierkant haken verwijzen naar de gebruikte foto’s. Inmiddels staan
scans van deze bron op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO).Tussen ronde
haken staat een later aangebracht foliëring, die echter halverwege stopt. Bij twijfel is het
raadzaam de scans of het origineel te raadplegen.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@ziggo.nl).
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Bewerking
[2823]
Register van de constitutiën der voochden, eeden cautie van de weeskinderen ende andere
in curatele staende, 1575 mei 6 – 1591 december 4.
[2824-2852]
<eigentijdse index>
[2853]
f. 1 (18)
no. 1 d.d. 6-5-1575: Frans Cornelisz. backer en Claes Joostensz. wantsnijder voogden over
het weeskind van Balthen Cornelisz. backer.
no. 2 d.d. 18-5-1575: Dirck Dircsz. warmoesman en Willem Dircsz. voerlaeckenreeder
voogden over het weeskind van Jan Dircsz. warmoesman gewonnen bij Ruse Pietersdr.
no. 3 d.d. 27-5-1575: Frederic Aerntsz. wagenaer en Aelbert Henrixsz. schoemaecker
voogden over de drie weeskinderen van Vinchent Jansz. in den Gulden Waghen.
no. 4 d.d. 17-5-1575: Pieter Claesz. snijder en Pieter Aelbertsz. Tromper voogden over …?
20 jaar en Pietertgen 16 jaar nagelaten weeskinderen van Sijmon Claesz. schoemaecker en
Barbara Pietersdr.
[2854]
f. 1v (18v)
no. 1 d.d. 27-5-1575: Pieter van Noorde Philipsz. en Pieter Martijnsz. de Zwart voogden van
de kinderen nagelaten bij Henric Pietersz. laeckenberijder gewonnen bij Ermgaert Fransdr.
no. 2 d.d. 27-5-1575: Dirck Sijmonsz. en Harman Jansz. beide van Noordwijk voogden over
Lourijs, Pieter en Kathrijn weeskinderen van Maritgen Lourijsdr. gewonnen bij Sijmon
Pietersz. haar zaliger man.
no. 3 d.d. 1-6-1575: Cornelis Willemsz. laeckenscheerder oom en Bouwen Cornelisz.
lindewever maagtal voogden over Elizabeth oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind van
Pieter Quirijnsz. lindewever en Anna Ghommersdr. beide zaliger.
no. 4 d.d. 1-6-1575: Oude Adriaen Willemsz. verwer en Michiel Gerijtsz. glaesmaecker
voogden over Cornelis oud vijf vierendeel jaar en Anna oud 2 jaar weeskinderen van Adriaen
Jansz. den Bour schipper gewonnen bij Geertruijt Henrixdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 1-6-1575: Claes Florijsz. schipper en Jacob Reijersz. speldemaecker omen en
voogden over Egbert en Harman weeskinderen van Jan Boon Egbertsz. schuutvoerder
gewonnen bij Stijntgen Hugendr. zijn zaliger huisvrouw.
[2855]
f. 2 (19)
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no. 1 d.d. 8-6-1575: Claes Ghijsbertsz. van Dorp en Adriaen Dircsz. scheepmaecker
voogden over Henric oud 23 jaar, Claesgen oud omtrent 16 jaar en Celije oud omtrent 13
jaar onmondige weeskinderen nagelaten bij Cornelis Ghijsbertsz. van Dorp gewonnen bij
Maria van Zonnevelt Jansdr.
no. 2 d.d. 8-6-1575: Nog dezelfden als voogden over de drie weeskinderen nagelaten bij
Pieter Ghijsbrechtsz. van Dorp in de Scheenhoet gewonnen bij Jaepgen Willemsdr. met
namen Cornelis oud 13 jaar, Beatrix oud 8 jaar en Claesgen oud omtrent 2 jaar.
no. 3 d.d. 15-6-1575: Claes Cornelisz. schoemaecker en Jonge Jacob Meeusz.
schoemaecker voogden over Pieter oud omtrent 0,5 jaar nagelaten weeskind van Pieter
Cornelisz. van der Maste zaliger gewonnen bij Neeltgen Jansdr. zijn weduwe.
no. 4 d.d. 15-6-1575: Claes Dircsz. van Montfoort en Jan Jansz. coorcooper voogden over
de weeskinderen van Dirc den Oosterlinck genaamd Cornelis en Elizabeth.
no. 5 d.d. 15-6-1575: Dirc en Pieter Dircszonen gebroeders omen en Michiel Dircsz.
timmerman tot Delft oudoom voogden over Alijt oud 1 jaar nagelaten weeskind van Cornelis
Dircsz. organist en Maria Cornelisdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 23-6-1575: Martijn Dircsz. mede voogd met Jan Jansz. coorncooper weesmeester
nu absent zijnde over Jacob de Hase oud omtrent 8 jaar onbejaarde zoon van Jacob de
Haze All(ert)sz. gewonnen bij Maritgen Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 7 d.d. 6-7-1575: IJsbrant Pietersz. stoeldraeijer en Zweder Gerijtsz. snijder voogden over
de twee onbejaarde kinderen van Cornelis Pietersz. kistemaecker zaliger gewonnen in echte
staat bij Barbara Jansdr. nu huisvrouw van Jan Jansz. lindewever met namen Jannetgen oud
16 en Immetgen oud 14 jaar.
[2856]
f. 2v (19v)
no. 1 d.d. 6-7-1575: Reijer Jansz. van Naerden en Claes Jacobsz. cleermaecker voogden
over Jacobgen oud 2 jaar nagelaten weeskind van Gerijt Lourijsz. hoedemaecker gewonnen
in echte staat bij Maritgen Paeds Jacobsdr.
no. 2 d.d. 8-7-1575: Foij van Brouchoven schout van Leiden en baljuw van Rijnland en
Cornelis van Noorde Pietersz. ghoutsmit wonende te Rotterdam oom en neef respectievelijk
en voogden over de zes kinderen met namen Jonas oud 4 jaar, Annatgen oud 20 jaar,
Maritgen oud 18 jaar, Machtelt oud 8 jaar, Jonghe Annetgen oud 6 jaar en Beatrix oud 2 jaar
nagelaten bij Gerijt Foijensz. gewonnen bij Margriete van Noorde Pietersdr. beide zaliger.
no. 3 d.d. 8-7-1575: Willem Hilbrantsz. thimmerman en Jan Jansz. zuvelcooper omen en
voogden over de twee onbejaarde kinderen als Gerijt oud 14 jaar en Margriete oud 17 jaar
nagelaten bij Dirc Hilbrantsz. voerlaeckenreeder gewonnen bij Dircgen Gerijtsdr.
no. 4 d.d. 15-7-1575: Claes Martijnsz. drapier en Cornelis Jansz. lindewever voogden over
Jan oud 19 jaar nagelaten zoon van Vranck Gillisz. gewonnen in echte bij Maritgen
Martijnsdr.
no. 5 d.d. 15-7-1575: Dirck Jansz. smit en Jan Dircsz. mandemaecker voogden over
Margriete oud 16 jaar, Elizabeth oud 13 jaar en Agniese oud 11 jaar nagelaten weeskinderen
van mr. Andries Alartsz. gewonnen in echte bij Aefgen Pietersdr.
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no. 6 d.d. 8-7-1575: Gerijt de Vrije Adriaensdr. oom en Pieter van Noorde Philipsz. neef, mits
de absentie Cornelis van Noorde te Rotterdam oom, voogden over Pieter de Vrije oud 19
jaar, Cornelis de Vrije oud 12 jaar, Lijsbeth de Vrije oud 11 jaar en Ermgaert de Vrije oud 8
jaar nagelaten kinderen van Jacob de Vrije Adriaensz. en Hijzabelle van Noorde Pietersdr.
geechte man en wijf.
[2857]
f. 3 (20)
no. 1 d.d. 22-7-1575: Aernt Jacobsz. en Mathijs Willemsz. voerlaeckenreeders voogden over
Neeltgen oud 4 jaar nagelaten weeskind van Mathijs Jacobsz. voerlaeckenreeder gewonnen
in echte bij Sijmontgen Alartsdr.
Bijgeschreven:
4-11-1592: Mits het overlijden van Aernt Jacobsz. en Mathijs Willemsz. zijn Dirck Cornelisz.
Vinck en Pieter Jacobsz. de Vrij voogden geordonneerd over Cornelia oud omtrent nu 22
jaar nagelaten dochter van Mathijs Jacobsz. voerlaeckenreeder zaliger gewonnen bij
Sijmontgen Allertsdr. zijn huisvrouw nu getrouwd hebbende Lenert Roeloffsz.
no. 2 d.d. 29-7-1575: Jan Marcus waerdt in Den Gulden Clock alhier en Havick Joostensz.
thinneghieter voogden beneffens Dirc Jansz. van Colen wonende tot Rotterdam (in de plaats
van Claes Oom Jansz. fugitieve en Pieter Pietersz. Coedijck nu zaliger) over Mathijs
onmondige zoon van Cornelis Jansz. thinneghieter.
Bijgeschreven:
19-4-1576: Is Pieter Jansz. bode ter kamer over het weeskinds goederen, alhier tot en
omtrent Leiden gelegen, geordonneerd curator.
no. 3 d.d. 29-7-1575: Heer Adriaensz. scheepmaecker en Sijmon Dircsz. backer voogden
over Aelbert oud 4 jaar en Cornelis oud omtrent 1 jaar nagelaten weeskinderen van Henrick
Cornelisz. smit gewonnen in echte bij Engeltgen Gerijtsdr. nu zijn weduwe.
no. 4 d.d. 29-7-1575: Dezelve nog als voogden over Meijnsgen oud omtrent 17 jaar
nagelaten weeskind van Cornelis Jansz. Smit gewonnen bij Anna Claesdr. beide zaliger.
no. 5 d.d. 3-8-1575: Pouwels Willemsz. van Thoornvliet en Evert Quirijnsz. van Delft als
voogden over het onmondig weeskind van Jan Jansz. kouckebacker gewonnen in echt bij
Alijdt Dircsdr. van Zancten zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
11-7-1575: Mits het overlijden van Pouwels voorsz. is in zijn plaats geordonneerd Kersten
Pietersz. wonende te Rotterdam in de Doelen oom nomine uxoris van het voorsz. weeskind.
7-2-1578: Mits de absentie van de voorsz. Kersten en meer andere zaken en middelen is
mede tot voogd geordonneerd Willem Pouwelsz. van Toornvliet om toezicht te hebben.
no. 6 d.d. 10-8-1575: Cornelis Thijmansz. Stooter en Salomon Lenaertsz. beide notarissen
als voogden over Dirck oud omtrent 16 jaar zoon van Pieter Martijnsz. schrijver gewonnen bij
Zijborch Lenaertsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 7 d.d. 9-9-1575: Pieter Sijmonsz. Dou, Wouter Aerntsz. cooman gezwagers en Henric
Jacobsz. voogden over Neeltgen oud 16 jaar en Lucijtgen oud 9 jaar nagelaten
weeskinderen van Frederic Claesz. smit gewonnen in echte bij Belije Pietersdr. ook zaliger.
[2858]
f. 3v (20v)

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

no. 1 d.d. 16-9-1575: Reijer Jacobsz. van Oijen en Joost Dircsz. glaesmaecker voogden over
Beatrix oud 12 jaar en Wijborch oud 6 jaar onmondige kinderen van Cornelis Vranckensz.
gewonnen in echte bij Margriete Joostendr.
no. 2 d.d. 21-9-1575: Pieter Claesz. van Hazertswoude backer en Jacob Gerijtsz. houfsmit
beide wonende in het Noordeinde voogden over de vier onbejaarde kinderen van Cornelis
Pietersz. backer gewonnen in echte aan Maritgen Jacobsdr. met namen Jacob oud 11 jaar,
Anthonis oud 9 jaar, Claes oud 7 jaar en Dirck oud 2 jaar [bijgeschreven: obijt].
Bijgeschreven:
11-5-1583: Mits het overlijden van Pieter Claesz. en de weeskinderen moeder is Pieter
Jacobsz. cuijper de weeskinderen oom mede tot voogd geordonneerd en Jacob Geritz. heeft
zich daarvoor borg gesteld.
no. 3 d.d. 5-10-1575: Jacob Jorisz. van Zassenheim en Jan Jacobsz. stoeldraeijer voogden
over Henric oud 20 jaar nagelaten weeskind van Dirck Breetvelt Henricsz. brouwersknecht
gewonnen in echte bij Agniese Jorijsdr.
no. 4 d.d. 7-10-1575: Andries Jansz. Heijn Oom, Jan Henrixsz. backer en Salomon Davidtsz.
voogden over Alijdt oud 19 jaar en Jannetgen oud 12 jaar onmondige kinderen van Ghijsbert
Henrixsz. gewonnen in echte bij Maritgen Jan Hein Oomsdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
(z.d.) Pieter Henricsz. van Wassenaer behuwde zoon en Jan Henricxsz. backer broeder van
Ghijsbrecht Henricxsz. zijn bij zijn testamentaire dispositie d.d. 2-7-1579 tot voogden
geordonneerd .
17-2-1583: Mits het overlijden van Pieter Henrixsz. voorsz. is Jan Jansz. van Eck zijn nazaat
in huwelijk in zijn plaats voogd geordonneerd.
no. 5 d.d. 5-10-1575: Bouwen Jansz. kistemaecker en Jan Jansz. voogden over Dirc oud 5
jaar onmondig weeskind van Lambert Dircsz. kouckebacker gewonnen in echte bij Neeltgen
Adriaensdr.
Bijgeschreven:
8-4-1592: Wolphert Wolphertsz. is in de plaats van Bouwen Janz. overleden zijnde tot mede
voogd geordonneerd over de kinderen van Lambert Dircsz. couckebacker.
no. 6 d.d. 14-10-1575: Havick Joostensz. en Jonge Dirck Steen voogden over Havick oud 14
jaar onmondig weeskind van Cornelis Havicxsz. gewonnen bij Stijntgen Barentsdr.
Bijgeschreven:
8-2-1576: Is Claes Jansz. Moijt geordonneerd curator over de goederen van het voorsz.
weeskind volgens de akte vandien.
no. 7 d.d. 12-10-1575: Jan Kerstansz. coperslager gesurrogeerd voogd in plaats van heer
Dirck Adriaensz. visscher over Adriaen oud 17 jaar, Gerijt oud 12 jaar, Lijsbeth oud 20 jaar
en Maria oud 13 jaar onmondige kinderen van Frans Kerstensz. gewonnen bij Beatrix
Adriaensdr.
[2859]
f. 4 (21)
no. 1 d.d. 29-10-1575: Pieter Martijnsz. warmoesman en Dirck Martijnsz. lindewever
voogden over Aefgen oud 4 jaar en Machtelt oud 2 jaar nagelaten weeskinderen van Jan
Martijnsz. warmoesman gewonnen in echte bij Aechte Pietersdr.
Bijgeschreven:
15-6-1584: Mits het overlijden van Pieter Martijnsz. in zijn plaats verordend Willem Claesz.
Buijs.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

no. 2 d.d. 16-11-1575: Gerijt Aelbertsz. wantsnijder en Marcus Gillisz. mr. volre voogden
over Geertgen oud 15 jaar en Maritgen oud 10 jaar nagelaten kinderen van Jan Aelbertsz.
schoemaecker gewonnen bij Jaepgen Cornelisdr. ook zaliger.
Bijgeschreven:
28-12-1575: Is (overmits het overlijden van Gerrit Aelbertsz. voorn.) Jan de voorsz.
Marcussen zoon in zijn plaats geordonneerd en bij zijn vader gevoegd.
no. 3 d.d. 30-11-1575: Jan Gerijtsz., Jan Cornelisz. lijndraeijer en Frederic Quirijnsz.
bezemmaecker voogden over Jacob, Jannetgen en Margriete onmondige kinderen van Gerijt
Jansz. den Borch gewonnen in echte bij Maritgen Cornelisdr.
no. 4 d.d. 2-12-1575: Cornelis Henricsz. Vlasch wielmaecker oom en Florijs Jansz. backer
broeder en voogden (in plaats van Henric Gerijtsz. stoeldraeijer grootvader en Cornelis
Eewoutsz. lindewever oom nomine uxoris beide overleden) over Dorothea oud 17 en Rijclant
oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Henrixsz. stoeldraijer gewonnen in
echte bij Neeltgen Jacobsdr. zijn nahuisvrouw.
no. 5 d.d. 9-12-1575: Jan Korsz. coperslager en Lenaert Danielsz. voogden bij provisie over
Maritgen nagelaten weeskind van Oth Jansz. slotemaecker gewonnen in echte bij Maritgen
Jansdr. erfgenaam van Erckenraidt Jansdr. zijn moeie wijlen weduwe van Dirck Willemsz.
snijder om de erfenis te delen.
no. 6 d.d. 14-12-1575: Karel Gillisz. thimmerman voogd over IJsabelle Claes Pietersz. van
Balensdr. gewonnen in echte bij Katrijn Gillisdr., in de plaats van Pieter Claesz. van Balen,
gevoegd bij Cornelis van Noorde.
no. 7 d.d. 16-12-1575: Cornelis Jansz. alias Oliphiersz., Bouwen Jansz. schrijnwercker en
Pieter Cornelisz. hoedemaecker voogden over Duufgen oud 20 jaar en Zijborch oud 17 jaar
nagelaten weeskinderen van Oliphier Philipsz. gewonnen in echte bij Maria Jansdr.
no. 8 d.d. 23-12-1575: Jan Aerntsz. leijdecker en Jacob Paeds van Zonnevelt voogden over
Jan oud 10 jaar en Aernt oud 8 jaar nagelaten weeskinderen van Willem Aerntsz. leijdecker
gewonnen bij Katrijn Jansdr. d’uutdraechster.
no. 9 d.d. 23-12-1575: Adriaen Gerijtsz. coman en Hobbe Florijsz. ghoutsmit voogden over
Maria oud 15 jaar weeskind van Cornelis Florijsz. gewonnen bij Neeltgen Florijsdr.
no. 10 d.d. 9-12-1575: Ghijsbert Dircsz. Ghool en Pieter Maertsz. goutsmit over Dirck oud 15
Claes 13, Frans 12, Egbert 7, Pieter 2,5 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen van Pieter
Dircsz. Ghool gewonnen bij Janneken Mahieu Nicolaesdr.
no. 11 d.d. ..-12-1575: Reijer Andriesz. tot Leiderdorp, Pieter Henricxsz. tot Wassenaar en
Mourijn Pietersz. ook aldaar omen en voogden over Jacob Dircxsz. van Voorhout nagelaten
weeskind van Dirc Jacob IJsbrantsz. van Voorhout en Gouwetgen Pietersdr. beide zaliger
hier tot Leiden overleden.
[2860]
f. 4v (21v)
no. 1 d.d. 30-12-1575: Pieter Eewoutsz. verwer en Aelbert Pietersz. lindewever zijn voogden
geordonneerd over Martijn oud 2 jaar en Neeltgen 1 jaar, weeskinderen van Jacob Jansz.
van Dam lapverwer gewonnen in echte bij Neeltgen Eewoutsdr. zijn zaliger huisvrouw.
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no. 2 d.d. 21-12-1575: Pouwels Willemsz. en Willem Pouwelsz. voogden over Pieter oud 5
jaar en Clara oud 9 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Willemsz. vleijshouder gewonnen
bij Geerte Aelbrechtsdr.
no. 3 d.d. 6-1-1576: Jacob Aerntsz. metselaer voogd over Florijsgen Jorijsdr. zijn innocente
schoonzuster heeft als de administratie hebbende behoorlijke eed gedaan, daarvoor Aernt
Claesz. metselaer zijn vader zich borg geconstitueerd heeft.
no. 4 d.d. 20-1-1576: Jan Korsz. cooperslager heeft zich cautie geconstitueerd voor Willem
Claesz. Oudevliet notaris als curator van de boedel en goederen van zaliger Pieter
Bouwensz. van Dorp.
no. 5 d.d. 27-1-1576: Claes Cornelisz. ghoutsmit mede curator van Kathrijn Jansdr.
Onderwater weduwe van Pieter Pietersz. Boijtgen door ouderdom buiten verstand zijnde
heeft de behoorlijke eed gedaan.
no. 6 d.d. 10-2-1576: Claes Jacobsz. backer in Marendorp is toeziende voogd geordonneerd
in de plaats van Adriaen Pietersz. Vergheijl zaliger over Cornelis het onmondige weeskind
van Cornelis Claesz. metselaer, zich voegende bij Pieter Pietersz. Vergheijl administrerende
voogd.
no. 7 d.d. 10-2-1576: Dirck Dircxsz. warmoesman oudoom en Willem Dirck Hilbrantsz. oom
nomine uxoris en voogden over Meeus oud omtrent 5 jaar weeskind van Thijman Meeusz.
gewonnen in echte bij Katrijn Mourijnsdr. zaliger.
no. 8 d.d. 10-2-1576: Claes Eewoutsz. volre en Dirck Deij Woutersz. lindewever voogden
over Cornelis oud 6 jaar onmondig weeskind van mr. Ghijsbert Willemsz. chirurgijn
gewonnen in echte bij Maria Gerijtsdr. zaliger.
no. 9 d.d. 6-1-1576: Joris Claesz. schipper en Cornelis Florisz. metselaer voogden over
Maritgen Lourisdr. oud 12 jaar nagelaten weeskind van Louris Willemsz. snijder gewonnen
bij Elizabet Aerntsdr.
[2861]
f. 5 (22)
no. 1 d.d. 15 en 22-2-1576: Jan Jansz. van Berendrecht smit, Lubbrant Jacobsz.
schoemaecker en Jan Jacobsz. stoeldraeijer voogden over Geertruijt oud 13 jaar onmondig
weeskind van Rut Dircsz. cuper gewonnen in echte bij Katrijn Jacobsdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 2 d.d. 15-2-1576: Claes en Cornelis Jansz. gebroeders lindewevers omen en voogden
over Jan oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind van Pieter Jansz. lindewever gewonnen in
echte bij Christina Dircsdr.
no. 3 d.d. 22-2-1576: Claes Dircsz. van Leeuwen en Frans Adriaensz. houtcoopers voogden
over Adriaen oud 6, Claes 5, Katrijn 8, Maria 3 en Cornelia 1 jaar nagelaten weeskinderen
van Dirck Adriaensz. coperslager gewonnen bij Maria Claesdr.
no. 4 d.d. 22-2-1576: Jan Korsz. coperslager en Cornelis Jansz. houtcooper voogden over
Claes oud 8, Dirck 4 en Machtelt 6 jaar weeskinderen van Claes Dircsz. van Leeuwen
gewonnen bij Neeltgen Claesdr. zijn huisvrouw. [Cornelis Jansz. was absent en deed eed op
9-3-1576]
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no. 5 d.d. 22-2-1576: Pieter Florijsz. van Voorhout en Jan Willemsz. Wortel van Zoeterwoude
nu wonende beide tot Leiden voogden over Lenaert oud 20, Cornelis 14 en Alijt 12 jaar
weeskinderen van Claes Lenaertsz. baggerman gewonnen bij Katrijn Cornelisdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 6 d.d. 2-3-1576: Sijmon Aerntsz. van Noortwijck en Pouwels Adriaensz. backer voogden
over Dieuwertgen oud omtrent 6 jaar weeskind van Cornelis Cornelisz. van Zaenen
zeepzieder gewonnen bij Remborch Adriaen Govertszdr. zaliger.
Bijgeschreven:
29-1-1586: Is Govert Adriaensz. weeskinds oom tot voogd geordonneerd in plaats van
Sijmon Aerntsz. voorn.
no. 7 d.d. 7-3-1576: Henrick Michielsz. oom en Outgaert Dircsz. smit voogden over Adriaen
oud 13, Jan 11, Michiel 4 en Anna 7 jaar nagelaten weeskinderen van Jonge Michiel
Michielsz. schipper gewonnen in echte bij Jannetgen Adriaensdr.
[2862]
f. 5v (22v)
no. 1 d.d. 16-3-1576: Sijmon en Willem Sijmonszonen gebroeders voogden over Henrick (…)
van Berckenroode nagelaten weeskind van Dircs van Berckenrode gewonnen bij (…)
Ghoolte Claesdr. beide zaliger en over Adriaen van Zonnevelt Reijnoultsz. weeskind
Rheijnouts van Zonnevelt mede gewonnen bij de voorsz. Ghoolte Claesdr. alleen
belangende de goederen hen aangekomen van haar moeder.
Ingevoegd [maar onduidelijk waar precies]:
En is Reijnoult voorsz. geordonneerd administrerende voogd over Adriaen zijn zoon voorsz.
volgens zijn moeders testamentaire dispositie.
no. 2 d.d. 21-3-1576: Jan en Claes Jacobszonen gebroeders cleermaecker omen en
voogden over Barent oud 7 jaar weeskind van Jacob Barentsz. cleermaecker gewonnen bij
Maritgen Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 26-3-1576: Claes de Waert grootvader, Dirck Jacobsz. Ghorter van Reijgersberge
en Dirck Jacobsz. van der Graft naaste maagtalen, voogden over Damiaen oud 18, Sijmon
15, Haesgen 11 en Alijtgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen van IJzaac Sijmonsz. van der
Graft en Machtelt Claesdr. de Waert.
Bijgeschreven:
13-3-1577: Hebben Meeuw Aelwijnsz. en Reijer Jacobsz. houtcooper geexhibeerd het
instrument van de voorsz. IJzaax testamentaire dispositie bij hem met de dood bevestigd
d.d. 26-1-1574 bij hetwelk bleek dat zij tot de voorsz. voogdijschap van de voorsz. kinderen
waren geordonneerd.
5-10-1580: Is Dirc Jacobsz. Ghorter van Reijersberge, zijn rekening gedaan hebbende, op
zijn verzoek ontslagen van zijn voogdijschap en verder gelaten tot last van de testamentaire
voogden.
no. 4 d.d. 6-4-1576: Mr. Ghijsbert Willemsz. chirurgijn en Anthonis Anthonisz. lindewever
voogden over Jan oud 16, Jacob 5, Heijl 14, Aechte 111, Maria 9 en Cornelia 7 jaar
nagelaten weeskinderen van Dirck Anthonisz. zeijlmaeker gewonnen in echte bij Jannetgen
Jansdr.
no. 5 d.d. 25-1-1576: Jonge Dirc Dircsz. Steen thinnegieter broeder en Claes Anthonisz.
olieslager schoonbroeder voogden over Havick oud 18, Jan 16, Pieter 15 en Neeltgen 13
jaar weeskinderen van Oude Dirck Dircsz. Steen gewonnen bij Duufgen Havixdr.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

no. 6 d.d. 13-4-1576: Jan Cornelisz. smit oom en Claes Jacobsz. cleermaecker voogden
over Alijt Cornelisdr. nagelaten weeskind van Cornelis Cornelisz. cleermaecker gewonnen in
echte bij Diewer Reijersdr.
no. 7 d.d. 2-5-1576: Pieter Hubertsz. lindewever en Hubert Gerijtsz. cleermaecker over
Willem oud 18 en Claes 16 jaar weeskinderen van Dirck Willemsz. cooman gewonnen in
echte bij Margriete Gerijt van der Battendr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
16-6-1579: Hebben weesmeesters op verzoek van Hubert Gerijtsz. voorsz. om van zijn
voogdijschap ontslagen te zijn en in zijn plaats geordonneerd te worden Adriaen Dircsz.
cooman de voorsz. weeskinderen broeder.
[2863]
f. 6 (23)
no. 1 d.d. 19-10-1575: Gerijt Bouwensz. schout, Cornelis Meijnaertsz. buurman tot Boscoop
en Davidt Egbertsz. voorspraak tot Leiden voogden over Aechte oud omtrent 15 jaar
nagelaten weeskind van Reijer Cornelisz. ijsercooper gewonnen bij Adriana Ariensdr.
Bijgeschreven:
18-4-1576: Pieter Jansz. bode ter kamer is curator geordonneerd over de goederen van
Aechte voorsz. volgens de akte en staat vandien.
no. 2 d.d. 21-3-1576: Pieter Dircsz. bierdrager en Dirc Pietersz. thimmerman voogden over
Huge oud 3,5 en Maritgen 6 jaar weeskinderen van Willem Pietersz. zeemtouwer gewonnen
bij Haesken Vranckendr. [Eed op 11-5-1576]
no. 3 d.d. 11-5-1576: Adriaen Dircsz. scheepmaecker in de plaats van Cornelis Ghijsbertsz.
van Dorp zaliger is mede voogd geordonneerd over Vranc van Dorp onbejaarde en
nagelaten weeskind van Claes Franckensz. van Dorp gewonnen in echte bij Anna Jansdr.
hem voegende bij Dirck Kock Cortenbosch Aerntsz. mede voogd. [Eed op 18-5-1576]
no. 4 d.d. 8-6-1575: Aernt Geerlofsz. voerlaeckenwever en Jacob Joostensz. warmoesman
voogden over Jeroen oud 20, Appellonia 13 en Dirc oud 7 jaar weeskinderen van Frederic
Dircsz. vellecooper gewonnen bij Margriete Steffensdr, zijn zaliger huisvrouw. [Akte bij de
voogden gelicht op 28-5-1576.]
no. 5 d.d. 21-12-1575: Cornelis van Noorde, Steffe van Heussen toeziende en Reijnoult van
Oij Sijmonsz. administrerende voogden over Henric van Steenvelt oud 12 en Loijse van
Steenvelt 10 jaar nagelaten weeskinderen van wijlen Gerijt van Steenvelt Florijsz. gewonnen
bij jonkvrouw Jacqueline van Hoorn Jansdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 15-6-1576: Cornelis Ghoossen smit voogd in plaats van de overleden voogden
Meeus Jansz. scheepmaecker en Gerijt Pietersz. thimmerman over Dignum weeskind van
wijlen Cornelis Ghoossen smit, hem voegende bij Jan Gerijtsz. snijder mede voogd,
gewonnen bij Adriana Jansdr. nu ook zaliger.
no. 7 d.d. 23-6-1576: Dirc Dircsz. glaesmaecker en Zeger Hugensz. coopman voogden over
Anna oud omtrent 22 en Maria omtrent 15 jaar nagelaten weeskinderen van Claes Andriesz.
molenaer eertijds overleden te Amsterdam gewonnen in echte bij Ch(risti)na Jansdr.
overleden tot Leiden laatst huisvrouw van Jan Jansz. van Berendrecht smit. [Op 27-6-1576
de eed gedaan]
no. 8 d.d. 23-3-1576: Joost Jacobsz. en Pieter Oom Pietersz. voogden over Adriaen oud 15,
IJsbrant 13 jaar en Reijer 6 weken nagelaten weeskinderen van Reijer van Breenen
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Adriaensz. gewonnen bij Geertruijt Adriaensdr. van der Houf voor de tijd dat de kwestie over
de boedel nagelaten bij Adriaen IJsbrantsz. van Breenen, de grootvader van de
weeskinderen, gedecideerd zal zijn.
Bijgeschreven:
4-3-1583: Jacob Willemsz. van der Burch behuwde oom schepen van Leiden en Gerit
Adriaensz. van Breenen oom van de voorsz. weeskinderen (de kwestie gedecideerd zijnde)
zijn tot voogden geordonneerd.
[2864]
f. 6v (23v)
no. 1 d.d. 20-6-1576: Govert Henricsz. cooman is mede voogd geordonneerd in de plaats
van Dirck Henrixsz. backer zijn zaliger broeder over Pieter en Cornelis (Geertgen de derde
overleden zijnde) nagelaten weeskinderen van Adriaen Henricxsz. cooman gewonnen bij
Machelt Bo(…)sdr. en hem gevoegd bij Jan Moijt Adriaensz. metselaer mede voogd.
no. 2 d.d. 20-7-1576: Adriaen Jansz. Knotter en mr. Sijmon Jansz. chirurgijn voogden over
Cornelis oud 18, Willem 12, Pieter 9, Aefgen 16, Maria 14 en Baertgen 7 jaar weeskinderen
van Jonge Pieter Paedts Pietersz. drapier gewonnen bij zijn zaliger huisvrouw Maritgen
Cornelis Reijersdr., voegende nog tot mede voogd daarbij Willem Jan Reijersz. van
Heemskerck tot dat de staat van voorn. weeskinderen vaders goederen gemaakt, de divisie
vandien of behoorlijk bewijs van hun moeders erfenis gedaan en ter kamer gebracht zal zijn.
Bijgeschreven:
22-11-1577: Is geordonneerd Willem Jansz. en Adriaen Jansz. Knotter tot voogden.
no. 3 d.d. 1-6-1576: Gerijt Quirijnsz. metselaer en Cornelis Schouten cuper voogden over
Aernt oud omtrent 4 jaar weeskind van Pieter Anthonisz. backer op de Vliet gewonnen bij
Maritgen Henrixdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 8-6-1576: Jacob Allartsz. de Haes en Martijn Dircsz. laeckenscheerder nomine
uxoris omen voogden over Allart oud 5, Pieter 3 en Jannetgen 1,5 jaar nagelaten
weeskinderen van Jan Allartsz. de Haes zaliger gewonnen in echte bij Alijt Aelbertsdr. [17-81576 de eed gedaan]
no. 5 d.d. 15-8-1575: Sijmon Cornelisz. warmoesman en Dirck Dircsz. blochouwer omen en
voogden over Cornelis oud 4, Maria 7 jaar en Dieuwer vijf vierendeel jaar nagelaten
weeskinderen van Cornelis Cornelisz. warmoesman gewonnen in echte bij Adriana
Barentsdr.
no. 6 d.d. 15-8-1576: Cornelis Geritsz. snijder [bijgeschreven in plaats van de doorgehaalde
Dirck Pietersz. Voughen] en Cornelis Jansz. kouckebacker voogden over Adriaen oud
omtrent 15 jaar weeskind van Claes Adriaensz. mandemaecker gewonnen in echte bij Katrijn
Henrixdr. zijn zaliger voorhuisvrouw.
no. 7 d.d. 17-8-1576: Adriaen Lambertsz. oom en Cornelis Willemsz. namaagtaal voogden
over Elizabeth oud 1 jaar nagelaten weeskind van Willem Pietersz. van der Waddinge
gewonnen in echte bij Duufgen Lambertsdr. beide zaliger.
no. 8 d.d. 17-8-1576: Pieter Pietersz. Zoutman schipper oom, Jan Dircsz. schipper zwager
en Jacob Reijersz. stouldraeijer broeder voogden over Aernt Reijersz. oud 13 jaar nagelaten
weeskind van Reijer Mathijsz. stouldraeijer gewonnen bij Jobgen Pietersdr. beide zaliger.
[2865]
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f. 7 (24)
no. 1 d.d. 12-9-1576: Cornelis Michielsz. oom en mr. IJzaac Claesz. schilder neef voogden
over Michiel, Dirck, Zwaentgen, Aechte, Neeltgen en Jannetgen weeskinderen van Meeus
Jansz. wantsnijder gewonnen bij Meijnsgen Michielsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 14-9-1576: Claes Adriaensz. schoemaecker is voogd geordonneerd in de plaats
van Andries Hugensz. schoemaecker fugetive en gevoegd bij Gerijt Willemsz. cuper en
wijnverlater van deze stad administrerende voogd over Willem Jacobsz. nog onbejaard
weeskind van Jacob Willemsz. verwer gewonnen bij Maritgen Hugendr.
no. 3 d.d. 26-9-1576: Claes Pietersz. van Medenblick schipper poorter alhier en Jacob
Harmansz. cuper tot Delft voogden over Jacob oud omtrent 17, Adriaen 15, Pieter 8, Philips
6, Elizabeth 13 en Margriete 10 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Pietersz. cuper
gewonnen bij Aefgen Rembrantsdr.
no. 4 d.d. 19-11-1576: Cornelis Aelbert Oude Dircsz. en Gerijt Willemsz. wijnverlater zijn
geordonneerd tot voogden over Frans oud 8, Claes 6, Athalia 11, Maria 4 en Katherina 1,5
jaar nagelaten weeskinderen van Claes Claesz. cuper gewonnen bij Katherin Fransdr.
no. 5 d.d. 23-10-1576: Jan Fransz. cramer in De Gulden Schilt tot Delft en Ewout Pietersz.
van Noortwijck glaesschrijver wonende op Delfshaven behuwde omen over Jan oud omtrent
10, Willem 4, Jacobmijne 7 en Neeltgen 6 jaar nagelaten weeskinderen van Ghijsbert Jansz.
Kijf glaesschrijver en Jacobmijne Willemsdr. beide zaliger zijn over dezelfden voogden
geordonneerd.
[2866]
f. 7v (24v)
no. 1 d.d. 12-12-1576: Pieter Martijnsz. warmoesman en Dirck Martijnsz. lindewever
gebroeders omen en voogden over Pieter oud 12 en IJde 14 jaar nagelaten weeskinderen
van Mees Martijnsz. gewonnen bij Aechte Cornelisdr.
Bijgeschreven:
15-6-1584: Mits het overlijden van Pieter Martijnsz. voorsz. is in zijn plaats verordend
Frederic Quirijnsz. bezemmaecker.
no. 2 d.d. 21-12-1576: Cornelis Gerijtsz. de Haes en Jacob Pietersz. de Haes voogden over
Cornelis Pietersz. de Haes oud omtrent 19 jaar nagelaten weeskind van Pieter Jacobsz. de
Haze gewonnen in echte bij Sophije Jansdr. beide zaliger. Alzo voorsz. Jacob Pietersz.
mede voogd jegens het voorn. weeskind zijn broeder cum socijs heeft te delen en scheiden
de boedel en goederen bij hun zaliger ouders voorn. achtergelaten zulks dat hij in hetzelve
jegens het voorn. weeskind openbare partij is, is mitsdien in zijn plaats om de voorsz.
scheiding en deling te doen tot voogd bij provisie geordonneerd Jacob Alartsz. de Haze haar
neef.
no. 3 d.d. 2-1-1577: Christiaen IJsbrantsz. van Haerlem en Joost zijn zoon schoemaecker
voogden over Cornelis oud omtrent 1 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Jacobsz. de
Vries blaeuverwer gewonnen bij Haesgen Pietersdr. [Eed gedaan op 4 resp. 11-1-1577]
Bijgeschreven:
6-12-1577: Mits dat Christiaen en Joost van Leijden tot Haerlem metterwoon vertogen zijn
zijn tot voogden geordonneerd Jan Henricsz. van Alphen weeskinds oudoom en Leenaert
Lourisz. Overvest notaris.
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no. 4 d.d. 30-1-1577: Mr. Sijmon Jansz. chirurgijn is tot mede voogd geordonneerd (in de
plaats van Cornelis Cornelisz. in den Bock zaliger) over Meeus Jansz. zijn broeders
voorkinderen met namen Jan, Burchgen en Annatgen gewonnen bij wijlen Zwaentgen
Jacobsdr. en hem gevoegd bij Mees Dircsz. van Weesp mede voogd.
no. 5 d.d. 6-2-1577: Victor en Henric Aerntsz. gebroeders, omen en voogden over Bouwen
oud 4 en Weijntgen 6 jaar weeskinderen van Jan Bouwensz. boucdrucker gewonnen bij
Maritgen Aerntsdr. zaliger. [20-2-1577 de eed gedaan]
[2867]
f. 8 (25)
no. 1 d.d. 20-2-1577: Gerijt Aerntsz. en Cornelis Cornelisz. Goes omen en voogden over Jan
oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Adriaen Aerntsz. coorncooper zaliger
gewonnen bij Jaepgen Claesdr.
no. 2 d.d. 20-2-1577: Govert Henrixsz. cooman en Jan Cornelisz. van Heusden voogden van
Michiel Cornelisz. van Katwijk aan de Rijn oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskind van
Cornelis Willemsz. rietdecker gewonnen bij Pietergen Cornelisdr. beide zaliger. [eed gedaan
20-2-1577; staat na no. 4]
‘
no. 3 d.d. 20-2-1577: Mathijs van Bancken Claesz. en Dirc Vijnc Cornelisz. voogden over
Claesgen Anthonisdr. oud omtrent 23 jaar nagelaten bij Anthonis Adriaensz. cooman
gewonnen bij Machtelt Cornelisdr. van Bancken beide zaliger. [10-7-1577 eed gedaan]
no. 4 d.d. 8-2-1577: Quirijn Adriaensz. lindewever en Cornelis Adriaensz. scheepmaecker
gebroeders omen en voogden over Katrijn oud 13 en Maria 4 jaar nagelaten weeskinderen
van Heer Adriaensz. metselaer gewonnen bij Maritgen Henricsdr.
no. 5 d.d. 27-2-1577: Paridom Barentsz. en Jan Cornelisz. snijder voogden over de twee
weeskinderen van Martijn Dircsz. van Delft gewonnen bij Aef Sijmonsdr. ’t vlaschwijf beide
zaliger met namen Pieter en Dircgen.
Bijgeschreven:
10-8-1580: Is om de continuele absentie Paridoms en andere zaken in zijn plaats tot mede
en toeziende voogd gesteld Jacob de Bont procureur alhier.
no. 6 d.d. 13-3-1577: Jan Jansz. van Berendrecht smit en Pieter Martijnsz. de Zwart voogden
over Dirc oud 15 en Maria 18 jaar weeskinderen van Jasper Dircsz. schipper gewonnen bij
Neeltgen Fransdr. zijn zaliger huisvrouw. Borg Pieter Pieter Jorijsz. scepe(n).
no. 7 d.d. 23-3-1577: Claes Cornelisz. van Noorde goutsmit behuwde zwager van Claes
Claesz. tinnegieter (mits het overlijden van dezelve Claes Claesz.) voogd over Neeltgen oud
omtrent 3 jaar nagelaten weeskind van Jan Lambertsz. zaliger gewonnen bij Joostgen
Jansdr. voegende hem bij Dionijs de Ghoeije cramer mede voogd volgens de oude akte d.d.
20-10-1574.
[2868]
f. 8v (25v)
no. 1 d.d. 22-3-1577: Jan Sijmonsz. molenaer en Jan Gerijtsz. wollewever voogden over
Geertruijt Cornelisdr. oud omtrent 14 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Jansz. wever
gewonnen bij Margriete Cornelisdr.
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no. 2 d.d. 22-3-1577: Jan Gerijtsz. wollewever en Huuch Cornelisz. slotemaecker voogden
over Willem oud omtrent 14 en Maria 17 jaar nagelaten weeskinderen van Ot Gerijtsz. uit
Roelofarendsveen gewonnen in echte bij Celie Pietersdr.
no. 3 d.d. 12-4-1577: Job Dircsz. schoemaecker oom en Jan Gerijtsz. wollewever voogden
over Neeltgen oud omtrent 14 jaar, Jan Meeusz. verwersknechts weeskinderen gewonnen
bij Quirina Dircsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 24-4-1577: Joost van Zonnevelt voogd over Franchoijs oud omtrent 7 en Alewaer
12 jaar weeskinderen van mr. Gerijt Hoochstraten doctor in de rechten gewonnen bij
jonkvrouw Johanna van Boschusen, in de plaats van wijlen mr. Floris van Tol in zijn leven
mede voogd, hem voegende bij Gerijt van Dam Aerntsz. en Gerijt de Man Jansz. waerd in
Den Boom mede voogden.
no. 5 d.d. 3-5-1577: Pieter Cornelisz. predicant en Gerijt Gerijtsz. Voet cleermaecker
voogden over Gerijt oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van Gerijt Aertsz. cleermaecker
gewonnen in echte bij Adriana Danielsdr.
no. 6 d.d. 17-5-1577: Gerijt Mast Fransz. en Jacob Gerijtsz. houfsmit omen voogden over
Willem Mast oud 17 en Meijnsgen Mast 14 jaar nagelaten weeskinderen van Claes Mast
Fransz. gewonnen bij Cecilia Gerijtsdr.
[2869]
f. 9 (26)
no. 1 d.d. 11 en 12-6-1577: Jan Danielsz. lindewever tot Rotterdam oom ter administratie en
Pieter Michielsz. schoemaecker ook aldaar neef om te helpen maken inventaris van de
goederen en scheiding vandien, voogden over Neeltgen oud omtrent 9 en Maritgen 2 jaar
nagelaten voorweeskinderen van Sijmon Danielsz. deurwaerder particulier gewonnen bij
Maritgen Cornelisdr. van Rotterdam zijn zaliger voorhuisvrouw, en nog de voorsz. Jan
Danielsz. en Karel Gillisz. timmerman tot Leiden mede beide omen voogden over Daniel oud
omtrent 1 jaar nagelaten naweeskind van Sijmon Danielsz. voorn. gewonnen bij Eijntgen
Gillisdr. zijn laatste huisvrouw nu weduwe, mitsgaders ook over de kinderen van wie zij
zwanger is.
no. 2 d.d. (z.d.; 1577): Jan Joachimsz. cuper behuwde oom en Quirijn Jansz. volre op de
Middelstegracht gebuur voogden over Anna oud omtrent 17 en Maria 10 jaar nagelaten
weeskinderen van Hubert Jacobsz. potbacker gewonnen bij Neeltgen Gerijtsdr.
no. 3 d.d. (z.d.; 1577; zelfde dag als no. 2): Jan Hugensz. van Leeuwen en Eewout Pietersz.
Hooflandt voogden over Augustijn oud 11, Lijsbet 15, Oude Neeltgen 13, Maritgen 6 en
Jonge Neeltgen 4 jaar nagelaten weeskinderen van Cornelis Augustijnsz. gewonnen bij
Christina Jacobsdr.
no. 4 d.d. (z.d.; 1577; zelfde dag als no. 2): Dirc Dircsz. glaesmaecker en Pieter Dircsz.
stouldraeijer gebroeders voogden over Clementia Adriaensdr. oud 11 jaar nagealaten
weeskind van Willem Adriaensz. Putten schuutvoerder gewonnen bij Lijsbeth Claes
Plassendr.
no. 5 d.d. 7-8-1577: Cornelis Henricsz. timmerman behuwde oudoom en Jan Jansz.
cleermaecker gebuur voogden over Jan Jansz. oud omtrent 6 jaar weeskind van Jan Jansz.
zijdenknoopmaecker uitlandig zijnde gewonnen bij Anna Jacob Claesz. Boomgaertmansdr.
zaliger.
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[2870]
f. 9v (26v)
no. 1 d.d. 28-8-1577: Cornelis Jacobsz. wijlen olieslager en Dirc Cornelisz. vleijschouder
voogden over Claes oud omtrent 13 en Cornelis 8 jaar nagelaten weeskinderen van Ozier
Claesz. vleijshouder gewonnen bij Geertruijt Cornelisdr.
no. 2 d.d. 3-9-1577: Jan IJsbrantsz. van Delft wonende aldaar, Pieter Henricxsz. van der
Hare secretaris tot Monster en Cornelis Claesz. wonende tot Monster omen en voogden over
Pieter van Delft oud omtrent 17 en Volcgen van Delft 20 jaar nagelaten weeskinderen van
Jacob IJsbrantsz. van Delft alias Cooman Jacob gewonnen bij Fredericgen Henricxsdr. zijn
voorhuisvrouw.
no. 3 d.d. 25-10-1577: Claes Harmansz. schoelapper grootvader en Gerijt Zijboutsz. wijlen
cellite? voogden over Barent oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van Henric Claesz.
cleermaecker gewonnen bij Margriete Barentsdr.
no. 4 d.d. 25-10-1577: Floris de Cuper en Gerijt Lindewever Meeuszonen gebroeder en
omen over Dirc oud omtrent 14, Cornelis 7 en Elizabeth 11 jaar weeskinderen van Cornelis
Jacobsz. Focs cleermaecker gewonnen bij Elizabeth Meeusdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 25-10-1577: Jan Gerijtsz. de Haes en Jan Pietersz. Doe schoemaecker voogden
over Maria oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Wijnaertsz. drapier
gewonnen bij Geertruijt Jansdr.
[2871]
f. 10 (27)
no. 1 d.d. 1-11-1577: Willem Willemsz. Bort schoelapper en Claes Claesz. alias Backertgen
tromslager voogden over Dirc oud omtrent 13 en Abraham 9 jaar weeskinderen van Sijmon
Cornelisz. lindewever op de Zijtgracht gewonnen bij Aechte Dircsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 22-11-1577: Cornelis Willem Sijmonsz. coorncooper is voogd geordonneerd (mits
het overlijden van Cornelis Henricsz. coorncooper) over Claes en Aefgen nagelaten
weeskinderen van Dirc Anthonisz. warmoesman en Maritgen Pietersdr. beide zaliger.
no. 3 d.d. 22-11-1577: Cornelis Dircsz. hoetmaecker behuwde oom en Bartholomeeus
Aelbertsz. lindewever zijn voogden geordonneerd over Anthonis oud omtrent 13 jaar
nagelaten bij Aelbert Anthonisz. schoemaecker gewonnen bij niet ingevuld].
no. 4 d.d. 22-11-1577: Willem Vincentensz. warmoesman oom en Jan Pietersz. pannebacker
zijn voogden geordonneerd (mits het overlijden van de voorgaanden) over IJzaac oud
omtrent 13 jaar en Jacob 12 jaar nagelaten weeskinderen van Jacob Vincentensz.
boomgaertman en Maritgen Willemsdr.
no. 5 d.d. 30-11-1577: Johan van Roijen Ghoosz. wonende tot Utrecht op de Bredestraat
omtrent St. Jacobskerk en Gerijt Jacobsz. van den Bochorst voogden over Floris van Tol oud
omtrent 1,5 jaar nagelaten weeskind (van) Oude Johans van Tol Reijersz. gewonnen bij
Maritgen van Roijen Franckendr. van Utrecht die gelast is de voorsz. Jan van Roijen
eerstdaags te beschrijven tot welks komst de eed en cautie is vertogen. [31-12-1577 de eed
gedaan]
Bijgeschreven:
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12-4-1578: Mits dan Johan van Roijen verder van de hand is gezeten is tot assistentie van
Gerit Jacobsz. van den Bochorst mede tot voogd geordonneerd Jan Hugensz. van Leeuwe
en Johan Apert?
8-10-1597: In plaats van Jan van Roijen Gosensz. mitsdien hij te meermalen op rekening,
verkoping en anders ontboden is geweest en niet compareerde, hem excuserende alleen te
zijn behuwde neef van Maria Vranckens zijde en zulks meermalen verzocht hebbende
ontslagen te zijn, is in zijn plaats tot voogd beneffend Gerijt Jacobsz. van Breenen?! over
Florijs van Tol Jansz. nu oud 21 jaar geordonneerd en gesteld Jacob Gerijtsz. Tuijning?!
20-5-1598: Op ernstig verzoek van Jacob Gerijtsz. voorn. en Maria Francken is Pouls
Poulsz. van Torenvliet tot toeziende voogd geordonneerd beneffend Breenen, mits dat
Tuijning voorn. het opzicht en administratie van de goederen zal hebben.
[2872]
f. 10v (27v)
no. 1 d.d. (z.d.; 1577/1578): Sijmon Aerntsz. van Noortwijc vervangende zijn mede broeder
in offitie Pouwels Adriaensz. backer voogden over Dieuwertgen Cornelisdr., Cornelis
Cornelisz. van Zaenens weeskind gewonnen bij wijlen Romborch Adriaensdr. zijn zaliger
voorhuisvrouw mede erfgenamen van Adriaen Govertsz. zeepzieder desselfs weeskinds
zaliger grootvader heeft zich in zijn privé naam en voor zover het voorsz. weeskind belangd
cautie gesteld voor Govert Henricsz. cooman gecommitteerd te ontvangen van de
inkomende schulden van de boedel bij de voorsz. Adriaen Govertsz. achtergelaten.
no. 2 d.d. 22 en 24-1-1578: Jan Henricsz. backer administrerende, Ghijsbert Henricsz.
schepen van Leiden en Frans Henricsz. backer toeziende voogden over Henric, Dircgen,
Alijtgen en Jannetgen nagelaten bij Cornelis Henricsz. coorncooper gewonnen bij wijlen
Agniese Jansdr. beide zaliger.
no. 3 d.d. 22-1-1578: Claes Brunensz. schrijnwercker toeziende voogd over Harc Allartsz.
zijn stiefzoon oud 21 jaar nagelaten weeskind van Allart Jacobsz. schilder hem voegende bij
Alart Quirijnsz. zijn administrerende voogd.
no. 4 d.d. 22-1-1578: Henric Nachtegael en Willem Pouwelsz. van Toornvliet voogden over
Neeltgen van der Graf oud omtrent 6 jaar weeskind van Gerit van der Graft Jacobsdr.
gewonnen bij Maritgen Nachtegaels Jansdr. zaliger.
[2873]
f. 11 (28)
no. 1 d.d. 23-9-1575: Jan Harmansz. snijder en Jacob Jansz. van Dam voogden
gesurrogeerd in de plaats van Bouwen Pietersz. zaliger over Claes oud 10, Pieter 7 en
Martijn 1,5 jaar nagelaten weeskinderen van Jacob Martijnsz. timmerman gewonnen bij
Gerrtruit Cornelisdr. [Eed gedaan op 29-1-1578.]
no. 2 d.d. 5-2-1578: Jan Marcus van IJperre en Hobbe Florisz. goutsmit voogden over Dirc
oud 7, Huijch 5, Pieter 3, Elizabeth 14 en Alijd 9 jaar nagelaten weeskinderen van Pieter
Pietersz. Coedijc gewonnen bij Adriana Jansdr.
no. 3 d.d. 5-2-1579: Louris Cornelisz. clermaecker oom en Cornelis Sijmonsz. metelaer
behuwde oom voogden over Cornelis oud omtrent 13, Maria 22 en Neeltgen 15 jaar
weeskinderen van Pieter Florisz. schoemaecker gewonnen bij Maritgen Moeder Cornelisdr.
vroevrouwe zijn zaliger huisvrouw.
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no. 4 d.d. 19-2-1579: IJsbrant van der Bochorst Jacobsz. en Henric Jacobsz. gebroeders
voogden over Zoete Florisdr. oud omtrent 6 jaar nagelaten weeskind van Floris Jansz.
Uterhage gewonnen bij Jannetgen Jacob Pietersz. blaeuverwersdr.
no. 5 d.d. 3-3-1578: Mercelis Wijnaertsz. kistemaeckers en Cornelis Cornelisz. vleijshouder
omen en voogden over Matijs nu oud omtrent 14 jaar hebben (in de plaats en ten verzoek
van Claes Florisz. en Jan Egbertsz. schippers voorgaande voogden).
no. 6 d.d. 31-12-1577: Johan van Roijen Ghoossensz. wonende tot Utrecht op de
Bredestraat omtrent St. Jacobskerk en Gerit Jacobsz. van den Bochorst tot Leiden voogden
over Floris van Tol oud omtrent 1,5 jaar nagelaten weeskind van Oude Jan van Tol Reijersz.
gewonnen bij Maritgen Franckendr.
no. 7 d.d. 28-2-1578: Gerit Splinters en Sijmon Pietersz. bouman voogden over Machtelt oud
omtrent 6 jaar nagelaten weeskind van Floris Pouwelsz. backer gewonnen bij Maritgen
Jacobsdr.
[2874]
f. 11v (28v)
no. 1 d.d. 19-3-1578: Pouwels Cornelisz. schipper wonende tot Leiden en Jeroen Cornelisz.
scheeptimmerman wonende op Delfshaven gebroeders omen en voogden over Machtelt oud
12 en Aefgen 5 jaar weeskinderen van Jacob Cornelisz. Koc lindewever gewonnen bij
Adriaentgen Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
14-10-1580: Mits het overlijden van de voorsz. weeskinderen vader mede tot voogd over
dezelve weeskinderen geordonneerd Cornelis Cornelisz. Koc lindewever der weeskinderen
oom van vaderszijde, hem voegende bij de andere voogden.
no. 2 d.d. 23-4-1578: Jan Pietersz. calcbrander oom en Hiob Dircsz. warmoesman voogden
over Gillis oud omtrent 18, Pieter 13, Nanne 11 en Margriete 15 jaar weeskinderen van Karel
Gillisz. timmerman gewonnen bij Maria Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. (z.d.; 1578): Gerit Kerstensz. en Kersten zijn zoon vleijschouders voogden over
Aernt oud omtrent 8 jaar weeskind van Jan Cornelisz. lijndraeier en Dignum Evertsdr. Het
bewijs is zonder brief te boek voor schepenen gepasseerd op 16-12-1575 als blijkt in het
klein register fo. 53 la 1.
no. 4 d.d. (z.d.; 1578): Pieter Aertsz. Uterhage volre en Jan Antonisz. skiper?! voogden over
Pieter oud omtrent 6 jaar weeskind van Geerlof Joostensz. volre en schoorsteenveger
gewonnen bij Margriete Eewoutsdr. zijn zaliger huisvrouw. Het bewijs is gedaan als voren op
19-7-1577 in het kleine register fol. 75 la [niet vermeld].
no. 5 d.d. (z.d.; 1578): Dirc Aerntsz. warmoesman oom en Cornelis Evertsz. quastemaecker
stiefvader van de moeder voogden over Aernt oud omtrent 8, Floortgen 6 en Reijmtgen 3
jaar nagelaten weeskinderen van IJsbrant Aerntsz. wever gewonnen bij Maria Henricsdr. Het
bewijs is gedaan als boven op 18-10-1577 in het kleine register fol. 81 la 1.
no.6 d.d. (z.d.;1578): Oude Jan Jansz. van Schagen molenaer grootvader van moederszijde
en Jan Geritsz. oom molenaers voogden over Jaepgen Jacobsdr. oud omtrent 5 jaar
nagelaten weeskind van Jacob Geritsz. molenaer van Edam gewonnen bij Margriete Jansdr.
Het bewijs is gedaan als voren op 25-4-1578 in het kleine register fol. 107 la 2.
[2875]
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f. 12 (29)
no. 1 d.d. 5-6-1578: Jan Gillisz. cleermaecker en bode tot Noordwijkerhout en Bouwen
Adriaensz. laeckenbereijder tot Leiden beide behuwde omen en voogden geordonneerd over
de weeskinderen van Jan Bouwensz. bouknecht met namen Jan oud omtrent 15, Bouwen
10, Huijch 8, Alijt 14, Maria 12, Machtelt 6 en Diewer 1,5 jaar gewonnen bij Margriete
Hugendr. zijn zaliger voor huisvrouw.
no. 2 d.d. 11-6-1578: Mr. Pouwels Vos licencaat in de rechten en Jonge Claes Claesz.
wonende op de A in Alkemade omen en voogden over Katherijn Geritsdr. oud omtrent 18
jaar nagelaten weeskind van Gerijt Vos Aerntsz. gewonnen bij Aechte Claesdr. beide zaliger
in haar leven wonende op de Oude Wetering in Alkemade.
no. 3 d.d. 11-6-1578: Pieter Jansz. warmoesman oudoom en Outgaert Dircxsz. smit voogden
over Thomas oud omtrent 10 weken, Jan Thomasz. lindewevrs weeskind gewonnen bij
Neeltgen Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 13 en 21-6-1578: Sijmon Dou Maertensz. broeder administrerende, Lenaert
Sijmonsz. Dou drapier, Jacob Geritsz. Tuning omen en Adriaen Pietersz. behuwde oom
schippers toeziende voogden over Floris oud 22, Dirc 18, Jacob Tuning 16, Willem 11, Eekje
20, Katerijn 9 en Neeltgen 7 jaar weeskinderen van Martijn Sijmonsz. Dou drapier gewonnen
bij Maritgen Florisdr. zijn zaliger voor huisvrouw.
no. 5 d.d. 25-6-1578: Cornelis Meeusz. van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leiden
en Joris van Coulster Joostensz. deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnland
behuwde omen en voogden over Cornelis Jansz. Orlaers oud omtrent 8 en Jan Jansz.
Orlaers 7 jaar verlaten weeskinderen van Jan Willemsz. Orlaers zeemtouwer uitlandig
gewonnen bij Barbara, de voorsz. Cornelis Meeusz. dochter zaliger, zijn voor huisvrouw.
[2876]
f. 12v (29v)
no. 1 d.d. 6-8-1578: Adriaen Dircxsz. cooman oom en Gerrit van der Graft Jacobsz. voogden
over Aechte Paeds Jansdr. oud omtrent 1,5 jaar weeskind van Jan Paeds Jacobsz. librarier
gewonnen bij Aechte Dircxsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 9-7-1578: Evert Claesz. van Leeuwen en Jan Hugensz. van Leeuwen voogden
over Machtelt Jansdr. oud omtrent 10 jaar weeskind van Jan van der Graft Zweersz.
gewonnen bij Margriete Claesdr. van Leeuwen.
Bijgeschreven:
Ziet nog een andere akte van voogdijschap om te scheiden op Gerrit Roeloffsz. van der Mije
hierna folio 15 la 2 artikel 1.
no. 3 d.d. 23-7-1578: Cornelis Henricxsz. timmerman en Cornelis Jansz. smit behuwde omen
en voogden over Pons oud omtrent 19, Claes 15, Lijsbeth 24 gehuwelijkt aan ene Adriaen
Henricxsz. messemaecker en Maria 20 jaar, nagelaten weeskinderen van Willem Ponssen
metselaer op de Vliet, overleden in het jaar 1574 als deze stad belegerd was, gewonnen bij
Geritgen Claesdr.
no. 4 d.d. 29-7-1578: Willem Bercheije Albertsdz. waert in den Christophel en Adriaen
Adriaensz. porter corsbreijer voogden over Jan Hugensz. oud omtrent 18 jaar nagelaten
weeskind van Huge Adriaensz. clappecluser gewonnen bij Geertgen alias Hans Bonjaert
beide zaliger.
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no. 5 d.d. 29-7-1576: Claes Jansz. warmoesman behuwde oom, Jan Cornelisz.
cleermaecker en Jan Claesz. vleeschouder voogden over Cornelis oud omtrent 19, Clara 15
en Katrijn 13 jaar nagelaten weeskinderen van Jacob PIetersz. Goetcoop en Aechte
Cornelisdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 22-8-1578: Pieter Pietersz. Vergheijl francijnmaecker oom en Jacob Danielsz. van
Leeuwen voogden over Adriaen oud omtrent 3 en Maritgen 17 jaar nagelaten weeskinderen
van Adriaen Pietersz. Vergheijl schoemaecker zaliger gewonnen bij Maritgen Pietersdr.
[2877]
f. 13 (30)
no. 1 d.d. 3-9-1578: Gerit Dircxsz. van Weesp zwager en voogd over Jacob Abrahamsz. die
niet gekwalificeerd is om zijn goederen zelf te regeren, mits het overlijden van Dirc Cornelisz.
den Oosterling en de ouderdom van Antonis Fransz. wijlen mede voogden hen voegende bij
Eewout Aernt Geritsz. behuwde oom en mede voogd voorsz.
Bijgeschreven:
17-10-1586: Mits het overlijden van Eewout Aerntsz. voorn. is in zijn plaats gesteld tot mede
voogd Cornelis Aernt Geritsz. over Jacob voorsz. en Jan Lijsbeth zijn zuster beide genoeg
innocent hem voegende bij Gerit Dircxsz. voorn.
no. 2 d.d. 28-8-1578: Jan en Frans Henricszonen gebroeders omen en voogden over Henric
oud 10, IJsbrant 8, Jan 6 en Claesgen 2,5 jaar nagelaten weeskinderen van Claes
Henricxsz. backer gewonnen bij Maria Danielsdr.
no. 3 d.d. 8-10-1578: Reijer Jacobsz. van Oijen drapier en Joost Dircsz. glaesmaecker
voogden over Elizabet oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Augustijnsz.
cleermaecker gewonnen bij Gerreberch Florisdr. uijtdraechster.
no. 4 d.d. 14-11-1578: Cornelis Florisz. smit broeder en Dirc Jansz. cleermaecker oom en
voogden over Claes Florisz. uitlandige oud omtrent 26 jaar en over Maritgen Florisdr. oud
omtrent 21 jaar gehuwd aan Claes Claesz. uit Friesland tennegieter, nagelaten weeskindeen
van Floris Jansz. bode gewonnen bij Maritgen Dircsdr.
no. 5 d.d. 3-12-1578: Meester Jan int Houfiser tot Delft en Cornelis Ghijsbertsz. Schaac
voogden over Aernt Gillisz. slotemaeckers weeskinderen met namen Pieter oud 10,
Abraham 7, Sara 12 en Dieuwer 2 jaar gewonnen bij Maritgen Pietersdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 6 d.d. 12-12-1578: Pieter en Jan Govertszonen gebroeders omen en voogden over Bruijn
20 en Hubert 18 jaar nagelaten weeskinderen van Hubert Jansz. calcbrander gewonnen bij
Neeltgen Govertsdr.
[2878]
f. 13v (30v)
no. 1 d.d. 19-12-1578: Hiob Hugensz. schoemaecker tot Leiden op de Vliet en Aernt
Martijnsz. wonende tot Oegstgeest gezwagers voogden over Willem Bouwensz. van
Oudewater oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind van Bouwen Cornelisz. schoemaecker
gewonnen bij Elizabet Willemsdr.
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no. 2 d.d. 9-1-1579: Willem Jacobsz. Reeder behuwde grootvader en Dirc Dircsz.
blochouwer oom en voogden over Cornelis oud omtrent 9 en Jacob 0,5 jaar weeskinderen
van Aernt Jacobsz. Reeder gewonnen bij Elizabet Dircsdr. zaliger.
Bijgeschreven:
20-1-1580: Mits het overlijden van de voorsz. weeskinderen vader is Claes Jacobsz. backer
oom van dezelve kinderen ook tot voogd geordonneerd.
no 3 d.d. 22-1-1579: Lenaert Jacobsz. tot Valkenburg en Willem Sijmonsz. tot Boscoop
voogden over Henric oud 5, Maritgen 3 jaar en Jaepgen ¾ jaar nagelaten weeskinderen van
Wouter Willemsz. van Zoeterwoude alhier tot Leiden overleden gewonnen bij Maritgen
Lourisdr.
no. 4 d.d. 27-3-1579: Meester Gerard Hoochstraten en Martijn van Endegheest voogden
geordonneerd bij de testamentaire dispositie met de dood bevestigd bij Geertruit van
Endegeest weduwe Wilhems van der Laen gedateerd 20-4-1578 over Wilhem van Craacken
van der Laen oud omtrent 15 jaar weeskind van Henrix van Craacken Willemsz. gewonnen
bij wijlen jonkvrouw Philipa van der Laen zijn zaliger voor huisvrouw. Vanwege Martijn van
Endegeest ‘hoe wel hi gehuwet noch minorannis zijnde’ is op last van het gerecht tot derde
voogd geordonneerd Cornelis van Noorde Jacobsz. wijlen burgemeester en tegenwoordig
schepen van Leiden voor de tijd van 3 toekomende jaren.
no. 5 d.d. 21-11-1578: Coen Ghijsbertsz. molenaer en Jacob Jacob Geritsz. bode met de
roede van Leiden voogden over Cornelis oud omtrent 21, Geertruijt 24, Izabelle 22 en
Margriete 16 jaar weeskinderen van mr. Floris Schuit Cornelisz. organist gewonnen bij Jonge
Maria Dircsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 6 d.d. 27-2-1579: Pieter Allertsz. oom wonende tot Rijnsburg en Leenaert Roelofsz.
voerlaecenreder tot Leiden behuwde oom voogden over Cornelis oud 9, Oude Maria 6 en
Jonge Maria 4 jaar nagelaten weeskinderen van Dirc Allertsz. van Rijnsburg bouman tot
Leiden op de Vliet gewonnen bij Appolonia Jansdr.
[2879]
f. 14 (31)
no. 1 d.d. 6-3-1579: Pieter Gillisz. witmaecker en Willem Claesz. Oudevliet notaris voogden
over Belie Evertsdr. oud omtrent 9 jaar weeskind van Evert Jacobsz. voerlakenreede
gewonnen bij Jannetgen Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 3-4-1579: Quirijn Andriesz. lindewever en Jacob Michielsz. scheepmaecker
voogden over Quirijn oud 15 jaar nagelaten weeskind van Jan Quirijnsz. bierdrager en
Maritgen oud 19 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Quirijnsz. lindewever.
no. 3 d.d. 3-4-1579: Eewout Pietersz. glaesmaecker behuwde oom en Cornelis Jacob Fopen
cleermaker neef en voogden over Johan oud omtrent 6, Katrijn 4 en Anna 3 jaar
weeskinderen van Johan Franchoijs cramer gewonnen bij Katrijn Kijf Jansdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 4 d.d. 19-6-1579: Dirc Claesz. Jel glaesmaecker en Joris Willemsz. van Dobben voogden
over Anna Willemsdr. oud omtrent 3 jaar weeskind van Willem Govertsz. veruwer gewonnen
bij Alijdt Claesdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 24-6-1579: Willem Jacob Lambertsz. bouman is voogd geordonneerd in plaats van
Harman Harmansz. houtzager overleden zijnde over Katrijn oud omtrent 24 jaar, Dircgen 13

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

jaar nagelaten weeskinderen van Cornelis Jacobsz. Bont bouman en Appolonia Dircxsdr.
beide zaliger, hem voegende bij Jan Pietersz. scheepmaecker mede voogd.
[2880]
f. 14v (31v)
no. 1 d.d. (z.d.; 1579; evt. 24-6-1579): Reijer Jacobsz. voogd over Frans van Duzeldorp oud
omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van mr. Frans Jansz. van Duzeldorp gewonnen bij
Maritgen Jacobsdr. in de plaats van Oude Claes Jacobsz. desselfs Reijers zaliger broeder,
en hem gevoegd bij Claes van Montfoort Dircsz., Frans Fransz. brouwer mede voogd om de
verzochte scheiding het voorsz. weeskind mede belangende te helpen doen.
no. 2 d.d. (z.d.; 1579; evt. 24-6-1579): Nanne Jansz. Luc tot Amsterdam grootvader en
Cornelis Claes Lambertsz. oom voogden over Claes Sijmonsz. oud [niet ingevuld] jaar
nagelaten bij wijlen Sijmon Claes Lambertsz. gewonnen bij Engel Nannincxsdr. en is daarbij
gevoegd Cornelis Adriaensz. van Barrevelt oudoom van het voorsz. weeskind om te helpen
scheiden, schiften en delen de boedel en goederen nagelaten bij wijlen Claes Lambertsz.
brouwer en Adriaena Adriaensdr. het voorsz. weeskinds zaliger grootvader en grootmoeder
van vaderzijde.
no. 3 d.d. 1-8-1579: Dirc Geritsz. wonende tot Wassenaar oom en Gerit Pietersz. broeder
voogden over Adriaentgen Pietersdr. oud omtrent 23 jaar innocente en onmachtige persoon
nagelaten weeskind van Pieter Cornelisz. gewonnen bij Maritgen Geritsdr.
no. 4 d.d. 21-8-1579: Dirc Kerstantsz. tinnegieter oudoom en Leenaert Willemsz.
schoemaecker voogden over Ghijsbert Gerritsz. oud omtrent 6 jaar weeskind van Gerit
Roelofsz. schoemaker gewonnen bij Aechte Ghijsbertsdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
(z.d.) mits het overlijden van de voogden in deze genoemd zijn in plaats van dezelve tot
voogden geordonneerd Cors Dircxsz. goudtsmith en Pieter Aerntsz. Schouten cuijper.
no. 5 d.d. 21-8-1579: Jan Jansz. van Berendrecht smit en Dirc Dircsz. Grijp glaesmaecker
voogden over Rijc Henrixsz. oud omtrent 4,5 jaar nagelaten weeskind van Henric Henrixsz.
den Ridder gewonnen bij Maria Jorisdr. alhier tot Leiden overleden.
[2882]
f. 15
no. 1 d.d. 11-9-1579: Jan Dircsz. backer en mandemaecker en Willem Claesz. Buijs voogden
over Jan oud 16, Aelbert 14, Claes 8, Balich 18, Maria 15, IJsbrantgen 11 en Geertruijt 9 jaar
alle nagelaten weeskinderen van Pieter Aelbertsz. schipper gewonnen bij Geertruijt
Damendr.
no. 2 d.d. 30-9-1579: Jacob Jacob Geritsz. bode en Alexander Aelbertsz. drapier voogden
over Pieter Jansz. oud omtrent 20 jaar nagelaten weeskind van Jan Pieter Dircxsz. backer
van Leiderdorp alhier tot Leiden overleden gewonnen bij Alijd Lambertsdr. nu huisvrouw van
Jacob voorn. (zo de voorgaande voogden overleden zijn).
no. 3 d.d. 30-10-1579: Cornelis Dirc Kerstantsz. voorspraec behuwde oom en Dirc Aertsz.
Cortenbosch na neef voogden over Jan Geritsz. Cortenbosch oud omtrent 6 jaar nagelaten
weeskind van Gerit Jansz. Cortenbosch gewonnen bij Alijd Fransdr.
Bijgeschreven:
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25-6-1586: Mits het overlijden van Dirc Aerntsz. is in zijn plaats verordend Volckert
Zijbrantsz. leijdecker.
19-7-1589: Mits het overlijden van Cornelis Dircxsz. voorsz. is in plaats geordonneerd
Cornelis Aelbertsz. lakenbereeder het weeskinds behuwde oom.
no. 4 d.d. 23-12-1579: Hiob Dircsz. warmoesman oom en Jacob Dircsz. bouman oudoom en
voogden over Dirc oud 20, Gerit 12, Katerine 17, Neeltgen 15 en Michieltgen 5 jaar
nagelaten weeskinderen van Cornelis Dircsz. warmoesman en Nannetgen Cornelisdr. beide
zaliger.
no. 5’ d.d. 15-5-1579: Claes Willemsz. van Warmont burgemeester en Jan Adriaensz. de
Wilde voogden om te helpen scheiden zonder verder over de weeskinderen in het volgende
artikel genoemd.
no. 5 d.d. 27-1-1580: Bouwen en Willem gebroeders, Adriaen Claes Garbrantsz. zonen,
voogden over Adriaen Claesz. oud omtrent 15 jaar achtergelaten bij Claes Adriaensz. haar
zaliger broeder gewonnen bij Neeltgen Jansdr. van Leijderdorp ook zaliger, nog over
Abraham Cornelisz. oud omtrent 17 en Neeltgen Cornelisdr. 14 jaar, Cornelis Adriaensz.
haar broeders weeskinderen gewonnen bij zijn zaliger huisvrouw Belie Abrahamsdr.
[2883]
f. 15v
no. 1 d.d. 23-9-1579: Gerit Roelofsz. van der Mije voogd geordonneerd over Machtelt
Jansdr. weeskint (van Jan van der Graft Zweersz. ) om te tijde van de scheiding van de
boedel nagelaten bij Margriete Claesdr. van Leeuwen het kinds zaliger moeder jegens zijn
vader voorsz. en daarin te assisteren Evert van Leeuwen Claesz. oom en mede voogd van
het voorsz. weeskind, overmits het overlijden van Jan Hugensz. van Leeuwen in zijn leven
mede voogd. [bijgeschreven: dit hoort te staan op de voorgaande zijde artikel 2 <bedoeld is
folio 12v no. 2>]
no. 2 d.d. 17-2-1580: Willem Adriaensz. backer in ‘t Gulden Varcken en Dirc Jansz.
laeckenbereijder in den W(ijn)gaert ranc? voogden over Jan Willemsz. oud omtrent 15,
Willem Willemsz. 14 en (…) Willemsdr. 20 jaar weeskinderen van Willem Willemsz. cooman
van Katwijk wonende tot Leiden gewonnen bij Geertruijt Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 2-3-1580: Pieter Geritsz. Lam tessemaecker behuwde oom en Claes Jansz.
Doncker neef voogden over Jan Buijs oud omtrent 8 en Elizabet 11 jaar weeskinderen van
Cornelis Jansz. schuitvoerder gewonnen bij Hilgond Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
15-7-1587: Mits het overlijden van Pieter Geritsz. Lam zijn in zijn plaats tot voogden
beneffens Claes Doncker geordonneerd Gerrit Jansz. oudoom wonende tot Delft en Cornelis
Willemsz. Schrop neef.
7-8-1587: Is in plaats van Cornelis Willemsz. (dewelke mits zijn ouderdom en
onbekwaamheid verzocht van zijn voogdij ontslagen te zijn) tot mede voogden geordonneerd
Jacob Danielsz. van Leeuwen.
30-11-1588: Is mits het overlijden van Claes Jansz. Doncker in zijn plaats tot mede voogd
met de voorsz. voogden geordonneerd Cornelis IJsbrantsz voerlaickenreeder.
no. 4 d.d. 11-3-1580: Jan Pietersz. lindewever oom en Bouwen Adriaensz. metsenaer (sic)
voogden over Pietertgen Sijmonsdr. oud omtrent 13 jaar nagelaten weeskind van Sijmon
Cornelisz. schipper gewonnen bij Elizabet Pietersdr.
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no. 5 d.d. 14-3-1580: Cornelis Jan Olifiesz. lindewever en Dirc Jansz. scheepmaecker
voogden over Griete oud omtrent 22, Jannetgen 10 en Katrijn 8 jaar nagelaten weeskinderen
van zaliger Aernt Claesz. cuper en Maria Jansdr.
[2884]
f. 16
no. 1 d.d. 25-3-1580: Jan Jan Aertsz. drapier behuwde oom en Jan Ghijsbertsz. schoemaker
oom en voogden over Jan oud omtrent 11 en Dieuwertgen 15 jaar nagelaten weeskinderen
van Jan Jansz. timmerman gewonnen, te weten Dieuwertgen bij Fijtgen Joostendr. zijn voor
huisvrouw en Cornelis voorsz. bij Ghooltgen Ghijsbertsdr. zijn laatste huisvrouwe en nu zijn
weduwe.
no. 2 d.d. 1580: Cornelis Dirc Rippertsz. en Havic Joostensz. tinnegieter voogden over Jan
Steen oud 21, Pieter Steen 18 en Neeltgen Steen 17 jaar onmondige en nagelaten kinderen
van Oude Dirc Steen Dircsz. gewonnen bij Duifgen Havixdr. beide zaliger om de boedel en
goederen bij haar ouders achtergelaten te helpen scheiden naar behore zonder verder.
Bijgeschreven:
4-11-1580: Jonge Dirc Steen en Claes Antonisz. olislager gezwagers (de voorsz. scheiding
gedaan zijnde) zijn voogden geordonneerd over de voorsz. Pieter en Neeltgen (zo Jan
voorn. bij het gerecht is geadmitteerd zijn goederen zelf te administreren).
no. 3 d.d. (z.d.; 1580): Jan Geritsz. grootvader en Jan Jansz. oom beide wielmaeckers
voogden over Aechte Cornelisdr. oud omtrent 5 jaar nagelaten weeskinderen van Cornelis
Jansz. wielmaker gewonnen bij Florisgen Sijmonsdr.
no. 4 d.d. 15-4-1580: Jacob Dammasz. wonende tot Noordwijk en Dirc Willemsz.
vischcooper tot Leiden behuwde omen en voogden over Maritgen Pieter Govertsz. schippers
dochter oud 12 jaar gewonnen bij Geritgen Joppendr. zijn zaliger voor huisvrouw.
no. 5 d.d. 27-4-1580: Gerrit Pieters. backer in de Pot alhier (mits het overlijden van Aernt
Jacobsz. voerlakenreeder in zijn leven mede voogd over Gillis Tijmansz. onmondig en
nagelaten weeskind van Tijman Ghijsbertsz. en Neeltgen Gillisdr. beide zaliger) in zijn plaats
tot medevoogd geordonneerd over het voorsz. weeskind, hem voegende tot hulp van Jan
Ghijsbertsz. coorncooper oom en mede voogd van hetzelve weeskind, gevende hen gelijke
macht etc. als de voorgaande akte d.d. 5-1-1575 berustende onder Jan Ghijsbertsz. voorsz.
breder inhoudt.
[2885]
f. 16v
no. 1 d.d. 18-5-1580: Cornelis Jorisz. volre behuwde oom en Cornelis Jansz. lindewever
voogden over Neeltgen Adriaensdr. oud omtrent 15 jaar weeskind van Adriaen Hugensz.
houtzager gewonnen bij Maritgen Jorisdr. zijn zaliger voor huisvrouw.
no. 2 d.d. 27-5-1580: Lievijn Dircsz. boomgaertman en Sijmon Pouwelsz. librarier voogden
over Florentia Cornelisdr. oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Fransz.
lindewever gewonnen bij Katrijn Jansdr.
Bijgeschreven:
12-7-1585: Mits het overlijden van Sijmon Pouwelsz. en het weeskinds moeder is in Sijmons
plaats mede tot voogd geordonneerd Cornelis Jansz. Cluft het weeskinds behuwde oom.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

no. 3 d.d. 3-6-1580: Mr. Gerard Hoochstraten en Joris van Cats voogden om rekening te
horen en verder te scheiden over Elizabet van Noorden oud omtrent [niet ingevuld] jaar
nagelaten weeskind van Pieter van Noorde Philipsz. gewonnen bij Alijdt van Paenderen, te
weten de rekeningen die te doen staan bij meester Henric van Waerdt advocaet en Joris
Grijp Jansz. behuwde omen van het voorsz. weeskind en andere, en de scheiding van de
goederen nagelaten bij Philips van Noorde het weeskinds grootvader van vaders zijde.
no. 4 d.d. 8-6-1580: Claes Brunensz. kistemaker, Cornelis Ghijsbertsz. Schaac en Alexander
Aelbertsz. van ouds voogden over Huich, Martijn, Belitgen en Claetgen nagelaten
weeskinderen van Claes Hugensz. bontwercker en Maritgen Martijnsdr. beide zaliger. Is hun
commissie van voogdijschap vernieuwd.
no. 5 d.d. 8-6-1580: Bouwen Cornelisz. timmerman en Jan Joppensz. schoemaecker zijn om
de continue absentie van Cornelis Aerntsz. metselaer nu wonende te Schiedam en Vranc
Willemsz. nu wonende tot Haarlem in haar plaats tot voogden gesurrogeerd en gevoegd bij
Aernt Pietersz. schomaker (sic) mede voogd tot zijn assistentie over Willem oud omtrent 21,
Joris 16, Gerit 14 en Aechte 19 jaar haar broeders en zuster nagelaten weeskinderen van
Pieter Aerntsz. graefmaecker en Wiven Willemsdr. beide zaliger.
Bijgeschreven:
4-4-1585: Zijn mede tot voogden geordonneerd mr. Ghijsbert Jorisz. oudoom en Joris
Willemsz. oom over Joris, Gerit en Aechte.
[2886]
f. 17
no. 1 d.d. 17-6-1580: Dirc Jansz. tessemaecker en Jan Jansz. gebroeders omen en voogden
over Jan Sijmonsz. oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind van Sijmon Jansz. cleermaecker
en Maria Meesdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 5-8-1580: Bartolomeeus Henrixsz. warmoesman en Cornelis Meeusz. van Hout
clercq van deze kamer zijn tot voogden geordonneerd over Jan Pouwelsz. oud omtrent 13
jaar nagelaten natuurlijke zoon en weeskind van Pouwels Jansz. warmoesman gewonnen bij
Dircgen Cornelisdr. het warmoeswijf.
Bijgeschreven:
..-7-1583: Mits het overlijden van Bartholomeeus is in zijn plaats voogd geordonneerd Pieter
Jansz. van den Bosch.
no. 3 d.d. 27-7-1580: Claes Vincentsz. smit en Dirc Claesz. Jel glaesmaecker omen en
voogden over Frans oud omtrent 11 en Cornelis 8 jaar nagelaten weeskind van Jan
Antonisz. schoemaecker en Maria Vincentendr. beide zaliger.
no. 4 d.d. 30-9-1580: Jan Cornelisz. Bout kistemaecker en Cornelis Roelofsz.
scheepmaecker voogden over Agniese Cornelisdr. oud omtrent 10 jaar weeskind van
Cornelis Jacobsz. lindewever gewonnen bij Alijd Cornelisdr. zijn zaliger voor huisvrouw.
no. 5 d.d. 14-10-1580: Pieter Jansz. van den Bosch ordinaris en gezworen bode ter
weeskamer en Dirc Walichsz. slotemaecker gezwagers voogden over Dirc Cornelisz. oud
omtrent 11 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Andriesz. alias Rhondelen gewonnen bij
Jannetgen Henrixdr. van Dordrecht.
no. 6 d.d. 23-11-1580: Jan Cornelisz. Bout kistemaecker oudoom en Dirc Claesz. Jel
glaesmaker omen en voogden over Claes Jansz. oud omtrent 13 en Cornelis Jansz. 11 jaar
nagelaten weeskinderen van Jan Claesz. den Hartoch van Leiden overleden te Gouda in
1575 of daar omtrent gewonnen bij Mije Zasbout Cornelisdr.
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[2886]
f. 17v
no. 1 d.d. 9-12-1580: Evert en Anthonis Harmanszonen gebroeders omen en voogden over
Harman Dircsz. oud omtrent 6 jaar weeskind van Dirc Joostensz. warmoesman wonende op
de Maren gewonnen bij Anna Harmansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 23-12-1580: Adriaen van Dam en Jan van Dam Jacobszonen gebroeders omen en
voogden over Heijman Cornelisz. oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind van Cornelis
Heijman alias Bouman gewonnen bij Fijtgen Jansdr. nu zijn weduwe.
no. 3 d.d. 28-12-1580: Dirc Sijmonsz. mandemaker en Jan Jansz. timmerman gezwagers
omen en voogden over Elizabet Cornelisdr. oud omtrent 10 jaar nagelaten weeskind van
Cornelis Sijmonsz. francijnmaker en Geertruijt Cornelisdr. beide zaliger.
Bijgeschreven:
22-8-1586: Mits de absentie en het vertrekken van Jan Jansz. nu in Oostland wonende is
Jan Geritsz. warmoesman in zijn plaats geordonneerd.
no. 4 d.d. 6-1-1581: Cornelis Matijsz. lindewever is mede geordonneerd voogd over Alijd
Florisdr. nagelaten weeskind van Floris van Abbenbrouc en gevoegd bij Pieter Pietersz.
gardenierder het kinds oom en mede voogd.
no. 5 d.d. 6-1-1581: Cornelis Garbrantsz. tot Leiderdorp en Pouwels Garbrantsz. tot Leiden
gebroeders voogden over Jacob van Dam oud omtrent 2,5 en Meijnsgen van Dam 1 jaar
weeskinderen van Adriaen van Dam Jacobsz. gewonnen bij Jannetgen Claesdr. zijn zaliger
huisvrouw.
[2888]
f. 18
no. 1 d.d. 13-1-1581: Rombout Jansz. zeemtouwer en Mourijn Florisz. schipper voogden
over Jan Aelbertsz. oud omtrent 15 en Alijd Aelbertsdr. 14 jaar nagelaten weeskinderen van
Aelbert Jansz. brouwersknecht gewonnen bij Maritgen Jansdr.
no. 2 d.d. 13-1-1581: Lenaert Phillipsz. scheepmaekcer grootvader en Jan Wigghersz.
drapier omen en voogden over Katrijn Adriaensdr. oud 1 jaar nagelaten bij Adriaen
Wiggersz. cuper en Immetgen Leenaertsdr. beide zaliger.
Bijgeschreven:
10-1-1596: Mits het overlijden van Lenert Philipsz. in zijn plaats tot voogd over Adriaen
Wiggersz. weeskind genoemd en gesteld Caerl Dominicusz. glaesmaecker.
no. 3 d.d. 20-1-1581: Ghijsbert Hubertsz. herbergier tot Leiderdorp absent en Aelbert
Pietersz. Tromper schoemaecker tot Leiden present zijnde behuwde omen zijn tot voogden
genomineerd bij Dircgen Dircxsdr. weduwe Henric Hugensz. schoemaker over Jan oud
omtrent 13, Huijch 8, Dirc 5, Machtelt 11, Lijsbet 4 en Henricgen 0,5 jaar nagelaten
weeskinderen van Henric Huijgensz. voorn. gewonnen bij de voorsz. Dircgen Dircxsdr.
Bijgeschreven:
9-8-1591: Mits het overlijden van Albert Pietersz. en de absentie van Ghijsbert Hubertsz.
mitsgaders het overlijden van de moeder zijn tot voogden van deze vijf oudste (het zesde is
overleden) geordonneerd Aernt Dirxsz. van Gruthusen oom, Henric Blom Harmansz. en
Pieter Cornelisz. scheepmaker behuwde omen. [in een tegenwoordig handschrift
bijgeschreven: zie 56.1]
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no. 4 d.d. 28-1-1581: Pieter van Zoutelande wonende in Den Haag en Cornelis Koosz.
wonende in Rhoon, beide present zijnde, zijn (na vermelding in zekere codicil d.d. 18-1-1581
gepasseerd bij de edele vrouwe Vrouw Anna van Mekeren weduwe Heer Boudewijns van
Rhoon, ridder, in zijn leven kanselier van Gelderland) tot voogden geordonneerd over de drie
nakinderen met namen Boudewijn van Roon oud omtrent 16, Johan van Roon 15 en
Gerardina van Roon 11 jaar nagelaten weeskinderen van de voorsz. Heer Boudewijn van
Rhoon en Vrouwe Anna van Mekeren beide zaliger, die de voogdijschap hebben
geaccepteerd op zekere beschreven condities breder verklaard in de akte vandien
geregistreerd in het register.
[2889]
f. 18v
no. 1 d.d. 1-2-1581: Jan Garbrantsz. oom en Jan Claesz. in de Roos behuwde oom
vleijschouders mits het overlijden van Jan Willemsz. Munt zijn mede tot voogden
geordonnneerd over Cornelis oud omtrent 20 en IJda 22 jaar nagelaten weeskinderen van
Dirc Garbrantsz. cuper? en Margriete Jansdr. beide zaliger. Zijn ook mede erfgenaam van
Jan Willemsz. voorn. haar grootvader Etc.
no. 2: [dezelfde akte als f. 18 no. 4 maar dan doorgehaald.]
no. 3 d.d. 1-2 en 4-3-1581: Gerit Reijersz. cleermaecker en Willem Pietersz. Bischop schout
tot Wassenaar voogden over IJzaac Dircssz. oud omtrent 10 jaar weeskind van Dirc
Outgaertsz. gewonnen bij Diliana Matheeusdr. zijn zaliger huisvrouw overleden binnen
Leiden
[2890]
f. 19
no. 1 d.d. 22-2-1581: Henric Geritsz. van der Werf ’s heren dienaar oom en Jan Geritsz.
bouknecht behuwde oom en voogden over Gerit Dircsz. van der Werf oud omtrent 4 jaar
nagelaten weeskind van Dirc Geritsz. van der Werf schoemaker gewonnen bij Dieuwertgen
Dircsdr.
no. 2 d.d. 1-3-1581: Pieter Adriaensz. ghorter mede voogd over Dirc Adriaensz.
cleermaecker zijn broeder oud omtrent 20 jaar nagelaten weeskind van Adriaen Dircsz.
ghorter hem voegende bij Willem Meeusz. houtcooper behuwde oom en mede voogd (zo de
andere overleden zijn).
no. 3 d.d. 31-3-1581: Meeus Alewijnsz. oudoom en Aelwijn Meeusz. zijn zoon neef over
Maritgen Alewijnsdr. oud omtrent 14 jaar nagelaten weeskind van Aelwijn Jansz. gewonnen
in echte bij Barbara Cornelisdr. daarvan grootvader en grootmoeder waren van vaders zijde
Jan Aelwijnsz. en Maria Alonssendr. beide zaliger.
no. 4 d.d. 4-1, 5-4 en 26-4-1581: Jacob Jacobsz. van Endegeest en Cornelis Willemsz.
veruwer voogden over Jacob Woutersz. Heuckesloot oud omtrent 18 jaar nagelaten
weeskind van Wouter Pietersz. Heuckesloot mede erfgenaam van Philips Nachtegael
weeskinds zaliger oudoom.
no. 5 d.d. 13-1-1581: Andries Jacobsz. drapier voogd over Jacob Claesz. Heuckesloot oud
omtrent 5 jaar nagelaten weeskind van Claes Jacobsz. Heuckesloot gewonnen bij Dietwaer
Lenaertsdr. mede erfgenaam van Philips Nachtegael om de goederen en boedel bij
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Nachtegael voorsz. achtergelaten te helpen schiften en delen, en het weeskinds portie ter
weeskamer te brengen.
[2891]
f. 19v
no. 1 d.d. 20-4-1581: Claes Jansz. Bontecraeij en Cornelis Jansz. Bontecraeij gebroeders
omen en voogden over IJsbrant Cornelisz. oud omtrent 5 jaar en Jan Cornelisz. 3 jaar
weeskinderen van Cornelis IJsbrantsz. drapier en voerlaeckenreeder gewonnen bij Elizabet
Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 28-4-1581: Jacob van Hout procureur behuwde oom en Pieter Jansz. van den
Bosch bode ter weeskamer voogden over Meijns Jansdr. oud omtrent 5 jaar nagelaten
weeskind van Jan Martijnsz. gewonnen bij Christina Sijmonsdr.
Bijgeschreven:
2-1-1583: Mits het overlijden van Jacobs van Hout voorn. zijn mede tot voogden
geordonneerd Pieter Claesz. oudoom en Jacob Cornelisz. van den Bochorst behuwde oom
cleermakers over het voorsz. weeskind
2-9-1587: Mits het overlijden van Pieter Claesz. is in zijn plaats verordend Andries Dirxsz.
cooman.
no. 3 d.d. 28-4-1581: Jacob Thomasz. mede weesmeester en Johan van Rhijswijc Jansz.
voogden bij provisie om te helpen scheiden en delen zonder verder over Cornelis Dircxsz.,
Adriaen Dircxsz. en Maria Dircxsdr. weeskinderen van Dirck Cornelisz. in de Weipoort
gewonnen bij Christina Jacob Lambertszdr. zaliger als mede erfgenamen van Maritgen
Dircxsdr. Jacob Lambertsz. weduwe, de voorsz. weeskinderen zaliger grootmoeder van
moeders zijde.
Bijgeschreven:
21-1-1589: De voorsz. scheiding gedaan zijnde zijn tot voogden geordonneerd Willem Jacob
Lambertsz. te Wassenaar, Matheus Oude Jansz. te Zoeterwoude, Dirc Cornelisz. Tougst,
Gerrit Sijmon Henricxsz. te Leiderdorp en Willem Florisz. in de Weipoort.
no. 4 d.d. 26-4-1581: Henric Nachtegael Jansz. is voogd geordonneerd bij provisie over de
nagelaten weeskinderen van Pieter de Vries Jacobsz. blaeuverwer gewonnen bij Ermgaert
Willemsdr. met namen Pieter, Geertruijt, Maria, Ziborch en Adriana, mitsgaders over Pieter
Willemsz. oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van Willem Pietersz. gewonnen bij Maria
Jansdr. alle mede erfgenamen van Ziborch Reijnertsdr. de voorsz. weeskinderen
respectievelijke zaliger grootmoeder en overgrootmoeder van vaderszijde, in haar leven
erfgename van Nele en Alijd Reijnertsdochters gezusters overleden tot of omtrent Hoorn in
Noord-Holland, om na volmaking en behoorlijke bevestiging van de inventaris van de voorsz.
erfenis dezelfde erfenis te helpen schieden en delen.
[2892]
f. 20
no. 1 d.d. 17-5-1581: Philips Danielsz. van Zoeterwoude vader en bloedvoogd over Katerina
zijn dochter oud omtrent 17 jaar gewonnen bij Aefgen Jacob Lambertszdr. als mede
erfgename van Maria Dircxsdr. Jacob Lambertsz. weduwe haar zaliger grootmoeder en bij
hem is gevoegd tot mede voogd Joost Jansz. van Rijn om de voorsz. erfenis te helpen
scheiden en delen.
Bijgeschreven:
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21-1-1585: De voorsz. scheiding gedaan zijnde zijn tot voogden geordonneerd Willem Jacob
Lambertsz. te Wassenaar oom, Matheus Oude Jansz. te Zoeterwoude en Dirc Cornelisz.
Tougstg(en).
no. 2 d.d. 19-5-1581: Jan Claesz. cuper en Jan Garbrantsz. vleijshouder omen en voogden
over Neeltgen Niclaesdr. oud omtrent 10 jaar nagelaten weeskind van Niclaes Claesz.
timmerman gewonnen bij Katrijn Garbrantsdr.
no. 3 d.d. 31-5-1581: Jan Adriaensz. cruijer en Gerit Mateeusz. schipper voogden over Pieter
Geritsz. oud omtrent 8 en Henric Geritsz. 3 jaar nagelaten weeskinderen van Gerit
Adriaensz. schuijtvoerder gewonnen bij Jannetgen Henrixdr.
no. 4 d.d. 31-5-1581: Pouwels Adriaensz. backer als man en voogd van Maritgen Jacobsdr.
en Zeger Hugensz. cooman voogden bij provisie over Jacob, Antonis en Claes nagelaten
weeskinderen van Cornelis Pietersz. backer gewonnen bij de voorn. Maritgen Jacobsdr., en
mede over Neeltgen en Pietertgen Andriesdochters nagelaten weeskinderen van Andries
Pietersz. houfsmit en Belie Pietersdr. alle mede erfgenamen van Pieter Claesz. backer van
Hazerswoude haar grootvader van vaders zijde tot Leiden overleden, om na volmaking en
behoorlijke bevestiging van de inventaris de erfenis van dezelve te helpen scheiden en
delen.
no. 5 d.d. 31-5-1581: Martijn Dirxsz. laeckenscheerder en Joris Wilboortsz. voogden over
Pieter Willemsz. oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van Willem Pietersz. de Vries
gewonnen bij Maritgen Jansdr.
[2893]
f. 20v
no. 1 d.d. 16-6-1581: Gerit Geritz. Voet cleermaecker en Jan van Velsen Dircsz. behuwde
omen en voogden over Dirc oud ¼, Philipsgen 7, Maria 5 en Adr(iana) 4 jaar weeskinderen
van Dirc Philipsz. van der Berten? gewonnen bij Maria Corneliz. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. (z.d.; 1581): Gerit Arentsz. bouman oom en Jan Adriaensz. behuwde oom en
voogden over Aernt oud omtrent 13 en Maria 7 jaar nagelaten weeskinderen van Jan
Eewoutsz. bouman en Machtelt Aerntsdr. beide zaliger overleden tot Leiden omtrent het jaar
1574.
no. 3 d.d. (z.d.; 1581): Pieter Vincentensz. en Claes Jansz. witmaeckers voogden over
Quirijn oud omtrent 24, Dirc 22, Wouter 18, IJde 15 en Janne 10 jaar weeskinderen van Jan
Dircsz. bouman wonende alhier op de Aftergraft gezegd ’t Patmos gewonnen bij zijn zaliger
voorhuisvrouw genaamd Maria Pietersdr.
no. 4 d.d. 2-8-1581: Leenaerd Martijnsz. wonende op de Oude Weteringe en Dirc Martijnsz.
wonende op Hoogmade gebroeders en maagtalen voogden geordonneerd over Cornelis
Sijmonsz. oud omtrent 6, Willem Sijmonsz. 3 en Weijntgen Sijmonsdr. 5 jaar weeskinderen
van Sijmon Willemsz. Wassenaer schipper gewonnen bij Weijntgen Jansdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 5 d.d. 25-8-1581: Jan Sijmonsz. bouman en Cornelis Florisz. metselaer voogden over
Claes Joppensz. oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind van Jop Claesz. bouman en
Appolonia Sijmonsdr. beide zaliger.
[2894]
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f. 21
no. 1 d.d. 30-8-1581: Cornelis Hugensz. backer en Barent Tijtinxsz. zijn voogden
geordonneerd over Claes oud omtrent 10, Jan 8, Elsgen 6 en Jannetgen 1 jaar nagelaten
weeskinderen van Aernt Claes Adriaensz. van Leeuwen gewonnen bij Luijtgen Andriesdr.
no. 2 d.d. 30-8-1581: Jacob Aerntsz. metselaer en Jacob Adriaensz. boucbinder zijn
voogden geordonneerd over Florisgen Jorisdr. nagelaten innocente weeskind van Joris
Florisz. potbacker en Maria Matijsdr. beide zaliger.
no. 3 d.d. 11-9-1581: Bruijn Jacobsz. tot Delft en Gerit de Vrije Adriaensz. tot Leiden omen
zijn tot voogden verordend over Katrijn Cornelisdr. oud omtrent 20 jaar nagelaten weeskind
van Cornelis Jacobsz. Vos gewonnen bij Adriana de Vrije Adriaensdr. nu huisvrouw van
Christiaen Quirijnsz. pasteijbacker.
no. 4 d.d. 16-9-1581: Adriaen Cornelisz. zeemtouwer oom, Balten Meltensz. lindewever
behuwde oom en Rombout Jansz. zeemtouwer geburen zijn voogden geordonneerd over
Daniel oud 4, Anna 12, Lijsbet 9, Jannetgen 2 en Magdalena 1 jaar nagelaten weeskinderen
van Matheeus Cornelisz. zeemtouwer gewonnen bij Maritgen Danielsdr.
no. 5 d.d. 30-10-1581: Gerit Dircsz.Oosterling en Jan Pietersz. Doe neven zijn voogden
geordonneerd over Pietertgen oud omtrent 10 jaar nagelaten weeskind van Ghijsbert
Cornelisz. Oosterling en Pietertgen Wijnaertsdr. beide zaliger, en hen gevoegd (mits het
overlijden van Jan Geritsz. de Haes) bij Cornelis Ghijsbertsz. Schaes voorgaande voogden.
[2895]
f. 21v
no. 1 d.d. 24-11-1581: Jacob Jacobsz. van Endegeest schout te Zoeterwoude en Dirc
Claesz. Coenesteijn gezworen bode met de bus tot Leiden behuwde (oom/omen?) en
voogden geordonneerd over Ghijsbert oud omtrent 5 jaar, Johan ¼ en Alijd 4 jaar
weeskinderen van Henric Pietersz. van Gheenen cleermaecker gewonnen bij Katrijn
Ghijsbertsdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
16-2-1589: Is bij het overlijden van Jacob Jacobsz. en Dirc Claesz. Coenesteijn in haar
plaats tot voogden over de kinderen in deze genoemd gesteld Adriaen Pieter Dammasz.
timmerman oudoom en Pieter van der Codde Ghijsbertsz. oom.
no. 2 d.d. (z.d.; 1581): Pieter Woutersz. brouwer tot Delft en Steffen Geritsz. grootwercker tot
Leiden behuwde omen en voogden (‘bi Pieter voorsz. over lange geexerceert’) over Adriana
van der Eijck Pietersdr. nagelaten weeskind van meester Pieter van der Eijc gewonnen bij
Aechte van Rhoon Pietersdr., oud omtrent 16 jaar.
no. 3 d.d. 24-11-1581: Joris Willemsz. van Dobben alias Thartgen bode van de
hoogheemraden van Rijnland oom en Aernt Pietersz. schoemaecker naneef en mede
voogden (mits het overlijden van Pieter Aerntsz. graefmaecker behuwde oom in zijn leven
mede voogd en de absentie van Gerit Jansz. Nachtegael nu wonende tot Amsterdam ook
voogd) nu verordend over Willem Jansz. oud omtrent [niet ingevuld] jaar, Jan Claesz.
warmoesmans weeskind gewonnen bij Meijnsgen Willemsdr. zijn zaliger voorhuisvrouw.
Bijgeschreven:
22-7-1588: Is Bouwen Cornelisz. in plaats van Jooris Willemsz. van Dobben (dewelke
overleden is) tot mede voogd geordonneerd over Willem Jansz.
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no. 4 d.d. 24-11-1581: Gommer Ghomersz. spoelmaecker oom en Pieter Cornelisz.
lindewever behuwde oom zijn voogden geordonneerd over Franc oud omtrent 11, Dignum 12
en Elizabeth 7 jaar weeskinderen van Cornelis Willemsz. veruwer en laeckenscheerder.
[2896]
f. 22
no. 1 d.d. 6-12-1581: Andries Jacobsz. drapier en Wilhem Adriaen Claes Garbrantsz. beide
behuwde omen zijn voogden geordonneerd over Brechte oud omtrent 11 en Anna 10 jaar
nagelaten weeskinderen van Gerit Romboutsz. en Heijnricgen Thijmansdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 21-4-1581: Claes Claesz. Moij wagenaer en Cornelis Evertsz. beide metelaers
voogden geordonneerd over Margriete Jansdr. oud omtrent [niet ongevuld] jaar wonende tot
Delft, Jan Dammasz. Grasman alias Van Troijens weeskind gewonnen bij [niet ingevuld] zijn
zaliger voorhuisvrouw.
no. 3 d.d. 20-12-1581: Lenaerd Adriaensz. wonende tot Koudekerk wijlen schout aldaar en
Michiel Geritsz. van Koudekerk wonende tot Leiden zijn geordonneerd voogden over
Willemtgen Joostendr. oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind van Joost Dignumsz.
gewonnen bij Machtelt Jansdr.
no. 4 d.d. 20-12-1581: Adriaen Jansz. Knotter, Jan Jansz. brouwer gebroeders omen en Dirc
van Zonnevelt Joosten naneef zijn voogden geordonneerd over Jan Claesz. oud omtrent 7
en Adriana Claesdr. 5 jaar nagelaten weeskinderen van Claes Jansz. Knotter en Adriana
Adriaensdr. beide zaliger.
no. 5 d.d. 3-1-1582: Jan Henrixsz. turftonder tot Leiden en Thijman Willemsz. smit van
Katwijk aan de Rijn zijn voogden geordonneerd over Michiel Aerntsz. oud omtrent 12 en
Appollonia Aerntsdr. 10 jaar weeskinderen van Aernt Michielsz. zeevaerder nu wonende tot
Leiden gewonnen bij Ancommera Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2897]
f. 22v
no. 1 d.d. 10-1-1582: Jan Henrixsz. en Cornelis Geritsz. lindewevers zijn voogden verordend
over Margriete Govertsdr. oud omtrent 10 jaar nagelaten weeskind van Govert Claesz.
lindewever gewonnen bij Anna Geritsdr.
no. 2 d.d. 14-2-1582: Jan Vranckensz. lindewever en Leenaerd Willemsz. schoemaecker zijn
voogden geordonneerd over Gillis Jansz. oud omtrent 6 jaar, Jan Dirxsz. leertouwers
weeskind gewonnen bij Maria Gillisdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 14-2-1582: Floris Cornelisz. bierdrager grootvader wonende tot Leiden present
zijnde en Pieter Florisz. lindewever oom wonende tot Gouda absent zijnde zijn tot voogden
geordonneerd over Claes oud omtrent 1 maand en Katrijn 4 jaar weeskinderen van Cornelis
Claesz. lindewever gewonnen bij Geertruijt Florisdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 14-2-1582: Meester Jan Sijmonsz. ordinaris chirurgijn alhier en Jacob Geritsz.
schipper zijn tot voogden geordonneerd over Quirina Dominicusdr. oud omtrent 7 jaar
nagelaten weeskind van Dominicus Pietersz. constabel gewonnen bij Magdalena Hubertsdr.
no. 5 d.d. 16-3-1582: Dirc Pietersz. wonende tot Rotterdam in den Opper, Jan Adriaensz.
alias Cort Jan Jan volre en Pieter Geritsz. scheepmaecker zijn voogden geordonneerd over
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Jan Adriaensz. oud omtrent 14 jaar nagelaten weeskind van Adriaen Pietersz. volre en
Barbara Jansdr. beide zaliger.
[2898]
(z.f.)
29-6-1582: Cornelis Jan Fransz. smit behuwde oom en Aelbert Cornelisz. slotemaecker neef
zijn voogden geordonneerd over Cornelis Ponsz. oud omtrent 4 jaar nagelaten weeskind van
Pons Jansz. zaliger gewonnen bij Ermgaert Cornelisdr.
Bijgeschreven:
5-12-1584: Mits het overlijden van het weeskinds moeder zijn mede tot voogden
geordonneerd Dirc Jansz. van Onderwater wonende in Leiderdorp oudoom en Cornelis
Cornelisz. Velleman wonende te Hazerswoude oom over het voorsz. weeskind.
[6314]
f. 23
no. 1 d.d. 18-4-1582: Jan Bouwensz. boucdrucker en Henric Adriaensz. warmoesman omen
over Jan Cornelisz. oud omtrent 12 en Maria Cornelisdr. [niet ingevuld] jaar nagelaten
weeskinderen van Cornelis Bouwensz. drapier en Anna Adriaensdr. beide zaliger zijn mede
tot voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 20-4-1582: Pieter Jan Broersz. gezworen bode met de bus behuwde oom en
Cornelis Dirxsz. Nieucoop procureur tot Leiden naneef over Pouwels omtrent 13, Jan 11,
Gerit 5 en Margriete 7 jaar weeskinderen van Jacob Pouwelsz. Doelwachter gewonnen bij
Geertruijt Jansdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 23-5-1582: Gerit Willemsz. van Veen secretaris tot Rijnsburg en Pieter Willemsz.
van Veen bouman wonende tot ’s Gravenzande gebroeders omen over Marrigen Adriaensdr.
oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind van Adriaen Willemsz. van Veen gewonnen bij
Jaepgen Jorisdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 4 d.d. 8 en 22-6-1582: Antonis Tijmansz. cuper en Antonis Adriaensz. lindewever zijn
voogden geordonneerd over Gerreberch Joostendr. oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind
van Joost Matijsz. gewonnen bij Alijd Dirxdr.
no. 5 d.d. 11-7-1582: Henric van Zijl Claesz. oom en Jan Jansz. van der Binchorst notaris
zijn voogden geordonneerd over Jan Geritsz. oud omtrent 13, Joost Geritsz. 11 en Elizabet
Geritsdr. 10 jaar weeskinderen van Gerards Wiggersz. van Duvelandt burgemeester van
deze stad gewonnen bij Clemeijns van Zijl Claesdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
14-8-1583: Mits het overlijden van Jan van der Binchorst is in zijn plaats verordend Meeus
Aelwijnsz.
11-12-1585: Mits het overlijden van de weeskinderen vader voorn. is mr. Claes Cornelisz.
apotecaer mede maagtaal ook tot voogd geordend.
27-12-1585: Is Henric Sijmonsz. van der Strijp wonende tot Delft maagtaal van de voorsz.
weeskinderen mede tot voogd geordonneerd en bij de andere voogden geveoegd.
[2900]
f. 23v
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no. 1 d.d. 11-7-1582: Gerit Jansz. de Bijn schout tot Zoetermeer is bij provisie en onder
zekere gelimiteerde conditie vermogens de akte geregistreerd in het register van de akten f.
159X tot voogd geordonneerd over Jan Jansz. de Bijn zijn broeder genoeg innocente zijnde.
no. 2 d.d. 3-8-1582: Jacob Reijersz. speldemaecker oom en Jan Geritsz. Keijser behuwde
oudoom over Jan Henrixsz. oud omtrent 9 en Meeusgen Henrixdr. 11 jaar nagelaten
weeskinderen van Henrick Reijersz. speldemaecker gewonnen bij Katrijn Meeusdr. zijn tot
voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 17-8-1582: Hubert Jansz. en Jan Aelbertsz. cleermaeckers zijn voogden
geordonneerd over Jacoba Jansdr. oud omtrent 7 jaar nagelaten weeskind van Hans Lamp
tot Leiden overleden gewonnen bij Katrijn van der Laen Jacobsdr. nu huisvrouw van Aelbert
Jansz. cleermaecker.
no. 4 d.d. 17-8-1582: Cornelis Henrixsz. timmerman behuwde oudoom en Lambert
Hobbensz. neef over Margriet oud 6 en Maria 5 jaar nagelaten weeskinderen van Lambert
Cornelisz. Stocker gewonnen bij Francgen Jansdr. zijn tot voogden geordonneerd over de
voorsz. weeskinderen.
no. 5 d.d. 3-8-1582: Adriaen Henrixsz. timmerman (vulr. Borncan?!) grootvader en Jan
Adriaensz. de Kock oom over Jan Henrixsz. oud omtrent 9 jaar nagelaten weeskind van
Henric Adriaensz. scheepmtimmerman gewonnen bij Alijd Cornelsi Ulrixszdr. zijn daarover
tot voogden geordonneerd.
[2901]
f. 24
no. 1 d.d. 24-8-1582: Thijman Jansz. van der Graft is verordend tot mede voogd (in de plaats
van Pieter Joostensz. wantsnijder die overleden is) over Vranc oud omtrent 15, Jhan 14,
Margriete 21, Diewer 20 en Elizaet 12 jaar weeskinderen van Henric Vranckensz. van
Diemen gewonnen bij Margriete Joostendr. zaliger, hem voegende bij Joost Jacobsz. de
voorsz. weeskinderen grootvader en administrerende mede voogd.
Bijgeschreven:
(z.d.): Joost Jacobsz. dezer weeskinderen grootvaders is mede tot voogd geordonneerd.
23-8-1585: Is de voorsz. vader mede tot voogd geordonneerd over zijn voorn. kinderen
zowel ter administratie en toezicht als mede om te helpen scheiden en delen de goederen
nagelaten bij Joost Jacobsz. haar zaliger grootvader en is provisioneel bij hem gevoegd en
mede geordonneerd IJsbrant Jacobsz. van der Bochorst om de voorsz. scheiding en deling
te helpen doen zonder verder.
16-10-1592: Mits het overlijden van Joost Jacobsz. voorn. is in zijn plaats tot mede voogd
geordonneerd Frederic Pieter Joostensz.
no. 2 d.d. 12-9-1582: Claes Quirijnsz. lindewever en Willem Vincentensz. cleermaecker zijn
voogden geordonneerd over Michiel Willemsz. oud omtrent 6 jaar, Willem Anthnoisz.
coorndragers weeskind gewonnen bij Ermgaert Michielsdr. zaliger.
no. 3 d.d. 21-9-1582: Aelbert Henrixsz. schoemaecker en Andries Jansz. metselaer zijn
voogden geordonneerd over Maria Dircsdr. nagelaten weeskind van Dirc Geritsz. wijnverlater
en IJde Florisdr. beide zaliger,
no. 4 d.d. 9-10-1582: Steffen Geritsz. grootwercker tot Leiden en Abraham Geritsz.
coperslager tot Delft gebroeders en omen zijn tot voogden geordonneerd over Gerit oud
omtrent 12, Anna 14, Alijd 7, Elizabet 4 en Geertruijt 2 jaar nagelaten weeskinderen van
Eelman Geritsz. coperslager gewonnen bij Maritgen Florisdr.
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no. 5 d.d. 10-10-1582: Mr. Christiaen Reijersz. en Cornelis Meeusz. laeckenbereijder zijn tot
voogden geordonneerd over Margriete Willemsdr. oud omtrent 8 jaar nagelaten weeskind
van Willem Adriaensz. en Elizabet Willemsdr. beide zaliger, te weten mr. Christiaen voorn.
voor de tijd van 2 jaar ter regard van zijn ouderdom.
no. 6 d.d. 10-10-1582: Jan Antonisz. en Claes Cornelisz. beide schrijnwerckers zijn voogden
geordonneerd over Vroutgen oud 2 en Hester 1 jaar weeskinderen van Jan Jansz. leijdecker
gewonnen bij Elizabet Willemsdr. zaliger.
[2902]
f. 24v
no. 1 d.d. 19-10-1582: Gerit Dircxsz. lindewever oom en mr. Willem Pietersz. secretaris
beide tot Warmond wonende zijn tot voogden geordonneerd over Cornelis Reijersz. oud
omtrent 13 en Jan Reijersz. 11 jaar weeskinderen van Reijer Geritsz. cleermaecker tot
Leiden gewonnen bij Ghijsbertgen Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 19-10-1582: Jan Pietersz. van Dam glaesmaecker en Dirck Kerstensz. tinnegieter
zijn voogden geordonneerd over Alewijn oud omtrent 6 jaar, Jannetgen 9 en Geertruijt 3 jaar
nagelaten weeskinderen van Jacob Aelwijnsz. gewonnen bij Katrijn Jansdr.
no. 3 d.d. 21-12-1582: Meester Joan Sijmonsz. ordinaris chirurgijn van Leiden en Claes
Adriaensz. mandemaker zijn tot voogden geordonneerd over Jan Jansz. oud omtrent 5 en
Gerit Jansz. 4 jaar weeskinderen van Aernt Jansz. smit gewonnen bij Maria Jansdr. van
Hoorn zaliger.
no. 4 d.d. 28-12-1582: Jacob en Wigger Corneliszonen gebroeders schoemaeckers omen
over Cornelis Sijmonsz. oud omtrent 4, Pieter Sijmonsz. 2 jaar en Claes Sijmonsz. 2
maanden weeskinderen van Sijmons Pietersz. schoemaecker gewonnen bij Katrijn
Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
[2903]
f. 25
no. 1 d.d. 4-1-1583: Dirck Jacobsz. Rozencrans coopman wonende te Amsterda,, Leenaerd
Willemsz. schoemaecker en Jan Dircxsz. houtcooper zijn voogden geordonneerd over
Henric Pietersz. oud omtrent 4, Ghijsbert 2 en Aechte Pietersdr. 5 jaar nagelaten bij Pieter
Henrixsz. Wassenaer gewonnen bij Alijd Ghijsbertsdr.
Bijgeschreven:
12-12-1590: Mits het overlijden van Leenaert Willemsz. is in zijn plaats tot mede voogd
geordonneerd Cors Jansz. van der Morsch.
no. 2 d.d. 2-2-1583: Claes Rippertsz. smit en Claes Lambertsz. coperslager zijn voogden
geordonneerd over Maritgen oud omtrent 15 en Aefgen 14 jaar nagelaten weeskinderen van
Wigger Jansz. wollewever gewonnen bij Nelletgen Joostendr.
no. 3 d.d. 2-2-1583: Jan en Floris Pieterszonen gebroeders zijn tot voogden geordonneerd
over Katrijn oud omtrent 22 en Anna 14 jaar haar zusters nagelaten weeskinderen van Pieter
Jansz. warmoesman gewonnen bij Alijd Harmansdr., en is bij de voorsz. voogd tot
assistentie geveoegd Michiel Geritsz. van Koudekerk die daarin bewilligde.
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no. 4 d.d. 4-2-1583: Willem Bort schoemaecker oudoom en Claes Claesz. Backertgen
behuwde oom over Maria Allartsdr. oud omtrent 9 jaar nagelaten weeskind van Allart
Dircxsz. lindewever en boomgaerdenierder gewonnen bij Teete Jansdr.
Bijgeschreven:
21-11-1584: Mits het overlijden van het weeskinds moeder voorsz. is mede tot
administrerende voogd geordonneerd Jan Jansz. gardenierder oom van de weeskinderen,
en bij de voorsz. voogden gevoegd.
7-12-1584: Mede en nog daartoe verordend Frans Jansz. cleermaecker mede oom van de
weeskinderen.
[2903]
f. 25v
no. 1 d.d. 4-3-1583: Jacob Jacobsz. van Endegheest schout tot Zoeterwoude en Dirck
Pietersz. Vougen beide wonende tot Leiden zijn tot voogden geordonneerd over Henric
Cornelisz. Valck oud omtrent 16 en Katerine Cornelisdr. 18 jaar nagelaten weeskinderen van
Cornelis Valc Christiaensz. gewonnen bij Jurine van Houte beide zaliger, zijnde beide met
Geertruijt Ambrosiusdr. haar bejaarde zuster geinstitueerde erfgenamen van jonkheer
Henrick van der Does van Verneburch tot Leiden overleden.
no. 2 d.d. 9-3-1583: Jan Marcusz. volre en Jan Geritsz. van der Burch gezwagers zijn tot
voogden geordonneerd over Cornelis Marcusz. haar broeder oud omtrent 18 jaar, Marcus
Gillisz. weeskinderen gewonnen bij Christina Cornelisdr. zaliger.
no. 3 d.d. 25-3-1583: Dirck Corssen tinnegieter en Jan Jacobsz. van der Burch zijn voogden
geordonneerd over [niet ingevuld] nagelaten weeskinderen van Evert Philipsz. van
Ooswijnckel onlangs te Antwerpen in de furie overleden.
no. 4 d.d. 1-4-1583: Mrs. Floris Heije licencaet in de rechten oudoom en Gerard Buijs oom
over Bruijn Willemsz. oud omtrent 13 jaar nagealten weeskind van Willem Bruijnensz. en
Maritgen Heije Cornelisdr. beide zaliger zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz.
Bruijn, te weten meester Gerard voorn. ter administratie en meester Floris voorsz. ter
toezicht.
no. 5 d.d. (z.d.; 1583): Jan Harmansz. cleermaker behuwde oom en Jacob van Dam Jansz.
zijn tot voogden geordonneerd over Claes Jacobsz. oud omtrent 18, Pieter Jacobsz. 15 en
Martijn Jacobsz. 10 jaar nagelaten weeskind van Jacob Martijnsz. Slup houtzager gewonnen
bij Geertruijt Cornelisdr.
[2905]
f. 26
no. 1 d.d. 15-4-1583: Adriaen Adriaensz. bierdrager en Cornelis Adriaensz. brouwerknecht
gebroeders zijn voogden geordonneerd over Cornelis Cornelisz. de Jonge oud omtrent 6 jaar
nagelaten weeskind van Cornelis Geritsz. de Jonge van Elcken in Gelderland gewonnen bij
Anna Adriaensdr. tot Leiden.
no. 2 d.d. 1-4-1583: Jan Ghijsbertsz. schepen van Leiden en Jan Lucasz. van Wassenaer
rentmeester van ’s lands algemene zaken over Leiden en Rijnland zijn tot voogden
geordonneerd over Dieuwaer Cornelsdr. oud omtrent 20 jaar nagelaten weeskind van
Cornelis Cornelisz. Pot gewonnen bij Maria Robertsdr.
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no. 3 d.d. 30-3-1583: Dirck Jacobsz. van Montfoort oudoom en Cornelis van der Laen
behuwde oudoom over Jacob Christiaensz. oud omtrent [niet ingevuld] jaar uitlandig zijnde
nagelaten weeskind van Christiaen Florisz. gewonnen bij [niet ingevuld] beide zaliger.
no. 4 d.d. 27-4-1583: Job Huijgensz. van Delft schoemaecker oudoom en Reijer Ghijsbertsz.
van Stolwijc roedrager van Leiden zijn tot voogden geordonneerd over Neeltgen Jacobsdr.
oud omtrent 8 en Duijfgen Jacobsdr. 5 jaar weeskinderen van Jacobs van Noorde
Gommersz. gewonnen bij Emmeken Aelbertsdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2906]
f. 26v
no. 1 d.d. 4-5-1583: Pieter Pietersz. Vergheijl franchijnmaker oom, Cornelis Cornelisz.
schoemaecker neef zijn tot voogden geordonneerd over Jan Jansz. metselaer oud omtrent
20, Cornelis Jansz. 7 en Christian Jansdr. 18 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Pietersz.
Buijs metselaer gewonnen bij Geertruijt Anthonisdr.
no. 2 d.d. 18-5-1583: Pieter Geritsz. Lam tessemaecker en Wouter Bartolomeeusz.
coppedraeijer zijn voogden geordonneerd over Jacob Jacobsz. oud omtrent 9 jaar nagelaten
weeskind van Jacob Jacobsz. de schuijtvoerder gewonnen bij Maria AEvertsdr. nu huisvrouw
van Baernt Aelbertsz. cramer.
no. 3 d.d. 3-6-1583: Govert Henrixsz. grootvader en Ambrosius Pietersz. schoemaker
behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd over Engel oud omtrent 2 en Geertruijt 4 jaar
nagelaten weeskinderen van Henric Govertsz. schrijnwercker gewonnen bij Margriete
Engelsdr.
no. 4 d.d. 3-6-1583: Thomas Berger behuwde grootvader en Willem Berger oom over Willem
oud omtrent 18, Claes 16, Abraham 8, David 6, Moijses 4, Janneken 22 en Saraij 13 jaar
nagelaten weeskinderen Claes de Lange backere van Belle in Vlaanderen gewonnen bij
Maria Cordiers, zijn tot voogden geordonneerd.
[2907]
f. 27
no. 1 d.d. 17-6-1583: Willem Jansz. kouckebacker en Daniel Jacobsz. van Leeuwen zijn tot
voogden geordonneerd over Alijdt Jacobsdr. oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskind van
Jacob Michielsz. zeijlmaecker gewonnen bij Agniese Geritsdr. nu huisvrouw van Lens
Claesz. brouwersknecht, en mede over Wouter oud omtrent 20, Jacob 16, Cornelis 14 en
Alijd 18 jaar nagelaten weeskinderen van Jonge Jan Michielsz. schipper gewonnen bij
Zijburch Woutersdr.
no. 2 d.d. 27-5-1583: Gerit Jansz. den Bijnck behuwde oomen Cornelis Ghijsbertsz.
zeemtouwer neef over Gerit oud 5, Jannetgen 6 en Elsgen 1 jaar nagelaten weeskinderen
van Cornelis Cornelisz. cuper gewonnen bij Russe Anthonisdr. zijn tot voogden
geordonneerd.
no. 3 d.d. 15-7-1583: Cornelis Adriaensz. van Berrevelt oudoom, Cornelis en Lambert
Claeszonen gebroeders omen zijn tot voogden geordonneerd over Claes Huijgen oud 1 jaar
nagelaten weeskind van Huijch Claesz. brouwer gewonnen bij Elijsabeth van Veen
Cornelisdr. die nog van een kind zwanger is.
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no. 4 d.d. 4-7-1583: Robert Marengij en Joris Pietersz. wantsnijder zijn voogden verordend
over Jan van Os oud omtrent [niet ingevuld] en Wijvene [niet ingevuld] jaar nagelaten
weeskinderen van Huijch Claesz. Brugman gewonnen bij Geertruijt van Os Jansdr.
Bijgeschreven:
15-7-1587: Mits het overlijden van Jooris Pietersz. is in zijn plaats tot voogd geordonneerd
Jan Henrixsz. cuijper.
[2908]
f. 27v
no. 1 d.d. 15-7-1583: Geleijn Namelis naneef en Jan van Fechle zijn tot voogden
geordonneerd over Jacobmine Maertens oud omtrent 17 jaar nagelaten weeskind van Dirc
Maertijns en Jacobmine Martijns beide zaliger, daarvan Boudewijn Voet van Crombeke in
Vlaanderen stiefvader is. Willem de Cloppere ook van Crombeke nu wonende tot leiden stelt
zich borg.
no. 2 d.d. 5-8-1583: Dirck Corneliz. timmerman wonende tot Warmond en Baernt Lambert
Barentsz. Boomgaertshouc zijn tot voogden geordonneerd over Dircgen oud omtrent 3 jaar
nagelaten weeskind van Cornelis Dirxsz. Jel molenaer gewonnen bij Maritgen Cornelisdr.
zijn zaliger voorhuisvrouw.
no. 3 d.d. 7-9-1583: Mathijs Godschalc van Hondschoten en Frans Elgo uit de kasselerij van
Wijnoxbergen zijn tot voogden geordonneerd over jan Manx oud omtrent 6, Machtelt Manx
13 en Maria Manx [niet ingevuld] jaar nagelaten weeskinderen van Jan Manx uit Vlaanderen
tot Leiden overleden gewonnen bij Maria.
no. 4 d.d. 21-9-1583: Zweder Geritsz. cleermaker en Gerit Evertsz. zadelmaker zijn tot
voogden geordonneerd over Frederic oud omtrent 4 en Jannetgen 3 jaar nagelaten
weeskindeen van Philips Ruftiender?! geboren van Dresden trompettere gewonnen bij
Sophia Jansdr. van Heuven.
[2909]
f. 28
no. 1 d.d. 21-10-1583: Cornelis Hugensz. wonende te Hazerswoude, Bouwen Jacobsz. en
Bouwen Jansz. wonende tot Leiderdorp zijn tot voogden geordonneerd over Margriete
Claesdr. oud omtrent 13 jaar nagelaten weeskind van Claes Hugensz. van Hazerswoude tot
Leiden overleden gewonnen bij Geertruijt Bouwensdr. mede zaliger.
no. 2 d.d. 7-11-1583: Pieter de Wijcke en Willem Gane beide van Poperingen in Vlaanderen
zijn tot voogden geordonneerd over Jan oud omtrent 21, Pieter 18 (beide present) en
Bartelijne 8 jaar nagelaten weeskinderen van Florens Malabesijns en Bartelijne Clerx beide
zaliger.
no. 3 d.d. 16-11-1583: Cornelis Adriaensz. van Barrevelt, Joost van Zonnevelt oudomen en
Jan IJsnoutsz. brouwer oom over Wilhem oud omtrent 17, IJsnout 15, Adriaen 12, Cornelis 8
en Anna 14 jaar weeskinderen van Willem Willemsz. brouwer in den Engel gewonnen bij
Aechte IJsnoutsdr. zaliger zijn tot voogden over de voorsz. weeskinderen geordonneerd.
Borgen gesteld op 8-11-1585.
no. 4 d.d. 25-11-1583: Tijman Meeusz. lindewever oom en Cornelis Adriaen Aelwijnsz.
behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd over er Jansz. oud omtrent 7, Oude Maria
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Jansdr. 5 en Jonge Maria Jansdr. 4 jaar weeskinderen van Jan Warnaertsz. spilledraeijer
gewonnen bij Maria Meeusdr. zijn zaliger voorhuisvrouw.
no. 5 d.d. 28-10-1583: Franchoijs Bailge van Hondschoten en Martijn Provengier zijn
voogden geordonneerd over Michiel Deus oud omtrent 9 jaar nagelaten weeskind van
Michiel Deus en Colijne Loteus beide zaliger.
Bijgeschreven:
17-10-1585: Mits het overlijden van de voorsz. Provengier is in zijn plaats gesteld Mailgiaert
van Belle.
[2910]
f. 28v
no. 1 d.d. 2-12-1583: Jacob Mathijsz. warmoesman oom en Cornelis Meeusz. van Hout zijn
tot voogden geordonneerd over Anna Fransdr. oud omtrent 5 jaar nagelaten weeskind van
Frans Martijnsz. gewonnen bij Maria Mathijsdr.
no. 2 d.d. 7-12-1583: Ghijsbert Dirxsz. Ghool en Cornelis Dirc Rippertsz. zijn tot voogden
geordonneerd over Adriaen Joostensz. oud omtrent 17, Dirc Joostensz., Cornelis Joostensz.
beide 9 en Maria Joostendr. 5? jaar nagelaten weeskinderen van Joost Dirxsz. cleermaecker
gewonnen bij Maria Adriaensdr.
no. 3 d.d. 23-12-1583: Dirc Martijnsz. metselaer en Cornelis Jansz. houtcooper zijn tot
voogden geordonneerd over Dirc Sijmonsz. oud omtrent 18 en Maria Sijmonsdr. 20 jaar
weeskinderen van Sijmon Aerntsz. landmeter gewonnen bij Geertruijt Dirxsdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 4 d.d. 4-12-1583: Kaerl Dominicusz. glaesmaker en Jan Claesz. thinnegieter zijn tot
voogden geordonneerd over Jacob Jacobsz. oud omtrent 8 jaar nagelaten weeskind van
Jacob Jacobsz. van Bobbelingen bij Sint Omeers zaliger gewonnen bij Kunera Geritsdr.
no. 5 d.d. 9-12-1583: Engebrecht Joostensz. oom en Aernt Jansz. oudoom zijn tot voogden
geordonneerd over Jooste Geerlofsz. oud omtrent 8 en Maria Geerlofsdr. 1 jaar nagelaten
weeskinderen van Geerlof Joostensz. schoorsteenvager zaliger gewonnen bij Neeltgen
Pietersdr.
[2911]
f. 29
no. 1 d.d. 27-12-1583: Adriaen Michielsz. lindewever en Cornelis Meeusz. van Hout zijn
voogden geordonneerd over Jan Cornelisz. van Leijden oud omtrent 11 jaar nagelaten
weeskind van Cornelis Jansz. volre gewonnen bij Jannetgen Jansdr. nu huisvrouw van
Philips Jansz. harijngman wonende tot Schiedam.
no. 2 d.d. 28-12-1583: Jan Cabbeliou van Gent wantsnijder en Pieter Veke van Poperingen
saijeettier zijn voogden geordonneerd over Claes Gane oud 13 en Francijne Gane 15 jaar
weeskinderen van Willem Gane van Poperingen drapier gewonnen bij Janneken van
Cassele zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 28-12-1583: Bruijn Cornelisz. leijdecker oom en Willem Vincentensz. cleermaker
neef zijn voogden geordonneerd over Claes oud 13, Alijdt 15 en Jannetgen 9 jaar
weeskinderen van Pieter Sebastiaensz. smit gewonnen bij Maritgen Cornelisdr. zijn zaliger
huisvrouw.
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Bijgeschreven:
19-1-1590: Mits het overlijden van Pieter Sebastiaensz. smith zijn nog tot voogden
geordonneerd over de voorsz. weeskinderen Claes Sebastiaensz. en Jan Sebastiaensz. van
Houdt lijndraeijer gebroeders en omen over dezelve kinderen.
no. 4 d.d. 23-12-1583: Dirck Martijnsz. metselaer en Cornelis Jansz. houtcoopers zijn tot
voogden geordonneerd over Dirc Sijmonsz. oud omtrent 18 en Maria Sijmonsdr. 20 jaar
weeskinderen van Sijmon Aerntsz. landtmeter gewonnen bij Geertruijt Dirxdr. zijn zaliger
huisvrouw. [identiek aan f. 28v no. 3]
no. 5 d.d. 16-12-1583: Jacob Fransz. metselaer en Cornelis Lourisz. francijnmaker zijn
voogden geordonneerd over Louris Pietersz. oud omtrent [niet ingevuld] jaar nagelaten zoon
van Pieter Lourisz. timmerman en Maria Fransdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 8-8-1584: Franc Jansz. wijlen brouwer en Aernt Cornelisz. volre zijn voogden
geordonneerd over Elizabet oud omtrent 13 en Maria 10 jaar nagelaten weeskinderen van
Pieter Jorisz. volre (alias Couxken) gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. [zie voor identieke
maar doorgehaalde vermelding f. 30 no. 5]
[2912]
f. 29v
no. 1 d.d. (z.d.; 1583/1584): Cornelis Boterberch en Louris Stickere beiden van Loo in
Vlaanderen nu wonende tot Leiden zijn voogden geordonneerd over Christiaen oud omtrent
8, Jacobmine 14, Jannette 5 en Catheline 3 jaar nagelaten weeskinderen van Gillis van den
Tonne en Adriana Jacobsdr. tot Leiden overleden.
no. 2 d.d. 11-1-1584: Garbrant Fransz. rietdecker behuwde oom en Pieter Adriaensz.
lijndraeijer neef over Katrijn oud omtrent 5, Volcgen en Elizabet beide 1 jaar weeskinderen
van Lambert Hobbensz. gewonnen bij Dieuwertgen Jansdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden over dezelve weeskinderen geordonneerd.
Bijgeschreven:
(z.d.): Volcken en Elijsabet zijn beide overleden volgens het zeggen van Pieter Jansz. bode
ter kamer.
no. 3 d.d. 18-1-1584: Gerit Dirc Hillebrantsz. oom wonende in Den Haag en Pieter
Adriaensz. reeder alhier behuwde grootvader over Mourijn oud omtrent 14 en Maria 11 jaar
nagelaten weeskinderen van Willem Dirc Hillebrantsz. reeder gewonnen bij Hillegont
Mourijnsdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 4 d.d. 18-1-1584: Jan Fransz. grootvader en Cornelis Jansz. oom (beide smeden) over
Reijer oud omtrent 4, Bartolomeeus 2, Maria 13, Anna 10 en Lucia 4 jaar alle weeskinderen
van Cornelis Bartolomeeusz. cooman gewonnen bij Machtelt Jansdr. zijn zaliger huisvrouw
zijn tot voogden geordonneerd.
no. 5 d.d. 6-1-1584: Dirc Dirxsz. glaesmaker en Pieter Dirxsz. stouldraeijer gebroeders zijn
tot voogden geordonneerd over Cornelis omtrent 15, Aernt 5, Margriete 14 en Ghijsbertgen 5
jaar nagelaten weeskinderen van Ghijsbert Quirijnsz. slotemaker zaliger gewonnen bij
Geritgen Geritsdr.
[6329]
f. 30
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no. 1 d.d. 27-1-1584: Claes Pouwelsz. biertapper grootvader tot Leiden en Dirck Claesz.
oom wonende tot Delft over Anthonis oud omtrent 18, Gerit 15, Margriete 9, Katrijn 6 en
Maria 4 jaar nagelaten weeskinderen van Joris Claesz. Focker zaliger gewonnen bij Maria
Geritsdr. zijn over dezelve tot voogden geordonneerd.
Bijgeschreven:
22-1-1595: Mits het overlijden van beide voogden hier naast genoemd zijn tot provisionele
voogden tot de scheiding toe inclusief genoemd en gekoren Willem van Oij en Pieter Jansz.
van Outshorn roerager over de drie onbejaarde dochters van Jorijs Claesz. Focker hier naast
genoemd, omdat Thonis en Gerijt beide voljaard zijnde voor alsnog geen voogden wezen en
mochten, overmits dat er verkoping, deling en scheiding zal vallen in de boedel van zaliger
Claes Poulsz.
no. 2 d.d. 3-2-1584: Pieter Boelij van Hondscooten en Jan van de Walle van Hondscooten in
Vlaanderen zijn voogden geordonneerd bij provisie totdat nadere bloedverwanten
verschijnen zullen over Gille oud omtrent 3 jaar nagelaten weeskind van Jan van de Walle tot
Leiden overleden gewonnen bij Mechlijne van de Walle zijn zaliger voorhuisvrouw.
Bijgeschreven:
20-7-1584: Is Jacon Valmer van Loo tot een derde voogd bij provisie geordonneerd. Zie
verder fo. 47.2.7.
no. 3 d.d. 7-3-1584: Gerit Dirxsz. Oosterling en Cornelis van de Vanne van Belle in
Vlaanderen zijn tot voogden geordonneerd over Neeltgen Hasert oud omtrent 13 jaar
nagelaten weeskind van Franchoijs Hazaert en Maijken Hazaert beide zaliger.
no. 4 d.d. 21-3-1584: Pieter Wijnaertsz. oom wonende tot Voorschoten en Claes Anthonisz.
stoeldraeijer tot Leiden zijn voogden geordonneerd over Willemtgen oud omtrent 18 en
Belijtgen 13 jaar weeskinderen van Martijn Jansz. lindewever op de Middelstegraft
gewonnen bij Maria Wijnaertsdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2914]
f. 30v
no. 1 d.d. 28-3-1584: Cornelis Geritsz. de Haes en Jacob Allartsz. de Haes zijn voogden
geordonneerd over Gerit oud 12, Wijnaert 9, Jacob 7, Huge 5 en Maria 15 jaar nagelaten
weeskinderen van Jan Geritsz. de Haes gewonnen bij Jannetgen Wijnaertsdr.
Bijgeschreven:
10-4-1585: Alzo Huich Jansz. de Haes in deze genoemd is erfgenaam geinstitueerd van
Gerit Jansz. de Haes zijn zaliger neef en gemaakt daardoor scheiding en deling van de
goederen stond te doen tussen [niet ingevuld] Jansz. de Haes de voorsz. Gerits uitlandige
broeder daarvan Jacob Allartsz. voogd is en zulks voor de uitlandige zal bijstaan als van
deze voogdijschap ontslagen en is in zijn plaats tot voogd geordonneerd Claes Quirijnsz.
lindewever stiefvader van deze weeskinderen.
no. 2 d.d. 28-3-1584: Mahieu de Schout van Cassele en Pieter Boelij van Hondschoten beide
in Vlaanderen zijn voogden geordonneerd over Henric oud 23, Abraham 15, IJzaac 11,
Elizabet 21, Saraij 10 en Susanna 8 jaar weeskinderen van Augustijn de Wintere van
Hondschoten gewonnen bij Pierine Bostaert zijn zaliger huisvrouw tot Leiden overleden.
no. 3 d.d. 28-3-1584: Jan van Vliet grootvader en Cornelis Jansz. van Vliet oom beide
lindewevers zijn voogden geordonneerd over Job oud omtrent 6, Anthonis 4 en Elizabeth 1
jaar weeskinderen van Jan Jopen ballemaker gewonnen bij Elizabeth Jansdr. zijn zaliger
huisvrouw.
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no. 4 d.d. 13-4-1584: Pieter de Wale naneef van vaders zijde en Jacob Schroij oom van
moeders zijde zijn voogden geordonneerd over Maijken de Wilde oud omtrent 6 jaar, alle van
Hondschoten, nagelaten weeskind van Wouter de Wilde en Pierine Schroijs beide overleden
tot Middelburg in Walcheren.
Bijgeschreven:
24-10-1584: Heeft Jacob Schroij voor de handel en administratie van zijn voogdijschap
gecaveerd volgens het memoriaal pagina 122 art. 2.
24-4-1585: Volgens sententie van het Hof van Holland d.d. 1-4-1585 zijn tot voogden
geordonneerd Jan Jansz. Schuijlenborch en Jacob Aertsz. Spruijt.
[2915]
f. 31
no. 1 d.d. 13-4-1584: Cornelis Florisz. smit en Adriaen Jansz. cleermaker beide behuwde
omen zijn voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 8, Jan 2 en Machtelt 5 jaar,
weeskinderen van Jan Jansz. lindeewver en poorter gewonnen bij Aechte Cornelisdr. zijn
zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 2-5-1584: Jacob Cornelisz. schoemaker oom en Pieter van Noorde Philipsz. neef
over Elizabet oud omtrent 20 en Agniese 15 jaar nagelaten weeskinderen van Wigger
Cornelisz. schoemaker gewonnen bij Maritgen Jacobsdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 3-2-1584: Pieter Jansz. van den Bosch en Dirc Walichsz. slotemaker gezwagers
zijn voogden geordonneerd over Davidt oud omtrent 1 en Anna 5 jaar nagelaten
weeskinderen van Jacob Feijdorp Henewier en Ermgaert Jansdr. van der Eijck beide zaliger.
no. 4 [doorgehaald en bijgeschreven: staat op de volgende zijde artikel no. 1]
no. 5 d.d. 7-5-1584: Andries Jansz. metselaer en Claes Jacobsz. backer zijn voogden
geordonneerd over Dirc oud omtrent 8 en Alijdt 10 jaar nagelaten weeskinderen van Huijch
Dirxsz. van Delf wijlen kelre tot Warmond gewonnen bij Immetgen Thonisdr.
[2916]
f. 31v
no. 1 d.d. 7-5-1584: IJsbrant Dirxsz. Visscher en Louris Andriesz. gezwagers en omen over
Jacoba Jacobsdr. oud omtrent 9 jaar nagelaten weeskind van Jacob Jacobsz. van Catwijck
en Dircgen Visschers Dirxdr. beide zaliger zijn tot voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 22-5-1584: Jacob Harmansz. cuper tot Delft behuwde oom over Neeltgen Claesdr.
oud omtrent 17 jaar en Dirc Jansz. van Potterloo alhier zijn tot voogden geordonneerd over
de voorsz. Neeltgen Pietersdr.(sic; moet zijn Claesdr.) weeskind van Claes Pietersz. van
Medenblic schipper gewonnen bij Maritgen Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 23-5-1584: Hubert Andriesz. backer wonende tot Delft oudoom en Cornelis
Albertsz. laeckenbereijder alhier te Leiden oom zijn tot voogden geordonneerd over Anna
Adriaensdr. oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskind van Adriaen Claesz. en Katrijn
Aelbertsdr. beide zaliger.
no. 4 d.d. 12-8-1583: Rochus Claesz. oom en Jacob de Bout procureur zijn voogden
geordonneerd over Maritgen Cornelisdr. oud omtrent 2,5 jaar nagelaten weeskind van
Cornelis Jeroensz. in zijn leven vendrich gewonnen bij Hase Claesdr.
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no. 5 d.d. 4-6-1584: Pieter van Noorde Philipsz. en Mathijs Harmansz. zijn voogden
geordonneerd over Jacob Cornelisz. Nieucoop nagelaten en uitlandige weeskind van
Cornelis Jacobsz. Nieucoop en Adriana van Zijl Geritsdr. beide zaliger.
[2917]
f. 32
no. 1 d.d. 30-5-1584: Jan Jacobsz. harijngman oom en Henric Ghoosensz. smit zijn tot
voogden geordonneerd over Aefgen oud omtrent 21 en Maritgen 20 jaar nagelaten
weeskinderen van Adriaen Jacobsz. brouwersknecht gewonnen bij Katerina Barentsdr.
no. 2 d.d. 30-5-1584: Nog dezelfden zijn mede tot voogden geordonneerd over Geertruijt
nagelaten dochter en weeskind van Dionijs Fransz. laeckenscheerder gewonnen bij de
voorsz. Katerijn Barentsdr.
no. 3 d.d. 6-6-1584: Cornelis Florisz. Schout wonende te Koudekerk en Dirc Claesz. te
Hazerswoude zijn tot voogden geordonneerd over Helczeus omtrent 15 jaar en Tebita 11
jaar nagelaten weeskinderen van Adriaen Jansz. Talijng en Christiana Florisdr. beide zaliger.
no. 4 d.d. 8-6-1584: Jan Henrixsz. backer en Frans Adriaensz. timmerman zijn tot voogden
geordonneerd over Henric oud omtrent 18, Cornelis 15, Adriaen 14, Frans 12, Margriete 19,
Alijd 17 en Jannetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen van Frans Henrixsz. backer gewonnen
bij Neeltgen Cornelisdr.
no. 5 d.d. 14-7-1584: Jan Jansz. van Baaersdorp en Aernt Jansz. Coster zijn tot voogden
geordonneerd over Cornelis, Claes, Willem, Margriet, Cornelia en Barbara nagelaten
weeskinderen van Dirc Jansz. Coster en Christina van Veen Jorisdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 9-8-1584: Claes Adriaensz. brouwer en Pieter Jansz. tinnegieter gezwagers zijn tot
voogden geordonneerd over Adriaen oud 5 jaar, Andris Jacobsz. brouwers weeskind
gewonnen bij Weijntgen Adriaensdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2918]
f. 32v
no. 1 d.d. 17-8-1584: Aernt Dixsz. van Gruthuijsen en Jan Geritsz. Keijser zijn tot voogden
geordonneerd over Dirc Cornelis Lambertsz. oud omtrent [niet ingevuld] jaar nagelaten
weeskind van Cornelis Lambertsz. hopmeter en Alijdt Cornelisdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 7-9-1584: Claes Harwijn en Frans Harwijn beide van Hondschoten zijn voogden
geordonneerd over Lourens Looden Jansz. oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van Jan
Looden van Hondschoten saeijettier gewonnen bij Robina Looden.
no. 3 d.d. 12-9-1584: Pieter van den Scheure en Nicasius de Buckere zijn voogden
geordonneerd, te weten Nicasius bij provisie, over Johan de Buck Jacobsz. oud omtrent 7
jaar nagelaten weeskind van Jacob de Buck en Maria Bux beide zaliger.
Bijgeschreven:
12-7-1585: Mits het overlijden van Nicasius voorsz. is in zijn plaats mede tot voogd
geordonneerd Frans Dieric het weeskinds oom.
no. 4 d.d. 21-9-1584: Johan Brandt en Cornelis van Aecken Claesz. zijn voogden
geordonneerd over Jacob oud 19, Johan 18 en Jozina 9 jaar weeskinderen van Pieter Jansz.
apotecaer gewonnen bij Helena Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw.
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Bijgeschreven:
7-9-1590: Is Cornelis Thonisz. glaesscriver mits het overlijden van Cornelis Claesz. van
Aecken tot mede voogd geordonneerd over de onmondige kinderen van Pieter Jansz. hier
boven genoemd.
no. 5 d.d. 21-9-1584: Mr. Pieter Henrixsz. en Joris Henrixsz. gebroeders zijn voogden
geordonneerd over de nagelaten weeskinderen van Henric Henrixsz. reeder hun zaliger
broeder met namen Jan oud omtrent 15, Maria 24, Elizabet 21, Katerina 18 jaar gewonnen
bij Kathelijne van den Walle zijn eerste huisvrouw zaliger, Pieter oud omtrent 11, Marcus 8
en Sara 6 jaar gewonnen bij Katerine Cupers zijn tweede huisvrouw mede zaliger.
[2919]
f. 33
no. 1 d.d. 25-9-1584: Jan Pietersz. in de Cleije en Hubert Jacobsz. ’t Langevelt beide in
Noordwijkerambt zijn voogden geordonneerd over Agniese Henrixdr. oud omtrent 17 jaar
nagelaten weeskind van mr. Henric Vranckensz. en Geertruijt Bouwensdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 15-8 en 12-9-1584: Jan Cornelisz. van Butendijc wonende in Den Haag en Amelis
Cornelisz. van Butendijc tot Leiden gebroeders (mitsgaders Jacob Danielsz. van Leeuwen bij
provisie om de scheiding van de goederen te helpen doen) zijn tot voogden geordonneerd
over Quirijn Pietersz. van Buijtendijc oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind van Pieter
Cornelisz. van Buijtendijc gewonnen bij Dieuwertgen Quirijnsdr.
no. 3 d.d. 2-10-1584: Jan Dirxsz. brouwer en Cornelis Jansz. den Deen zijn voogden
geordonneerd over Pieter oud omtrent 21, Maritgen 20 en Heijltgen 18 jaar weeskinderen
van Gerit Jacobsz. drapier gewonnen bij Heijltgen Jansdr. zijn zaliger huisvrouw, en dit bij
provisie om de inventaris van de boedel te helpen maken.
[6336]
f. 33v
no. 1 d.d. 28-11-1584: Jacob Willemsz. van den Burch en Henric Jansz. backer zijn voogden
geordonneerd over Maria oud omtrent 25, Margriete 21 en Aechte 20 jaar nagelaten
weeskind van Sijmon Pouwelsz. librarier gewonnen bij Adriana Rijckertsdr.
no. 2 d.d. 29-11-1584: Claes Fransz. Pieter Claesz. beide tot Amsterdam en Pieter Jorisz.
wantsnijder tot Leiden zijn voogden geordonneerd over Wiolandt Massazia oud omtrent 4
maanden weeskind van Franchoijs Massazia Piemontoijs gewonnen bij Heijlcgen Jacobsdr.
zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 5-12-1584: Dirc Jansz. van Onderwater wonende tot Leiderdorp oudoom en
Cornelis Cornelisz. wonende te Hazerswoude oom over Quirina Lambertsdr. oud omtrent
[niet ingevuld] weeskind van Lambert Jansz. tapper gewonnen bij Ermgaert Cornelisdr. zijn
zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
Bijgeschreven:
(z.d.): Zie mede hiervoor 23 la 1 ar. 5.
no. 4 d.d. 14-12-1584: Pouwels Adriaensz. librarier en Henric Jansz. backer zijn voogden
verordend bij testament van Aechte Pouwelsdr. over Pouwels oud omtrent 5 en Katherina 4
jaar nagelaten weeskinderen van mr. Henric Pouwelsz. gewonnen bij Maritgen
Christophelsdr.
Bijgeschreven:
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19-2-1585: Is Jacob Allertsz. de Haes bij provisie tot voogd geordonneerd om voor de
voorsz. kinderen de erfenis te delen jegens de andere erfgenamen.
f. 34
no. 1 d.d. 21-12-1584: Cooman Aernt Dirxsz. van Gruthuijsen en Dic Dirxsz. Grijp
glaesmaecker zijn voogden verordend over Jannetgen Jansdr. innocente persoon en
nagelaten weeskind van mr. Jan Jansz. Kager organist en Neeltgen Claesdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 21-12-1584: Antonis Adriaensz. tinnegieter oom en Claes Cornelisz. van Noorde
goutsmit zijn voogden verordend over Adriaen oud omtrent 5, Alijd 13 en Elizabet 3 jaar
weeskinderen van Claes Cornelisz. van der Maze schoemaecker gewonnen bij Roosgen
Adriaensz. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 21-12-1584: Willem Cornelisz. cuper grootvader en Jacob Willemsz. schuijtvoerder
oom over Jan Cornelisz. oud omtrent [niet ingevuld] jaar nagelaten weeskind van Cornelis
Willemsz. cuper gewonnen bij Anna Sarreije Jansdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 4 d.d. 11-1-1585: Jan Adriaensz. en Willem Claesz. warmoesluijden zijn voogden
geordonneerd over Jan Jansz. oud omtrent 1 jaar nagelaten weeskind van Jan Dirxsz.
warmoesman gewonnen bij Katrijn Pietersdr.
no. 5 d.d. 18-1-1585: Cornelis Jacobsz. lindewever oom en mr. Peter Bailli neef over Anna
oud omtrent 13 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Sprenkel en Clara Jacobsdr. beide
zaliger zijn tot voogden geordonneerd.
[2920]
f. 34v
no. 1 d.d. 6-6-1584: Pieter Pietersz. van der Hee van Oudewater en Cornelis Jansz.
houtcooper zijn tot voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 3 jaar nagelaten
weeskind van Hubert Adriaensz. gewonnen bij Katerijn Adriaensdr.
no. 2 d.d. 8-2-1585: Martijn de Roo en Nicasius Mestach vlamingen zijn voogden
geordonneerd over Henric Zeger Loijssen oud omtrent 19 en Pierina Zeger Loijssen 17 jaar
erfgenamen van Mailiaert Meeu van Hondschoten hun zaliger oom.
Bijgeschreven:
5-5-1590: Kwitantie op Henric.
12-11-1593: Cornelis Willemsz. man en voogd van Pierijne heeft gelicht de rest bij kwitantie.
no. 3 d.d. 11-2-1585: Willem Jacobsz. Ruich schipper en Kaerl Jansz. olieslager zijn
voogden geordonneerd over Maria oud omtrent 2 jaar, Gerit Thomasz. cupers weeskind
gewonnen bij Margriete Adriaensdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 13-2-1585: Jan Boon Egbertsz. en Cornelis Jansz. Polen schippers zijn voogden
geordonneerd over Katerine oud omtrent 7 jaar, Jan Jansz. cupers weeskind gewonnen bij
Beatrix Jaspersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 11-1-1585: Jan Geritsz. oom en Hubert Jacobsz. behuwde oom (molenaers
gezwagers) zijn voogden geordonneerd over Maritgen oud omtrent 4 jaar, Cornelis Claesz.
lakenbereijders weeskind gewonnen bij Maria Geritsdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2921]
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f. 35
no. 1 d.d. 13-3-1585: Meeus Dircxsz. van Weesp behuwde oom en Jan Cornelisz. broeder
over Cornelis oud omtrent 32, Jacob 24, Dirc 13, Elizabet [niet ingevuld], Zwaentgen 19,
Oude Maria [niet ingevuld] en Jonge Maria 11 jaar nagelaten weeskinderen van Cornelis
Cornelisz. in den Bock gewonnen bij Maria Jansdr. zijn over de voorsz. weeskinderen tot
voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 19-3-1585: IJsbrant van den Bochorst Jacobsz. en Gerit van Breenen Adriaensz.
zijn voogden geordonneerd over Quirina Wouter IJsbrantszdr. innocente dochter van Gouda.
Bijgeschreven:
17-3-1589: Mits het overlijden van Gerrit van Breenen Adriaensz. is in zijn plaats tot mede
voogd geordonneerd IJsbrant Dircxsz. Visscher.
no. 3 d.d. 20-3-1585: Jacques Capiteijn oom en Claijs de Hondt behuwde oom over
Coppeken Capiteijns oud omtrent 6 jaar nagelaten weeskind van Claijs Capiteijns onlangs in
Vlaanderen overleden gewonnen bij Maijken Ghooms onlangs overleden in Zeeland zijn tot
voogden geordonneerd.
no. 4 d.d. 20-3-1585: Claes Joostensz. tot Kalslagen en Jacob Aertsz. Spruijt zijn tot
voogden geordonneerd over Elizabet oud omtrent 17, Dirc 15, Stephanie 12 en Wonne 10
jaar weeskinderen van Jan Pietersz. Sanguijn gewonnen bij Jannetgen IJsbrantsdr. zijn
zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 27-3-1585: Meeus Philipsz. en Adriaen Jacobsz. van Dam zijn tot voogden
geordonneerd over Cathrijn Cornelisdr. oud omtrent [niet ingevuld] jaar nagelaten weeskind
van Cornelis Philipsz. en Margriete Bouwensdr. beide zaliger.
[2922]
f. 35v
no. 1 d.d. 27-3-1585: Franchoijs van Landscroon en mr. Jan Meeusz. chirurgijn zijn tot
voogden geordonneerd over Henric oud omtrent 9, Gerit 2, Maria 5? en Elizabeth 4 jaar
weeskinderen van Jan Henric Jan Meeusz. gewonnen bij [niet ingevuld] zijn zaliger
huisvrouw.
no. 2 d.d. 27-3-1585: Sijmon Lambertsz. bouman en Meeus Philipsz. omen over Cornelis
Hugensz. oud omtrent 11 jaar nagelaten weeskind van Huijch Jacobsz. bouman en Maria
Philipsdr. beide zaliger.
no. 3 d.d. 12-4-1585: Alexander Godschalc en Christiaen Godscalc gebroeders omen over
Joost oud omtrent 3 jaar zoon van Charles Clercq gewonnen bij Margriete Clerx en van
Maria oud omtrent 11 jaar nagelaten weeskind van Jan Ghodscalc gewonnen bij Neeltgen
Godscalcs zijn voogden geordonneerd over de voorn. twee weeskinderen.
no. 4 d.d. 24-4-1585: Adriaen Cornelisz. slotemaker wonende tot Delft en Ulric Cornelisz.
Herpenist gebroeders zijn voogden geordonneerd over Dirc oud omtrent 6, Maria 11 en
Geritgen 3 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Cornelisz. volier gewonnen bij Adriana
Claesdr.
no. 5 d.d. 24-4-1585: Jan Jansz schipper en Aernt Michielsz. houtzager zijn voogden
geordonneerd over Maria oud 7, Adriana 4 en Petronella 2 jaar nagelaten weeskinderen van
Barent Jansz. molenaer gewonnen bij Elizabeth Adriaensdr. zijn tweede huisvrouw.
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[2923]
f. 36
no. 1 d.d. 22-5-1585: Adriaen Dirxsz. cooman, mr. Jacob Roelofsz. chirurgijn en Willem
Reijersz. schrijnwercker zijn voogden geordonneerd over Jacob oud omtrent 14, Pieter 11 en
Anna 17 jaar nagelaten weeskinderen van Baernt Jansz. van Rijndorp omtrent Bonn boven
Keulen en Eva Jacobsdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 29-5-1585: Willem Hilbrantsz. timmerman en Cornelis Ghijsbertsz. zeemtouwer
zijn tot voogden geordonneerd over Willem Jansz. oud omtrent 21 en Katrijn Jansdr. 18 jaar
nagelaten weeskinderen van Jan Willemsz. zeemtouwer gewonnen bij Margriete Cornelisdr.
no. 3 d.d. 6-6-1585: Lambert Jacobsz. warmoesman en Kaerl Jansz. olieslager zijn tot
voogden geordonneerd over Jacob oud omtrent 17, Claes 10 en Volcgen 15 jaar nagelaten
weeskinderen van Pieter Claesz. gorter en schipper gewonnen bij Adriana Jansdr.
no. 4 d.d. 21 en 26-6-1585: Baernt Jansz. cleermaker tot Delft en Jacob Aertsz. Spruijt tot
Leiden tot voogden geordonneerd over Jozue Hennebert oud omtrent 7 jaar nagelaten
weeskind van Oliphier Hennebert in zijn leven schribent onder de Ruterije gewonnen bij
Jannetgen Fransdr.
no. 5 d.d. 3-7-1585: Evert Jansz, brandewijnman en Aernt Jansz. houffsmit zijn voogden
verordend over Willem oud omtrent 23, Pons 15 en Magdalena 6 jaar weeskinderen van
Jans van Hout Sebastiaensz. lijndraeijer gewonnen bij Magdalena Willemsdr. zijn zaliger
huisvrouw.
Bijgeschreven:
30-1-1591: Is Bastiaen Jansz. in plaats van Evert Jansz. tot mede voogd geordonneerd over
zijn onmondige broeders en zusters.
[2924]
f. 36v
no. 1 d.d. 10-7-1585: Gerit Cornelisz. in de Serpent en Dirc Cornelisz. cleermaecker
gebroeders en omen zijn tot voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 7 en Maria 5
jaar nagelaten weeskinderen van Jan Cornelisz. Peer gewonnen bij Anna Cornelisdr.
no. 2 d.d. 19-7-1585: Jonkheer Franchoijs van Landscroon en Adriaen Mourijnsz.
rentmeester zijn voogden geordonneerd over Mathijs oud omtrent 7 en Anna 1,5 jaar
nagelaten weeskinderen van jonkheer Hercules van den Houfve gewonnen bij jonkvrouwe
Johanna Crouser.
no. 3 d.d. 1-7-1585: Cornelis Dircxsz. Nieucoop procureur en Volckaert Zijbrantsz. leijdecker
zijn voogden geordonneerd over Aernt oud omtrent 15, Jan 9, Maria 16, Elizabeth 13 en
Machtelt 7 jaar nagelaten weeskinderen van Dirc Aerntsz. Cortenbosch de Cocq gewonnen
bij Barbara Cornelisdr.
no. 4.1 d.d. 23-8-1586 (sic): Henric Vranckensz. van Diemen en IJsbrant Jacobsz. van den
Bochorst zijn voogden geordonneerd over Johan, Frans, IJsbrant, Frederic, Dieuwer,
Cornelia en Ave nagelaten kinderen van Pieter Joostensz. wantsnijder gewonnen bij
Margriete Hugendr. zonderling de voorsz. Diemen ter regard zijn absentie woo…? om de
scheiding en deling te helpen doen van de goederen nagelaten bij Joost Jacobsz. de voorsz.
kinderen zaliger grootvader.
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no. 4.2. d.d. 23-8-1585: Cornelis Geritsz. de Haes en Bouwen Cornelisz. thimmerman zijn
voogden geordonneerd over Geertruijt Pietersdr. oud omtrent 14 jaar nagelaten weeskind
van Pieter Quirijnsz. Post en Maria Jansdr. beide zaliger.
no. 5 d.d. 6-9-1585: Wouter en Lucas Joostensz. gebroeders zijn voogden geordonneerd
over Dirc oud omtrent 16 jaar weeskind van Dirc Sijmon Oom vleijschouder gewonnen bij
Anna Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2925]
f. 37
no. 1 d.d. 16-9-1585: Peter Nan Philipsz. oom wonende tot Dordrecht en Henric Pietersz.
Merenburch tot Leiden neef zijn tot voogden geordonneerd over Sophia van Hoogendorp
oud omtrent 7 jaar weeskind van Pieter van Hoogendorp gewonnen bij Alijd Pietersdr.
zaliger.
no. 2 d.d. 18-9-1585: Quirijn Jacobsz. en Baernt Cornelisz. lindewevers zijn voogden
geordonneerd over Adriaen oud omtrent 4, Dircgen 10, Maria 7 en Aechte 2 jaar nagelaten
weeskinderen van Dirc Claesz. Bes gewonnen bij Annatgen Adriaensdr.
Bijgeschreven:
(z.d.): Maria obijt.
no. 3 d.d. 25-9-1585: Dirc Pietersz. Vougen en Dirc Ot Dircxsz. zijn voogden geordonneerd
over Willem Willemsz. van Cooten oud omtrent 10 jaar nagelaten weeskind van Willem
Dirxsz. van Cooten zaliger gewonnen bij Katrijn Lubbertsdr.
no. 4 d.d. 25-9-1585: Cornelis Bartolomeeusz. en Salomon Davidsz. zijn voogden
geordonneerd over Aelbert oud omtrent 5 en Jannetgen 7 jaar weeskinderen van Willem
Aelbertsz. Bercheije gewonnen bij Margriete Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 27-9-1585: Johan de Vroolic vlaming oom over Lievina de Vroolic oud omtrent 14
jaar nagelaten weeskind van mr. Philips de Vroolic (minister verbucijder?) en Johanna
Elegeest beide zaliger overleden tot Beveren in Vlaanderen is tot voogd geordonneerd (hem
voegende bij meester Pieter van Lambrouc chirurgijn mede nu wonende tot Leiden en ook
voogd van het voorn. weeskind in Vlaanderen geordonneerd).
no. 6 d.d. (z.d.; 1585): Anthonis Cornelisz. timmerman en Steffen Dirxsz. van Haerlem zijn
voogden geordonneerd over Maria Willemsdr. oud omtrent 6 jaar nagelaten weeskind van
Willem Adriaensz. goutsmit gewonnen bij Neeltgen Jansdr.
[2926]
f. 37v
no. 1 d.d. 23-10-1585: Willem Lubbertsz. schoemaker en Cornelis Pietersz. wever zijn tot
voogden geordonneerd over Jan oud omtrent 13 en Dirc 10 jaar nagelaten weeskinderen
van Sijmon Jansz. Polen gewonnen bij Martijntgen Henrixdr. zijn huisvrouw.
no. 2 d.d. 6-11-1585: Oude Jan Jansz. Verschaech wonende tot Delft vlaming van Belle
grootvader en Jan van der Hage vlaming tot Leiden zijn tot voogden geordonneerd over Jan
oud 15 en Maijken 19 jaar nagelaten weeskinderen van Jonge Jan Verschaech vlaming tot
Leiden overleden gewonnen bij Christine van Hoves in Vlaanderen gerust.
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no. 3 d.d. 4-12-1585: Jan Dirxsz. zeijlemaker en Bouwen Jansz. Keijser zijn tot voogden
geordonneerd over Anna oud omtrent 5/4 jaar, Cornelis Willemsz. rietdeckers dochter
gewonnen bij Margriete Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 27-12-1585: Mr. Izaac Claesz. schilder en Claes Claesz. zoutzieder gebroeders en
omen zijn tot voogden geordonneerd over Claes oud omtrent 9 jaar, Jacob 5, Oude Maria
16, Jonge Maria 13, Jacoba 10 en Haze 6 jaar weeskinderen van Johans van Dam Jacobsz.
gewonnen bij Janelizabeth Claesdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 20-12-1585: Job Dirxsz. schoemaker en Claes Jansz. permentier zijn voogden
geordonneerd over Clementia oud omtrent 5/4 jaar weeskind van Cornelis Jaspersz. van
Delft backer gewonnen bij Neeltgen Aelbertsdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2927]
f. 38
no. 1 d.d. 8-1-1586: Pieter Dirxsz. en Michiel Zweersz. beide wielmakers zijn tot voogden
geordonneerd over Gerit oud omtrent 15, Wouter 14 en Neeltgen 17 jaar weeskinderen van
Franc Geritsz. lindewever gewonnen bij Alijdt Woutersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 8-1-1586: Jan Claesz. lakencooper tot Amsterdam en Outgaert Dirxsz. smit alhier
zijn voogden geordonneerd over Andries oud omtrent 19, Katerijn 22 en Maria 20 jaar
nagelaten weeskinderen van Rijer Jacobsz. coperslager gewonnen bij Maria Andriesdr.
no. 3 d.d. 24-1-1585: Pieter Claesz. uit het land van Luik en Frans Hesecijne van
Hondschoten nu wonende tot Leiden zijn tot toeziende voogden geordonnerd over Adriaen
oud omtrent 9 jaar nagelaten weeskind van Bartolomeeus de Snijder gewonnen bij Maijken
Stas beide zaliger.
no. 4 d.d. 29-1-1586: Jan van Velsen Dirxsz. grootvader en Dirc Philipsz. van der Beets oom
over Johan oud omtrent 8 weken weeskind van Claes Gillisz. vleeshouder gewonnen bij
Katrijn Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 12-2-1586: Aernt Cornelisz. en Jan Marcusz. volres zijn voogden geordonneerd
over Jan oud omtrent 22, Appolonia 14 en Maria 9 jaar nagelaten weeskinderen van Pieter
Augustijnsz. volre en Elizabeth Woutersdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 14-2-1586: Dirc Cornelisz. kistemaker en Cornelis Jansz. lindewever zijn voogden
geordonneerd over Katerine Pietersdr. oud omtrent 17 jaar nagelaten weeskind van Pieter
Reiersz. stouldraeier gewonnen bij Maria Jacobsdr.
[2928]
f. 38v
no. 1 d.d. 28-2-1586: Claes Geritsz. lindewever oom en Jacob van Noorde Gommersz. neef
zijn voogden geordonneerd over Joost oud 10, Aecht 9, Anna 7, Elizabeth 5, Katerina 3 en
Jannetgen 1 jaar nagelaten weeskinderen van Pouwels Geritsz. lindewever gewonnen bij
Maria Jansdr.
no. 2 d.d. 29-1-1586: Jan Jansz. oom en Cornelis Jansz. lindewever behuwde oom zijn
voogden geordonneerd over Judit 12, Hester 9 en Ida 4 jaar nagelaten weeskinderen van
Jacob Reijersz. stouldraijer en Chara Jansdr.
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no. 3 d.d. 12-3-1586: Henric Cornelisz. scheepmaker tot Woerden en Claes Cornelisz.
vleijshouder tot Rotterdam gebroeders omen zijn voogden geordonneerd over Cornelis oud
omtrent 8, David 5, Jacob 3, Henrica 10 en Dircgen 2 jaar gewonnen bij Geertruijt Jacobsdr.
[Opm: de naam van de vader van de kinderen wordt niet vermeld.]
no. 4 d.d. 16-4-1586: Huich Claesz. oom, Claes en Pieter van Noorden Corneliszonen neven
zijn voogden geordonneerd over Huich oud omtrent 17 en Claes 15 jaar nagelaten zoon van
Pieter Claes Pietersz. laeckenscheerder en Maria Meeusdr. beide zaliger.
no. 5 d.d. 23-4-1586: Gerit Geritsz. Voet en Dirc Pietersz. Vougen zijn voogden
geordonneerd over Aechte Bartholomeeusdr. oud omtrent 19 jaar weeskind van
Bartholomeeus Aelbertsz gewonnen bij Katherine Diertendr. zijn zaliger huisvrouw.
[2929]
f. 39
23-8-1585: Op heden hebben de weesmeesters van Leiden tot voogden geordonneerd bij
deze. Te weten eerst Henric Vranckensz. van Diemen wonende tot Delft vader van Vranc
oud omtrent 18, Jan 17, Margriete 24, Dietwer 23 en Eelizabet 15 jaar gewonnen bij
Margriete Joostendr. zijn zaliger huisvrouw over dezelve zijn kinderen (hem voegende bij
Thijman Jansz. van der Graft poorter dezer stad mede en voorgaande geordonneerde
voogd), zowel ter administratie en toezicht als mede om te helpen scheiden de goederen
nagelaten bij Joost Jacobsz. de voorsz. weeskinderen zaliger grootvader, zowel jegens
Neeltgen Pietersdr. zijn weduwe en boedelhoudster als ook jegens andere mede
erfgenamen. Nog provisioneel over Jan, Frans, IJsbrant, Frederic, Dietwer, Cornelia en Ave
alle kinderen nagelaten bij Pieter Joostensz. wantsnijder zaliger gewonnen bij Margriete
Hugendr. zonderling om de voorsz. scheiding en deling te helpen doen, hem voegende bij
IJsbrant van der Bouchorst notaris poorter van deze stad mede voorgaande geordonneerde
voogd.
18-4-1586: Is bij Henric Vranckensz. voorsz. (de deling en scheiding van de goederen
voorsz. ‘vertoocht’ ter regard van zijn absente residentie) verzocht relaxatie van de voosz.
provisionele voogdijschap nopende de voorgemelde scheiding en deling dewelke is
geaccordeerd mits dat hij ten behoeve van de onmondige ter kamer bestellen de inventaris
van de gedeelde goederen.
[2930]
f. 39v
no. 1 d.d. 16-4-1586: Jan Aerntsz. leijdecker vader en Jan Claesz. vleeshouder oom van
Maria oud omtrent 17, Ermgaert 15 en Christina 13 jaar de voorsz. Jan Aerntsz. dochters
gewonnen bij Maria Claesdr. zijn eerste zaliger huisvrouw zijn over hen tot voogden
geordonneerd.
no. 2 d.d. 16-4-1586: Huich Claesz. doelwaerder oom en Claes Cornelisz. van Noorden neef
van Huich oud omtrent 17 en Claes 15 jaar nagelaten weeskinderen van Pieter Claes
Pietersz. lakenscheerder en Maria Meeusdr. beide zaliger zijn over hen tot voogden
geordonneerd.
no. 3 d.d. 16-4-1586: Claes en Pieter van Noorden Corneliszonen gebroeders zijn voogden
geordonneerd over Cornelis Jansz. oud omtrent 4 jaar de jongste zoon van Jan Aerntsz.
leijdecker gewonnen bij Maria Meeusdr. zijn tweede zaliger huisvrouw.
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no. 4 d.d. 21-5-1586: Pouwels Willemsz. cleermaker wonende tot Delft behuwde oom en Job
Dirxsz. warmoesman neef over Cornelis oud omtrent 19, Maria 17 en Jannetgen 14 jaar
nagelaten weeskinderen van Jan Cornelisz. volre gewonnen bij Elizabeth Meeusdr. zijn over
hen tot voogden verordend.
[2931]
f. 40
no. 1 d.d. 11-6-1586: Lambert Jacobsz. oom en Henric Adriaensz. behuwde oom over
Claesgen Claesdr. oud omtrent 17 weken nagelaten weeskind van Claes Jacobsz.
schoemaker gewonnen bij Henricgen Henrixdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 4-7-1586: Dirc Henrixsz francijnmaker oudoom en Gerit Willemsz. colfmaker neef
over Jan Geritsz. oud omtrent 18 jaar nagelaten zoon van Gerit Quirijnsz. metselaer
gewonnen bij Geertruijt Henrixdr. zijn tot voogden verordend.
no. 3 d.d. 9-7-1586: Cornelis en Jacob Mathijszonen gebroeders warmoeslieden zijn
voogden geordonneerd over Mathijs oud omtrent 3,5 en Katerine 7 jaar haar broeder en
zuster nagelaten weeskinderen van Matijs Matijsz. warmoesman hun aller zaliger vader
gewonnen ten tweede huwelijk bij Sophia Cornelisdr.
no. 4 d.d. 11-7-1586: Dirc Jansz. potbacker en Adriaen Geritsz. cleermaker zijn voogden
geordonneerd over Maria Dirxdr. oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskind van Dirc Jansz.
van Lemuiden gewonnen bij Jutte Evertsdr.
[2932]
f. 40v
no. 1 d.d. 11-7-1586: Pieter en Gerit Michielszonen gebroeders en omen van Sijmon oud
omtrent 3 jaar weeskind van Cornelis Sijmonsz. warmoesman gewonnen bij Maria
Michielsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn daar over tot voogden geordonneerd.
Bijgeschreven:
6-2-1587: Is weeskinds vader mede tot voogd geordonneerd.
no. 2 d.d. 1-8-1586: Godefroij Loijs van Steenvoort en Jan de Riddere van Pellinchoven in
Vlaanderen zijn voogden geordonneerd over Passchiere Baselen oud omtrent 14 jaar
nagelaten weeskind van Jan Baselen en Maeijken Claes beide overleden tot Pollinchoven
(sic) voorsz. Op 8-8-1586 hebben Cornelis van Boterberch van Loo en Joos Danoot van
Voornampt nu beide wonende tot Leiden zich borg gesteld. Ziet het 3 e grote register folio
253.
no. 3 d.d. 22-8-1586: Frans en Dirc Janszonen gebroeders cleermaker oudomen zijn
voogden geordonneerd over Hubert oud omtrent [niet leesbaar], Jannetgen 9 en Cecilia 4
jaar weeskinderen van Govert Hubertsz. brouwersknecht gewonnen bij Katerijn Dirxdr. zijn
zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
19-2-1597: Adriaen Joriaensz. schrijnwercker behuwde neef over de weeskinderen hier
beneffens is geordonneerd tot voogd in plaats van Dirck Jansz. cleermaecker zijn
schoonvader en dat beneffens Michiel Pietersz. glaesmaker administrerende voogd over
dezelve weeskinderen die gesteld is geweest in plaats van Frans Jansz. voorn.
[2933]
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f. 41
no. 1 d.d. 29-8-1586: Pieter Willemsz. mandemaker en Adriaen Henrixsz. mesmaker zijn
voogden verordend over Margriete Jansdr. oud omtrent 8 jaar nagelaten weeskind van Jan
Willemsz. van Remunde gewonnen bij Engel Jansdr.
no. 2 d.d. 29-6-1586: Pieter Brant backer en Joris Henrixsz. panssier zijn voogden verordend
over Jacob oud omtrent 7, Michiel 4 en Lievina 9 jaar weeskinderen van Harman van den
Velde greijwercker van Milro in Gulik gewonnen bij Barbara Mols Joostendr.
no. 3 d.d. 12-9-1586: Olifier Leenaertsz. lindewever oom en Willem Hilbrantsz. timmerman
zijn voogden geordonneerd over Margriete oud omtrent 8 jaar nagelaten weeskind van Jan
Olifiersz. witmaecker gewonnen bij Maria Aelbertsdr.
no. 4 d.d. 8-10-1586: Gerit Pietersz. timmerman tot Leiden en Jan Pietersz. brouwersknecht
tot Delft beide behuwde omen over Anna Jansdr. oud omtrent 19 jaar weeskind van Jan
Adriaensz. Knotter lindewever gewonnen bij Neeltgen Geritsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd.
[2934]
f. 41v
no. 1 d.d. 10-10-1586: Dirc Cornelisz. vleijshouder en mr. Cornelis Dircxsz. Vougen chirurgijn
respectievelijk oom en neef over Gerit oud omtrent 2 en Maria 4 jaar Keust Geritsz.
vleijshouders weeskind gewonnen bij Geertruut Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 10-10-1586: Mr. Lieven van den Cruce en Jan Wastijn vlamingen zijn voogden
geordonneerd over Harman Mannen oud omtrent [niet ingevuld] uitlandige en nagelaten
zoon van [niet ingevuld] Mannen gewonnen bij Vincentine Malegeert tot Leiden overleden
mede vlamingen.
no. 3 d.d. 15-10-1586: Nicasius de Roo van Watu in West- Vlaanderen, Cornelis Lieven en
Jan Blom alle vlamingen zijn voogden geordonneerd over Johan oud omtrent 12 en
Jacobmijne [niet ingevuld] nagelaten weeskind van Pieter Ingelraem vlaming gewonnen, te
weten Johan bij Maijken Lievens en Jacobmijne bij Naenken Schipmans alle zaliger.
no. 4 d.d. 22-10-1586: Mahieu Parent en Johan Christiaen beide behuwde omen over
Mailliaert Boot oud 8 weken weeskind van Mailliaert Boot van Nederwaesten vlaming
gewonnen bij Barbara Brals zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
[2935]
f. 42
no. 1 d.d. 29-10-1586: Pieter Staf oom en Jan Aertsz. vleeschouder beide vlamingen
wonende alhier zijn voogden geordonneerd over Neeltgen Staf oud omtrent 14 jaar
nagelaten weeskind van Mattheeus Staf gewonnen bij Margriete Jansdr.
no. 2 d.d. (z.d.): (Her)ber Jansz. schipper en [niet vermeld] neven zijn voogden
geordonneerd over Cornelis oud 16 en Herber 12 jaar weeskinderen van Pouwels Cornelisz.
gewonnen bij Maria Her(bersdr.) zijn zaliger huisvrouw.
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no. 3 d.d. 21-11-1586: Gerit Mathijsz. de Loucke grootvader wonende ten Afterbrouc in de
ban van Calinhout en Leenaert Florisz. behuwde oom wonende tot Rotterdam zijn voogden
geordonneerd over Jannetgen oud omtrent 6 jaar weeskind van Huuch Claesz. doelwachter
gewonnen bij Elizabeth Geritsdr. de Loucke van Breda zijn zaliger huisvrouw.
no. 4 d.d. 21-11-1586: Willem Zegers oom en Jan de Heese oudom beide vlamingen van
Hondschoten zijn voogden geordonneerd over Maria oud 6, Mechlijne 4 en Wilmijne ¾ jaar
weeskinderen van Jacob Harwijn vlamingen gewonnen bij Mariken Zegers zijn zaliger
huisvrouw.
Bijgeschreven:
1-4-1588: Inge Labe van Hondschoten neev van Jacob Herwijns weeskinderen is in plaats
van Jan de Heeze (overleden zijnde) tot mede voogd geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 5 d.d. 3-12-1586: Cornelis Cornelis Vechtersz. tot Warmond en Cornelis Jansz.
houtcooper tot Leiden zijn voogden geordonneerd over Pieter oud omtrent 1, Clara 9,
Katerina 5 en Neeltgen 3 jaar weeskinderen van Pieter Pietersz. van der Hee gewonnen bij
Wijven Adriaensdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2936]
f. 42v
no. 1 d.d. (z.d.): Pieter de Minout parisiaen raemmaker nu wonende tot Leiden en Willem
Dammasz. schippere zijn geordonneerd over Abigael oud omtrent 8 jaar nagelaten weeskind
van Johan Cornelion en Maijken Cornelisdr.?, welke Maijken alhier (onlangs) ‘haestich’
overleden is.
no. 2 d.d. 12-12-1586: Gerit Adriaensz. van Velsen en Gerit Cornelisz. zeemtouwer zijn tot
voogden geordonneerd over Jacomijne oud (omtrent) 8 jaar weeskind van Jan Cornelisz.
Groen gewonnen bij zijn huisvrouw [onleesbaar; = Maria Adriaensdr.].
no. 3 d.d. 12-12-1586: De voornoemde Gerit Adriaensz. en Gerit Cornelisz. zijn mede tot
voogden geordonneerd over Henricgen Henrixdr. oud omtrent 12 jaar nagelaten weeskind
van Henric Cornelisz. gewonnen bij de voornoemde Maria Adriaensdr. (in het voorgaande
artikel vermeld).
no. 4 d.d. 12-12-1586: Henric Jansz. van den Bosch wonende tot Heiloo oom en Pieter
Jansz. van den Bosch tot Leiden neef zijn voogden geordonneerd over Pieter oud omtrent 14
en Adriaen 13 jaar weeskinderen van Jan Baerntsz. van Rieverijng cleermaker gewonnen bij
Ancommera Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 19-12-1586: Rombout Pietersz. rietdecker en Dirc Pietersz. Vougen zijn voogden
geordonneerd over Maria oud omtrent 8 jaar weeskind van Matheeus Leenaertsz.
scheepmaker gewonnen bij Machtelt Romboutsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 6 d.d. 19-12-1586: Henric Cornelisz. op de Rijpweteringe oom en Jan Hugensz. bleijcker
alhier neef zijn voogden geordonneerd over Bartholomeeus oud omtrent 20, Jannetgen 8 en
Aechte 6 jaar weeskind van Dirc Pietersz. timmerman gewonnen bij Adriana Cornelisdr. zijn
zaliger huisvrouw.
[2937]
f. 43
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no. 1 d.d. 22-11-1586: Jacob Pietersz. de Vries grootvader en Melis Geritsz. backer neef
over Cornelis oud omtrent 15 en Job 13 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Vincentensz.
clappecluser gewonnen bij Maria Jacobsdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 22-10-1586: Mr. Harman Barentsz. chirurgijn en Baernt Lambertsz.
boomgaertshouc zijn bij provisie voogden geordonnerd over Frans oud 12 en Janneken 16
jaar weeskinderen van Elias de Haes gewonnen bij Margriete Cornelisdr. zaliger mede
erfgenamen van Cornelis Claesz. van Aken hun zaliger grootvader om de boedel te helpen
scheiden. En na de scheiding voorsz. zijn tot voogden (secularie et ordinarie) verordend
meesters Sijmon Fransz. van Merwen de weeskinderen behuwde oom en de voorsz.
Harman Baerntsz.
no. 3. d.d. 30-1-1587: Willem Claesz. Oudevliet notaris en Jacob Aertsz. Spruut zijn
provisioneel om te scheiden als voren tot voogden geordonneerd over Christina Cornelis
Claesz. van Akensdr. oud omtrent 48 jaar. En daarna zijn tot voogden (secularie et ordinarie)
verordend de voorsz. mrs. Sijmon en Harman, actum 15-10-1586.
no. 4 d.d. 4-2-1587: Claes van Noorde Cornelisz. en Aernt Jansz. coster zijn bij provisie
voogden geordonneerd over Gommer oud omtrent 8 en Anna 4 jaar kinderen van Willem
Eewoutsz. schipper en Maria Ghommersdr. wonende tot Rotterdam om de boedel en
goederen achtergelaten bij Maria Dirxdr. de voorsz. kinderen zaliger grootmoeder daarvan
zijlieden erfgenamen zijn geinstitueerd, te helpen delen, schiften en scheiden.
no. 5 d.d. 9-1-1587: Mathijs Leenaertsz. schipper en Henric Jansz. cleermaker zijn voogden
geordonneerd over Jan oud omtrent 7, Willem 4, Maria 9 en Elsse ½ jaar weeskinderen van
Olof Jansz. slotemaker gewonnen bij Katelijne Jorisdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
(z.d.): Pieter Aelbertsz. bloocmaker te Gouda, ziet in het kleine register fol. 215.
no. 6 d.d. 21-1-1587: Aernt Jansz. tot Woubrugge behuwde oom en Matijs Geritsz. backer te
Warmond oom over Willem oud omtrent 6, Gerit 3 en Pieter ½ jaar weeskinderen van
Adriaen Willemsz. Prins schipper gewonnen bij Engeltgen Geritsdr. zijn zaliger huisvrouw
zijn tot voogden geordonneerd.
[2938]
f. 43v
no. 1 d.d. 11-2-1587: Henric Pietersz. backer oom en Adriaen Maertsz. backer behuwde oom
over Pieter oud 5, Cathrijn 12, Belie 9 en Jannetgen 7 jaar nagelaten weeskinderen van
Willem Pietersz. backer gewonnen bij Geertruijt Dirxdr. zijn huisvrouw zijn voogden gesteld.
no. 2 d.d. 18-2-1587: Aernt Geerlofsz. voerlaickenreeder [onleesbaar] Cornelis Maertensz.
lindewever naneven van [onleesbaar] potbackers nagelaten weeskind oud omtrent 14 jaar
geteeld aan Niesgen Adriaen Corssen wolleweversdochter zijn [huisvrouw?] zijn tot voogden
geordonneerd.
no. 3 d.d. 11-3-1587: Pieter Florisz. lindewever wonende te Gouda oom en Jan Jansz.
cuijper wonende alhier neef over Claes oud 5 en Cathrijne 9 jaar weeskinderen van Cornelis
Claesz. lindewever geteeld aan Geertruijt Florisdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 4 d.d. 11-3-1587: Jacob Fredricxsz. houdtcoper oom en Jacob Anthonisz. backer
oudoom over Fredric oud omtrent 7, Cornelis 5 en Jan 1? jaar weeskinderen van Jan
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Cornelisz. in den Otter geteeld aan Annetgen Fredricxdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden gesteld over dezelve kinderen.
no. 5 d.d. 8-4-1587: Bouwen Paeds Jansz., Jan Paeds van Poelgeest en Cornelis Paedts
van Poelgeest Corneliszonen zijn tot provisionele voogden geordonneerd, eerst over
Henricgen en Maritgen Jansdochters nagelaten weeskind van Jan Claesz. apotecaer, en nog
over Aech[…] Mattheeusdr. oud omtrent 9 jaar nagelaten weeskind van Mattheeus Claesz.
apotecker en Jannetgen Sijmonsdr. beide zaliger, alle mede erfgenamen van meester Claes
Cornelisz. apotecaer en Geertruijt Hugendr. hunlieder zaliger grootvader en grootmoeder,
om te helpen schiften, scheiden en delen naar behoren zonder verder.
[2939]
f. 44
no. 1 d.d. 13-2-1587: Dirc Sijmon Oom vleeschouder oom en Henric van Vollenhove
wonende tot Noordwijk op de Aschoop behuwde oom over Mathijs oud omtrent 19 jaar
nagelaten onbejaarde zoon van Adriaen Sijmon Oom zaliger gewonnen bij Neeltgen
Bartendr. mede zaliger. Mits de absentie van de voorsz. Vollenhove is provisioneel in zijn
plaats geordonneerd Hubert Jansz. van Nederwaert vermogens de akte hierbij gevoegd.
no. 2 d.d. 17-4-1587: [Oude] Jacob Willemsz. schuijtvoerder oom en Cornelis Cornelisz.
behuwde oom over Grietgen oud omtrent 2 en Schilckgen oud 8 jaar nagelaten
weeskinderen van Jonge Jacob Willemsz. schuijtvoerder zaliger geteeld aan Maritgen
Joppendr. en over Jan oud omtrent 14 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Willemsz.
cuijper zaliger geteeld aan Anna Jansdr. zijn huisvrouw, zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 4-5-1587: Gerrit Jansz. Nachtegael tot Amsterdam oom en Willem Pouwelsz. van
Thoornvliet behuwde oom over Quirijn, Jan, Philps, Cathrijntgen, Dieuwertgen en Annetgen
[leeftijden niet ingevuld] alle nagelaten weeskinderen van zaliger Henric Nachtegael in zijn
leven stedehouder van de officier dezer stad geteeld aan Cathrijn Jansdr. van Banchem zijn
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 4 d.d. 13-4-1587: Cornelis Cornelisz. wonende tot Delft oom, Kersten Aelbertsz. visscher
en Jacob Willemsz. lindewever zijn tot voogden geordonneerd over Neeltgen oud omtrent
15, Elijzabeth 7 en Ermgaert 5 jaar nagelaten weeskinderen van Adriaen Cornelisz.
zeemtouwer en Lijsbeth Bruijnendr. beide zaliger
Bijgeschreven:
13-5-1587: Is Claes Cornelisz. van der Mase mede tot voogd geordonneerd over de voorsz.
weeskinderen.
no. 5 d.d. 10-7-1587: Aernt Cornelisz. en Lambert Hobbensz. omen over Willem oud omtrent
10, Maritgen 12 en Jannetgen 4 jaar weeskinderen van Pouls Willemsz. haringvaerder
geteeld aan [niet ingevuld] zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
[2940]
f. 44v
no. 1 d.d. 12-5-1587: Joos de Saincthilare wonende tot Middelburg in Walcheren oom en
Pauls Parridaen wonende alhier behuwde oom over Barbara oud omtrent 11, Maijken 9,
Saerken 5 jaar en Susanna oud omtrent 16 maanden nagelaten weeskinderen van zaliger
Niclaes de Cheutelare geteeld aan jonkvrouw Maria Cobrijssen filia Niclaes Cobrijssen zijn
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
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no. 2 d.d. 22-5-1587: Cornelis Meeusz. bouman alhier en Bouwen Meesz. wonende tot
Leiderdorp in Achthoven omen over Jan oud omtrent 14, Meus 7, Lijsbeth 10 en Beatricx 5
jaar nagelaten weeskinderen van Adriaen Meeusz. geteeld aan Cathrina Arentsdr. zijn
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 22-5-1587: Cornelis Aerntsz. bode van de universiteit en Thijman Meusz. van (der)
Lijndt bode met de roede van deze stad neven over Gerrit oud omtrent 20, Pieter 19 en
Jan(netgen) 11 jaar weeskinderen van Jan Gerritsz. van Lembeec keijser en coman geteeld
aan Aeltgen Goossensdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
Bijgeschreven:
8-6-1590: Zijn mits het overlijden van de vader tot voogden over de kinderen hier beneffens
geordonneerd Jan Balthensz. cramer en Marten Cornelisz. schoemaker.
no. 4 d.d. 13-7-1587: Henric Pietersz. lindewever oom en Aernt Aerntsz. wonende tot
Monster behuwde oom over Pieter oud omtrent 9, Aernt 7, Cornelis 5, Neelgen 3 en
Annetgen 1 jaar nagelaten weeskinderen van Sijmon Pietersz. Bom geteeld aan Maritgen
Aerntsdr. zijn huisvrouw zijn voogden geordonneerd.
no. 5 d.d. 9-6-1587: Gerrit Jacobsz. wonende alhier en Cornelis Cornelisz. wonende tot
Warmond zijn voogden geordonneerd over Jacob oud omtrent 8, Lijsbeth 7, Grietgen 6 en
Neeltgen 2 jaar weeskinderen van Jan Zweersz. van der Graft en van de Pol geteeld aan
Aeltgen Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
(z.d.) Jacob obijt anno 98.
no. 6 d.d. 17-7-1587: Evert Quirijnsz. casteleijn op ‘t Hoff in Den Haag en Claes Jacobsz.
backer alhier behuwde omen over Warbout Jacobsz. oud omtrent 13 jaar nagelaten
weeskind van Jacob Warboutsz. en Duijfgen Dircsdr. beide zaliger zijn tot voogden
geordonneerd.
[6359]
f. 45
no. 1 d.d. 15-4-1587: Harc Sijmonsz. wonende tot Woubrugge oom en mr. Louris
Sachariasz. behuwde oom over Hilgondt Mathijsdr. oud omtrent 2 jaar weeskind van Mathijs
Hermansz. van Creenenburch geteeld aan Crijntgen SIjmonsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 26-8-1587: Dirc Pietersz. oom en Jan Kerstantsz. behuwde oom beide
timmerlieden zijn tot voogden geordonneerd over Jannetgen oud omtrent 8 en Sophie 3 jaar
weeskinderen van Cornelis Vincentensz. wielmaecker geteeld aan Jannetgen Pietersdr. zijn
zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 14-8-1587: Aernt Michielsz. houdtzager en Gerrit Michielsz. molenaer neven over
Pietertgen oud omtrent 6 en Trijntgen 8 jaar nagelaten weeskinderen van Willem Cornelisz.
schuijtvoerder of rietdecker geteeld aan Aefgen Govertsdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd.
no. 3 (sic) d.d. 4-9-1587: Cornelis Dirc Rippertsz. oom over Govert Dirxsz. oud omtrent 21
jaar nagelaten weeskind van Dirc Dirc Rippertsz. zaliger gewonnen bij IJsabelle van
Duijsberch uit het land van Kleef is voogd geordonneerd.
Bijgeschreven:
30-9-1587: Is Rippert Jansz. in den Spiegel beneffens Cornelis Dircsz. tot toeziende voogd
geordonneerd.
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no. 4 d.d. 10-9-1587: Thonis Lambertsz. cooperslaeger tot Utrecht oom en Hans van
Valckenborg neef over Coen Claesz. oud omtrent 6 en Grietgen Claesdr. oud omtrent 8 jaar
nagelaten weeskind van Claes Lambertsz. cooperslaeger alhier overleden geteeld aan
Machtelt Coenendr. zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 5 d.d. 16-9-1587: Gerrit Willemsz. wonende aan de Groenendijk oom en Gerrit Nijsz.
bouman wonende in Hazerswoude na neef zijn voogen geordonneerd over Willem oud
omtrent 8 en Leonardt 6 jaar weeskinderen van Adriaen Jacobsz. warmoesman geteeld aan
Quirina Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 6 d.d. 2-10-1587: Dirc Harmansz. cleermaicker en Cornelis Cornelisz. visscher omen
over Coen oud omtrent 16, Jannetgen 22 en Elizabeth 19 jaar nagelaten weeskinderen van
Willem Cornelisz. kistemaicker en Weijntgen Harmansdr. beide zaliger zijn tot voogden
geordonneerd.
[2942]
f. 45v
no. 1 d.d. 9-10-1587: Vincent Pietersz. witmaicker behuwde oom en Cornelis Huijbertsz.
naneef over Lieven oud omtrent 10, Cors 9, Maritgen 6, Eemsgen [onleesbaar] en Geertgen
8 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Cornelis Gerritsz. lijmzieder geteeld aan Liedewij
Cornelisdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden geordoneerd over de voorsz. kinderen,
mitsgaders beneffens Oudtgaert Dircsz. smit en Jan Gerritsz. warmoesman voogden over
Dirc oud 22, Claes 20, Gerrit 18, Rusgen 15? en Cathrijn 14 jaar de voorsz. Cornelis
voorkinderen geteeld aan zaliger Marie Dirc Claeszdr. zijn eerste huisvrouw.
no. 2 d.d. 3-8-1588: Jan Pietersz. schoemaicker neef over Jasper (Cornelisz.? oud) omtrent
23 en Duijfgen 16 jaar nagelaten weeskinderen van Cornelis (Quirijnsz.) Capiteijn en Marie
Meltensdr. beide zaliger is tot voogd geordonneerd over de voorsz. weeskinderen
mitsgaders Alexander Aelbertsz. tot provisionele voogd om de boedel te helpen scheiden en
delen zonder verder.
Bijgeschreven:
3-8-1588: Is de voorsz. Cornelis Quijrijnsz. voljaard zijnde tot mede voogd geordonneerd in
plaats van Alexander Aelbertsz. die met provisioneel was gesteld.
no. 3 d.d. 14-10-1587: Jan Jansz. van Gameren en Jacob Jansz. stadssmith zijn tot voogden
geordonneerd over Leenairt Jansz. oud omtrent 16 jaar nagelaten weeskind van Jan
Ghijsbertsz. tafellaickenwever geteeld aan IJda Aerntsdr. zijn huisvrouw.
no. 4 d.d. 17-10-1587: Giellis Anthonisz. behuwde oom en Davidt Joostensz. zijn tot voogden
geordonneerd over Frans oud 12, Claes 5, Jan ? en Quirina 11 jaar weeskinderen van Jacob
Fransz. rietdecker geteeld aan Anna Adriaensdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
23-8-1595?: Zijn Willem Quijrijnsz. goutsmit en Aernt Cornelisz. schuijtvoerder tot voogden
geordonneerd over de weeskinderen hier beneffens genoemd en dat in plaats van de
voorgaande voogden die beiden overleden zijn.
[2943]
f. 46
no. 1 d.d. 30-9-1587: Jacques Martens en Claes David beide vlamingen zijn provisioneel tot
voogden geordonneerd over Jacob oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van zaliger
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Cornelis Martens geteeld aan Maijken Joosten beide mede uit Vlaanderen en dit om de
boedel te helpen schiften en delen.
no. 2 d.d. 25-10-1587: (Dingn?)aer Jansz. oom en Pons Willemsz. metzelaer neef over
Annetgen oud omtrent 15, Elsgen 11, Heijltgen 9, Neeltgen 8 en Jannetgen 3,5 jaar
weeskinderen van Harman Pietersz. metselaer geteeld aan Zijburch Jansdr. zijn zaliger
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. weeskinderen, mitsgaders over
Maritgen Willemsdr. oud omtrent 15 jaar zijn voorsz. huisvrouws voordochter gewonnen bij
zaliger Willem Franckensz.
no. 3 d.d. 6-11-1587: Jan van der Haege en Jan Buttedrogere neven en beiden van
Poperingen in Vlaanderen zijn tot voogden geordonneerd over Jacquemijne oud omtrent 23,
Maijken 22, Susanna 20 en Janneken 19 jaar nagelaten weeskinderen van Geleijn la Haije
en Torrmeken beide van Poperingen en zaliger.
no. 4 d.d. 18-12-1587: Pieter Pieter Joorisz. schepen oom en Pieter Maertensz. de Zwart
behuwde oom over Maerten Pietersz. oud omtrent 13 jaar nagelaten weeskind van Pieter
Joorisz. zaliger genaamd den Heijder geteeld aan Groetgen Maertensdr.
no. 5 d.d. 30-12-1587: Dirc Anthonisz. boomgaertman en Cornelis Anthonisz. glaesscriver
omen over Thonis oud omtrent 12, Jacob 7, Bertholomeus 6, Oude Neeltgen 10 en Jonge
Neeltgen 5 jaar weeskinderen van Quirijn Bertholomeusz. warmoesman geteeld aan Belie
Anthonisdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
[2944]
f. 46v
no. 1 d.d. 1-1-1588: Sijmon Henricxsz. wonende in Achthoven en Willem Florisz. in de
Weipoort zijn tot mede voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 19, Arien 15,
Maritgen 17 jaar weeskinderen van Dirck Cornelisz. in de Weipoort geteeld aan Stijntgen
Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 30-12-1587: Pieter Cornelisz. Schaec en Adriaen Pietersz. van der Werff behuwde
omen over Jacob oud omtrent [onleesbaar], Oliphier [onleesbaar] maanden en Maritgen 4
jaar [onleesbaar] Jacobsz. cruijdenier geteeld aan Sijburch [onleesbaar] zijn zaliger
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 15-1-1588: Henric Willemsz. warmoesman oom, Salomon Davidtsz. van
Dulmanshorst glaescrivier en Cors Jansz. coperslager neven over Willem oud omtrent 9,
Cornelis 7 jaar weeskinderen van Cornelis Cornelisz. schoemaicker geteeld aan A(..)
Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 4 d.d. 9-1-1587: Daniel Jansz. en Willem Jacobsz. neven over Samuel oud omtrent 6,
IJsaac 4 en Simon 1 jaar nagelaten weeskinderen van Sijmon Sijmonsz. cuijper geteeld aan
Adriane Gerritsdr. zijn huisvrouw nog levende zijn tot voogden geordonneerd.
no. 5 d.d. 20-1-1588: Garbrandt Fransz. rietdecker en Claes Jansz. van Tetroede over
Willem oud omtrent 12, Jan 9, Huijch 5, Claertgen 7 en Lijsbeth 1 jaar weeskinderen van
Jacob Willemsz. schoemaicker geteeld aan Baertgen Jansdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd.
no. 6 d.d. 22-1-1588: Rombout Jansz. tombeerder en Lucas Willemsz. van Campen zijn tot
voogden geordonneerd over Leenaerdt oud omtrent 14, Claes 8, Marijtgen [onleesbaar],
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Jannetgen 10 en Alijdt 7 jaar nagelaten weeskinderen van Henric Leenaerdtsz. van
Souteleeu coorndrager zaliger geteeld aan Marie Jansdr. zijn huisvrouw nog levend.

[2945]
f. 47
no. 1 d.d. 22-1-1588: Wouter Florisz. volre en Sijmon Jacobsz. operman beide oudomen
over Jacob oud omtrent 22, Frans 13, Jan 11 en Maria 16 jaar weeskinderen van Cornelis
Jacobsz. coorndrager geteeld aan Lijsbeth Franssendr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 16-3-1588: Jacques Butz vlaming velleblooter wonende alhier en Huijbert
[onleesnaar] van Nederwaerdt zijn tot provisionele voogden geordonneerd zowel over Pauls
oud omtrent 3 en Pierijntgen 1 jaar weeskinderen van [onleesbaar] Perridaen geteeld aan
Willemijntgen Cobrissen zijn zaliger huisvrouw [en over] Charlois oud omtrent 17, Claijs 11,
Hester 18, Susanna [onleesbaar], Margareta 14 jaar de voorsz. Willemijntgens voorkinderen
gewonnen bij Jan Phoelicx haar zaliger voorman om de erfenis te helpen schiften en delen
naar behoren zonder verder.
no. 3 d.d. 12-2-1588: Jacob Poulsz. oom over Jan oud omtrent 14, Pouls 4 en Gerijtgen 9
jaar weeskinderen van Pieter Jan Broersz. geteeld aan Haesgen Poulsdr. zijn zaliger
huisvrouw is tot perpetuele en Jacob van Noorden Gommersz. provisionele voogd
geordonneerd over de voorsz. weeskinderen.
no. 4 d.d. 17-2-1588: Balthazar Martens lijnverlater en Jacob Paren zaijdrapier beide
Vlamingen wonende alhier zijn tot voogden geordonneerd over Pierijntgen nagelaten
weeskinderen van zaiger Peter Ingelrane oud wezende omtrent 3 jaar geteeld aan Catheline
[niet ingevuld] zijn huisvrouw.
no. 5 d.d. 4-3-1588: Adriaen Jansz. houfsmit behuwde oom en Jan Gerritsz. naneef over
Willem oud omtrent 13, Jan 11, Haesgen 14, Cornelia 5 en Christoffeltgen 1 jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Dirck Quirijnsz. potbacker geteeld aan Cathrijn Cornelisdr. zijn
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 6 d.d. 18-3-1588: Jacob Anthonisz. backer grootvader en Jan Jacobsz. oom over Dirck
oud omtrent 12, Anthonis 10, Gerrit 7, Maria 5 en Catherina 3 jaar weeskinderen van Aernt
Dircsz. backer geteeld aan Alijdt Jacobsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd.
Bijgeschreven:
26-7-1589: Is mits het overlijden van Jacob Anthonisz. backer in zijn plaats tot mede voogd
over de kinderen in deze genoemd geordonneerd Jacob Fredericxsz. houdtcooper.
[2946]
f. 47v
no. 1 d.d. 16-3-1588: Jacob Danielsz. van Leeuwen is in plaats van Cornelis Egbertsz. die
overleden is (als mede) voogd geordonneerd over Cornelis Dircsz. de zoon van Dirc
Cornelisz. de Graef geteeld etc. Ziet in het kleine register fol. 35v.
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no. 2 d.d. 21-3-1588: Mees Allertsz. oom en Pouls Adriaensz. librarier [niet ingevuld] over
Jacob Jacobsz. de Haes de zoon van Jacob Allertsz. en Maritgen Jacobsdr. beide zaliger
zijn tot mede voogden geordonneerd van vaders zijde.
no. 3 d.d. 13-5-1588: Thonis Danielsz. schipper en [onleesbaar] (…)maker zijn tot voogden
geordonneerd over Henrick [onleesbaar] en Elsgen 16 jaar nagelaten wees(kinderen) van
[onleesbaar] Quirijnsz. schipper geteeld aan Aechgen Henricxsdr.
no. 4 d.d. 18-5-1588: Jacques Martens neef en Jooris Martens halve broeder van Jacob
Martens oud omtrent 2,5 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Martens schoemaicker
zaliger alle van Hondschoten uit Vlaanderen alhier overleden geteeld aan Maijken Joostendr.
zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over het voorsz. weeskind.
no. 5 d.d. 25-5-1588: Lucas Willemsz. van Campen en Willem Claesz. Goedt in The(rt?)
lindewever zijn tot voogden geordonneerd over Leenaert oud omtrent 22, Jan 17, Cornelis 6
en Maritgen 10 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Joachim Cornelisz. geteeld aan
Neeltgen Leenaertsdr. zijn huisvrouw.
no. 6 d.d. 29-6-1588: Pieter Pietersz. coman en Jan Pietersz. pannebacker zijn tot voogden
geordonneerd over Pieter Cornelisz. oud omtrent 18 jaar weeskind van Cornelis Pietersz.
uijtdraeger geteeld aan Aeltgen Wouter Diertszdr. zijn huisvrouw.
no. 7 d.d. [onleesbaar]-7-1588: Pieter Christiaen zaijdrapier van Hondschoten, Jooris
Geestecoirine? behuwde omen en Thomas van der Walle oudoom over Gillle van der Walle
oud omtrent 8 jaar nagelaten weeskind van Jan van der Walle en Machtelijne van der Walle
beide overleden zijn na het vertrekken van Jan van der Walle en het overlijden van Pieter
Boelij en Jacques Vlamer voorgaande voogden tot voogden geordonneerd over het voorsz.
weeskind en Jooris voorsz. tot de administratie gecommitteerd.
[2947]
f. 48
no. 1 d.d. 18-7-1588: Jacob Aertsz. Spruijt is provisioneel geordonneerd voogd over
Lambertgen Lambertsdr. nagelaten weeskind van Lambert Jansz. steenplaetser zaliger
geteeld aan Hilgondt Cornelisdr. zijn huisvrouw oud omtrent 14 jaar om de erfenis daarin het
weeskind bij testament van Maritgen Lambertsdr. haar zaliger oude moeie huisvrouw van
Cornelis Cornelisz. an Zwietersluijs is bestorven.
no. 2 d.d. 15-7-1588: Willem Bort oudoom en Jan Fransz. smith neef over Jan oud omtrent 9
en Maritgen 4 jaar nagelaten weeskinderen van Sijmon Cornelisz. lindewever geteeld aan
Marie Jacobsdr. zijn laatste huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz.
weeskinderen.
no. 3 d.d. 19-7-1588: Jacob Pietersz. de Haes is mits het overlijden van Jacob Allertsz. de
Haes in plaats van dezelve tot mede voogd geordonneerd over Jacob Jansz. de Haes oud
omtrent [niet ingevuld] jaar nagelaten zoon van Jan Jacobsz. de Haes en Geertgen Jansdr.
beide zaliger.
no. 4 d.d. 19-7-1588: Jan Ghijsbertsz. van Campen anders Coopal oom en Frans Reijersz.
cleermaicker zijn voogden geordonneerd over Pieter oud omtrent 6 en Ghijsbert 3 jaar
nagelaten weeskinderen van Claes Ghijsbertsz. van Campen anders Coopal zaliger geteelf
aan Alijdt Pietersdr. de Haes.
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no. 5 d.d. 12-8-1588: Dirc Jansz. van der Beec en Gerrit Cornelisz. den Druver zijn tot
voogden geordonneerd over Annetgen oud omtrent 18/1,5? jaar nagelaten weeskind van
zaliger Claes Cornelisz. stoeldraijer geteeld aan Weijntgen Gerritsdr. zijn huisvrouw.
no. 6 d.d. 27-8-1588: Henrick van Zijl Claesz. is beneffens Mathijs Hermansz. en Pieter van
Noord Philipsz. tot administrerende voogd geordonneerd over Jacob Cornelisz. Nieucoop
nagelaten en uitlandig weeskind van Cornelis Jacobsz. Nijeucoop en Adriana van Zijl
Gerritsdr. beide zaliger.
Bijgeschreven:
15-3-1589: Mits het overlijden van de voorsz. Van Zijl is Niclaes van der Wiele in zijn plaats
tot administrerende voogd geordonneerd beneffens de andere voogden hier beneffens
genoemd.
[2948]
f. 48v
no. 1 d.d. 7-9-1588: Henrick Pietersz. oom en Adriaen Maertensz. de Zwart beide
[onleesbaar] behuwde oom over Quirijn oud omtrent 11 en Jannetgen 13 jaar weeskinderen
van Dirc Pietersz. schoemaicker geteeld aan Christina Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw zijn
tot voogden geordonneerd over dezelve weeskinderen.
no. 2 d.d. 21-9-1588: Jan Meeuwen zaijdrapier van Leijsele in Voornambacht in Vlaanderen
oom en Brixius Duoris [onleesbaar Doornik velleblooter zijn voogden geordonneerd over
[onleesbaar] 12, Abraham 7, Janneken 16, Maijken [onleesbaar], Judith 5 jaar nagelaten
weeskinderen van [onleesbaar] zaijdrapier uit Artois en Janneken Jooris [onleesbaar]
Keijsele in Voornambacht voorsz. beide zaliger.
no. 3 d.d. 5-8-1588: Jan van der Wiele en Dirc Duijst zijn tot voogden geordonneerd over
Cornelis oud omtrent 7, Annetgen 8 en Maritgen 5 jaar weeskinderen van Niclaes Stalpert
rentmeester van de abdijgoederen van Egmond geteeld aan Maria van den Berge zijn zaliger
huisvrouw.
no. 4 d.d. 4-11-1588: Pieter Pieter Joorisz. schepen oudoom en Adriaen Sijmonsz. behuwde
oudoom over Jooris oud omtrent 14 en Beatricx 6 jaar weeskinderen van Pieter Maertijnsz.
de Zwart geteeld aan Aechte Joorisdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd
over de voorsz. kinderen.
no. 5 d.d. 18-11-1588: Henrick Pietersz. en Aelbert Pietersz. Tromper zijn tot voogden
geordonneerd over Dirc oud omtrent 19 en Maria 12 jaar nagelaten weeskinderen van
zaliger Aelbert Pietersz. tinnegieter geteeld aan Elizabeth Claesdr. zijn huisvrouw.
no. 6 d.d. 14-12-1588: Jacob Anthonisz. houdtcoper oom en Mees Allertsz. zijn tot voogden
geordonneerd over Cuera oud omtrent 11 jaar nagelaten weeskind van zaliger Niclaes
Anthonisz. van Luijc geteeld aan Christina Anthonisdr.
[2949]
f. 49
no. 1 d.d. 14-12-1588: Jacop van Noorden Gommersz. bode met de roede dezer stad oom
en Louris Quirijnsz. behuwde oom over Jheroen oud omtrent 2, Maritgen 8 en Annetgen 3
jaar weeskinderen van Jheroen Dircsz. cuijper geteeld aan Annetgen Gommersdr. zijn
zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over dezelve kinderen.
Bijgeschreven:
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12-10-1594: Mits het overlijden van Lourijs Quijrijnsz. en verder omdat Jheroen Dirxsz. ook
gestorven is, is Jan Dirxsz. backer en mandemaecker wonende in de Corenaeder in zijn
plaats tot mede voogd beneffens Noorden geordonneerd hier naast genmentioneerd zijnde.
no. 2 d.d. 11-1-1589: Gerrit Michielsz. oom en Dirc Gerritsz. neef beide molenaers zijn tot
voogden geordonneerd over Grietgen oud omtrent 6 en Lijsbeth [onleesbaar] jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Aernt Michielsz. [onleesbaar] of houdtzager geteeld aan Aefgen
Jacobsdr. zijn (zaliger) huisvrouw.
no. 3 d.d. 13-1-1589: Daniel Jacobsz. van Leeuwen en Huijbert Jansz. van Nederwaerdt zijn
tot voogden geordonneerd over Gerrit Pietersz. Lam oud omtrent [niet ingevuld] jaar
nagelaten weeskind van Pieter Gerritsz. Lam tassemaecker zaluger geteeld aan [niet
ingevuld] zijn huisvrouw.
no. 4 d.d. 25-1-1589: Pieter van Heussen Dircsz. oom en Henrick Egbertsz. van der Hal
coorncoper behuwde oom over Adriaen oud omtrent 5, Steffen 3, Giellis 1, Beatricx 8 en
Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen van Giellis van Heussen Dircsdr. zaliger geteeld
aan Geertruijt van Berckenroode Adriaensdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd
over de voorsz. kinderen.
no. 5 d.d. 25-1-1589: Willem Lourisz. boucbinder tot Alkmaar oom en Floris Hobbensz. neef
van Dirc oud omtrent 5 en Jannetgen 7 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Cornelis
Lourisz. bode met de roede dezer stad geteeld aan Maritgen Troost Dircsdr. zijn huisvrouw
zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. kinderen.
[2950]
f. 49v
no. 1 d.d. 1-2-1589: Mr. Willem Dircxsz. wonende tot Noordwijk en Lucas Lucasz. backer
oom over Dircgen Dircxdr. oud omtrent een vierendeel jaar nagelaten weeskind van zaliger
Dirck Lucasz. geteeld aan Maritgen Cornelisdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd
over hetzelve weeskind.
no. 2 d.d. (z.d.): Adriaen Dammasz. timmerman oudoom en Pieter van der Codde
Ghijsbertsz. oom over H(…). Zie fol. 21?
no. 3 d.d. 24-2-1589: Claes Cornelisz. Zeeman neef en [onleesbaar] zijn tot voogden
geordonneerd over Gerrit (oud omtrent) 21 en Neeltgen (jammerlijk van God gevisisteerd) 19
jaar nalaten weeskinderen van Mees Gerritsz. cuijper omtrent 18 jaar geleden in het
Gasthuis alhier overleden geteeld aan Marie Claesdr. zijn huisvrouw.
no. 4 d.d. 10-2-1589: Willem Claesz. Buijs behuwde oom en Thomas Adriaensz.
warmoesman neef zijn tot voogden geordonneerd over Goechgen oud omtrent 21 en Marie
Jansdr. 20 jaar weeskinderen van Jan Jansz. schuijtvoerder geteeld aan Cathrijn Pietersdr.
zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 15-1-1588(!): Salomon Davidtsz. van Delmanhorst glaesmaicker behuwde oom en
Cornelis Pouwelsz. van Swanenburch notaris neef over Pieter oud omtrent 7, Andries 6,
Neeltgen 11, Elsgeen 9, Maria 5 en Anna 2,5 jaar weeskinderen van Baernt van Oosterhaver
Tijdingsz. geteeld aan Machtelt Andriesdr. zijn zaliger huisvrouw zijn voogden geordonneerd
over de voorsz. kinderen.
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no. 6 d.d. 28-9-1588: Adriaen Adriaensz. grootvader en Jan Adriaensz. oom over Sara oud
omtrent 15 weken weeskind van Henrick Cornelisz. lindewever geteeld aan Aefgen
Adriaensdr. zijn tot voogden geordonneerd over het weeskind voorsz.
[2951]
f. 50
no. 1 d.d. 21-12-1588: Anthonis Warnaertsz. en Dirc Jansz. Bont zijn tot voogden
geordonneerd over Claes oud omtrent 3 en Pieter 1¾ jaar nagelaten weeskinderen van
zaliger Jan Niclaesz. Mahieu geteeld aan Aechgen Gerritsdr. zijn huisvrouw.
no. 2 d.d. 9-9-1588: Gerrit Henricxsz. Schaec en Wouter Berthelmeeusz coppendraijer
neven over Cornelis oud omtrent 17, Alijdt 14, Maria 12 en Hadewije 7 jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Willem Cornelis Aerntsz.? moutmaicker geteeld aan Ermgaerdt
Gerritsdr. zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 10-4-1589: Adriaen Adriaensz. van Catwijc oom en Gerrit Mathijsz. behuwde oom
over Adriaen oud omtrent 10, Cornelis 5, Aernt 2 en Niesgen 7 jaar nagelaten weeskinderen
van zaliger Ghijsbert Adriaensz. van Catwijc geteeld aan Aefgen Adriaensdr. zijn huisvrouw
zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. kinderen.
no. 4 d.d. 7-4-1589: Jan Adriaensz. witmaicker grootvader en Pieter Anthonisz. witmaicker
behuwde oom over Adriaen oud omtrent 3 en Jutgen 1,5 jaar nagelaten weeskinderen van
zaliger Egbert Jansz. witmaicker geteeld aan Cathrijn Jansdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over de voorsz. kinderen.
no. 5 d.d. 3-3-1589: Jan Cornelisz. cuijper en Claes Cornelisz. steenhouder omen over
Adriaen oud omtrent 9, Pieter 6 en Ghijsbert 4 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger
Cornelis Cornelisz. schoemaicker gebijnaamd Compos geteeld aan Pietertgen Adriaensdr.
zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. weeskinderen.
no. 6 d.d. 4-5-1589: Caerl Dominicusz. glaesmaicker en Jan Dircxsz. timmerman zijn tot
voogden geordonneerd over Jan Willemsz. van Bergen bij Schoorl weeskinderen met namen
Willem oud omtrent 3, Pietertgen 7, Anna 5 en Maria 1 jaar geteeld aan Cunera Gerritsdr.
van Haerlem zijn zaliger huisvrouw.
[6370]
f. 50
no. 1 d.d. 18-1-1589: Sijmon Aerntz. backer tot Benthuizen is tot administrerende voogd
geordonneerd over Jonge Jan van Berendrecht wezende in stadscuratele.
no. 2 d.d. 8-3-1589: Bertholomeus Aelbertsz. oom van moeders zijde en Daniel Jacobsz. van
Leeuwen houdtcoper zijn voogden geordonneerd over Aelbert oud omtrent 8 en Margriete 9
jaar nagelaten weeskinderen van Jonge Jan Reijersz. van Thol geteeld aan Dieuwer
Aelbertsdr. zijn huisvrouw.
no. 3 d.d. [dag/maand onleesbaar]-1589: Huijbert Jansz. Nederwaert en Cornelis Claesz.
[onleesbaar] zijn tot voogden geordonneerd over Bertholomeus oud omtrent [onleesbaar],
Maritgen 12 jaar weeskinderen van Evert [onleesbaar] geteeld aan Anna Baerntsdr zijn
zaliger huis(vrouw).
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no. 4 d.d. 14-6-1589: Dirc Cornelisz. Vinc oom en Willem Aerntsz. Zuijdtbrouc backer
behuwde oom over Pieter oud omtren 11, Cornelis 5, Stijntgen 17?, Neeltgen 15 en Maritgen
9 jaar weeskinderen van Henric Pietersz. backer geteeld aan Maritgen Cornelisdr. zijn
zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 5 d.d. 19-8-1589: Cornelis Jacobsz. Broer oom en Dirc Dircxsz. Onderwater oudoom
over Cornelis oud omtrent 14, Jacob 12, Aelwijn 11, Pieter 4, Machtelt 9 en Maria 3 jaar
weeskinderen van Cornelis Cornelisz. van Achthoven hopman gewonnen bij Maria Jacobsdr.
zijn zaliger huisvrouw.
no. 6 d.d. [dag niet ingevuld]-6-1589: Jacob Willemsz. van der Burch weesmeester en
IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst zijn voogden geordonneerd over Adriaen oud omtrent
8, Maritgen 12, Jacoba 10 en Anna 4 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Gerrit
Adriaensz. van Breenen geteeld aan Machtelt Joorisdr. zijn huisvrouw.
no. 7 d.d. 3-7-1589: Aernt Cornelisz. scipper oom en Aernt Andriesz. van Delff neef over
Cornelis oud omtrent 12, Jan 8, Claes 4, Groetgen 9, Maritgen 6 en Jannetgen 2 jaar
nagelaten weeskinderen van Dirc Cornelisz. schipper geteeld aan Marie Joachimsdr. zijn
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over dezelve kinderen.
[2953]
f. 51
no. 1 d.d. 19-7-1589: Dirck Jacobsz. Gorter van Reijersberch neef en Jan Jansz. cleermaker
behuwde [onleesbaar] over Jacob oud omtrent 20, Adriaen 18, Grietgen 21, Baefgen 16?,
Lijsbeth 11 en Annetgen 9 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Willem van Loo geteeld
aan Aeltgen van Zonnevelt zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz.
kinderen.
no. 2 d.d. 11-7?-1589: Baernt Lambertsz. van Boomgaerdtshouc en Maerten Gerritsz.
vellebloter in Marendorp zijn tot voogden geordonneerd over Lijsbeth oud omtrent 13 en
Dignum 10 jaar nagelaten weeskinderen van Willem Baerntsz. lindewever geteeld aan Anna
[onleesbaar] zijn huisvrouw.
no. 3 d.d. 14-9-1589: Cornelis Adriaensz. van Barerevelt grootvader en Foij van Brouchoven
oom over Dirc oud omtrent 18 en Anna 15 jaar nagelaten weeskinderen van Henrick van
Brouchoven en Aeltgen Cornelisdr. beide zaliger zijn tot voogden geordonneerd over dezelve
kinderen.
Bijgeschreven:
14-10-1589: Is Jan van Houdt secretaris van Leiden tot provisionele voogd geordonneerd
over de voorsz. kinderen om in plaats van Foij van Brouchoven beneffens Cornelis
Adriaensz. van Barrevelt vanwege de kinderen te helpen procureren de scheiding van de
boedel van Jan van Brouchoven der kinderen grootvader van vaderszijde zonder verder.
no. 4 d.d. 22-9-1589: Cornelis Jansz. houdtcooper neef en Jan Paschijn man en voogd van
Neeltgen Jansdr. moeie van Fredric oud omtrent 12, Jan 9, Claes 7, Dirc 5, Oude Maria 10
en Jonge Maria 3 jaar weeskinderen van Jacob Fredericxsz. houdtcoper geteeld aan Alijdt
Jansdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. kinderen.
[2954]
f. 51v
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no. 1 d.d. 13-10-1589: Wijbrant Thadeus Capiteijnsz. behuwde oom over Jan oud omtrent
10, Jacob 8, Adriaentgen 12 en Neeltgen 5 jaar weeskinderen van Thijman Meeusz. van der
Lindt bode met de roede van Leiden geteeld aan Neeltgen Adriaensdr. zijn derde huisvrouw
is geordonneerd tot pertuele voogd en Jan Dircsz. tot provisionele voogd over de voorsz.
weeskinderen om de scheiding jegens de voorkinderen voogden te helpen doen zonder
verder.
no. 2 d.d. 4-8-1589: Claes Willemsz. van Warmondt (burgemeester) en Adriaen Willemsz.
van Warmondt omen over Jo(ost) (oud omtrent 14), Willem 9, Garbrant 7, Cornelis 2,5,
Cathrijn (12 en Maritgen?) 2 jaar nagelaten weeskinderen van Oude Adriaen (Willemsz.) van
Warmondt geteeld aan Grietgen Joostendr. zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd
over dezelve kinderen.
no. 3 d.d. 17-11-1589: Cornelis Oude Jansz. van Zoeterwoude en Thijman Willemsz. smith
van Gouda behuwde omen over Geertgen oud omtrent 13 jaar nagelaten weeskind van
Jacob Poulsz. zaliger geteeld aan Maritgen Maertensdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over het voorsz. weeskind.
no. 4 d.d. 29-12-1589: Leenaert Pietersz. molenaer en Cornelis Pietersz. Opperbrouc
Werkint gebroeder omen wonende tot Delft zijn voogden geordonneerd over Jan oud omtrent
3 en Machtelt 8 jaar weeskinderen van Jan Jansz. coornmeter gewonnen bij Jacoba
Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 29-11-1589: Thijman Meusz. bode met de roede en Jan Jansz. smith zijn voogden
geordonneerd over Zijbrant oud omtrent 8 weken weeskind van Jan Zijbrantsz. smith geteeld
aan Cathrijn Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2955]
f. 52
no. 1 d.d. 2-1-1590: Cornelis Adriaensz. van Barrevelt oudoom en Joost van Zonnevelt
Adriaensz. behuwde oudoom over Agniese Dirxdr. oud omtrent 18 jaar nagelaten dochter
van Dirc Huuch Willemsz. gewonnen bij Brechtgen Henric Croockendr. wonende tot
Amsterdam zijn over haar tot voogden geordonneerd.
no. 2 d.d. 3-1-1590: Willem Pietersz. Trompe room en Cornelis Giellisz. warmoesman
behuwde oom over Gerrit oud omtrent 13 jaar nagelaten weeskind van Andries Pietersz.
Tromper cramer geteeld aan Christina Gerritsdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over hetzelve weeskind.
no. 3 d.d. 17-1-1590: Henrick Egbertsz. oom en Gerrit Willemsz. wijnverlater oudoom over
Goossen oud omtrent 6, Egbert 1,5, Maritgen 8, Aechgen 7 en Ormpgen 3 jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Gerrit Egbertsz. geteeld aan Elizabeth Gossendr. zijn huisvrouw
zijn geordonneerd Henrick Egbertsz. administrerende en Gerrit Willemsz. toeziende voogd
over de voorsz. kinderen.
no. 4 d.d. 10-1-1590: Dirc Jansz. lindewever oom en Jacob Roelofsz. neef beide lindewevers
zijn voogden geordonneerd over Theus oud omtrent 16, Cornelis 13, Aelbert 11, Foij 9 en
Judith 7 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Bertholomeus Aaelbertsz. lindewever
geteeld aan Elsgen Cornelisdr. zijn huisvrouw.
[6374]
f. 52v
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no. 1 d.d. 2-3-1590: Aernt Dircsz. Gruthuijsen oom en [onleesbaar] Hermansz. scheemaker
behuwde oom over Maritgen oud omtrent 12 en Dircgen 9 jaar weeskinderen van Pieter
Cornelisz. scheepmaicker geteeld aan Grietgen Dircxsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd over de voorsz. weeskinderen.
no. 2 d.d. 16-2-1590: Engel en Adriaen Adriaenszonen gebroeders omen over Jan oud
omtrent 16 en Belia? 14? jaar nagelaaten weeskinderen van zaliger Adriaen Aer(iensz.)
[onleesbaar] geteeld aan Lijsbeth Cornelisdr. zijn huisvrouw zijn voogden geordonneerd over
de voorsz. weeskinderen.
no. 3 d.d. 7-3-1590: Gerrit van Dam en Cornelis Aerntsz. gebroeders omen over Aernt oud
omtrent 2 en Geertgen 1 jaar weeskinderen van Jan van Veen Cornelisz. geteeld aan
Duijfgen Aerntsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
Bijgeschreven:
19-12-1590: Mits het overlijden van Gerrit van Dam is in zijn plaats tot mede voogd
geordonneerd Willem Willemsz. Ouwelandt brouwer.
no. 4 d.d. (z.d.): Dezelve zijn nog tot voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 9,
Maritgen 16 en Geertruijt 11 jaar weeskinderen van Willem Willemsz. brouwer in de Lelije
geteeld aan Haesgen Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw. [doorgehaald]
no. 5 d.d. 9-3-1590: Jan en Adriaen Jacobszonen gebroeders van Warmond boulieden omen
over Jan oud omtrent 23, Maritgen 22, Meijnsgen 19 en Aeltgen 12 jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Pieter Jansz. bouman geteeld aan Maritgen Jacobsdr. zijn
huisvrouw.
[2957]
f. 53
no. 1 d.d. 15-3-1590: Bruijn Cornelisz. leijdecker en Martijn Baerntsz. vleeshouder zijn tot
voogden geordonneerd over Adriaen Andriesz. oud omtrent 22 jaar cupergezel nagelaten
zoon van Andries Adriaen de Mandemaeckerszoon en Cornelia Adriaensdr. beide zaliger.
no. 2 d.d. 16-3-1590: Huijbert Jansz. Nederwaerdt is tot voogde geordonneerd over Wouter
bijna voljaard zijnde, Jacob oud omtrent 23 en Aechgen 21 jaar weeskinderen van Dirc
Jacobsz. van Leeuwen geteeld aan Maritgen Woutersdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
(z.d.): Mits het overlijden van Nederwaerdt is in zijn plaats geordonneerd Jacob van Noorden
Gommersz. bode met de roede.
22-7-1594: Zijn de kinderen toegelaten tot de administratie en lichting hunner goederen.
no. 3 d.d. 26-3-1590: Gerrit van Dam en Henrick Gerritsz. Buijtewech zijn tot voogden
geordonneerd over Ghijsbrecht oud omtrent 15 jaar nagelaten weeskind van zaliger Marie
Jansdr. van Tetroode gewonnen bij Jan Ghijsbertsz. coldermaicker haar eerste man, voorts
over Michiel oud omtrent 9, Justinus 5, Mathijs 2 en Cathelina 11 jaar gewonnen bij Mathijs
Chimaer wijlen hopman haar tweede man.
Bijgeschreven:
28-11-1590: Is mits het overlijden van Gerrit van Dam in zijn plaats tot mede voogd
geordonneerd over de kinderen in deze geroerd Joost van Zonnevelt Martensz.
no. 4 d.d. 11-5-1590: Jan Gerritsz. scheepmaicker en Jacob Roelofsz. lindewever zijn
voogden geordonneerd over Willem oud omtrent 6, Cathrijn 9, Grietgen 8 jaar en Barbara 5
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weken weeskinderen van Jan Evertsz. backer op de Hooigracht geteeld aan Cathrijn
Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
17-5-1596: Mits het overlijden van Jan Gerijtsz. scheepmaecker is in zijn plaats tot voogd
over de weeskinderen hier beneffens geordonneerd.
[2958]
f. 53v
no. 1 d.d. 30-4?-1590: Cornelis Aernt Gerritsz. en Adriaen Quijrijnsz. pondtgaerder tot Delft
zijn voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 9, Maritgen 16 en Geertruijt 11 jaar
weeskinderen van Willem Willemsz. brouwer in de Lelije alhier geteeld aan Haesgen
Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 22-6-1590: Mr. Pieter Hac predikant alhier [behuwde oom en Sijmon] Adriaensz.
oom over Berber [oud omtrent 11] en Maritgen 7 jaar nagelaten weeskinderen van [Pieter]
Adriaensz. geteeld aan Joosgen Jansdr. zijn huisvrouw [wonende] in de Vergulden Kan zijn
tot voogden geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 3 d.d. 25-7-1590: Herman Wernaertsz. pannebacker en Jacob Aerntsz. Spruijt zijn tot
voogden geordonneerd over Fredric oud omtrent 18, Cornelis [onleesbaar] en Jan 4 jaar
nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Fredricxsz. geexecuteerde geteeld aan Jannetgen
Henricksdr. zijn huisvrouw onder besprek dat Spruijt voorn. de administratie zal hebben niet
langer in dezelve administratie noch de voogdijschap voorsz. zal blijven dan het hem
believen zal.
no. 4 d.d. 4-7-1590: Cornelis Fransz. wonende tot Katwijk en Sijmon Fransz. wonende tot
Rijnsburg gebroeders zijn tot voogden geordonneerd over Pietertgen oud omtrent 7 jaar
nagelaten weeskind van Frans Lourisz. cuijper geteeld aan Elizabeth Jansdr. zijn huisvrouw.
no. 5 d.d. 25-7-1590: Claes Cornelisz. Colijn scrijnwercker en Willem Fredricxsz.
schoolmeester van de arme wezen van deze stad zijn tot voogden geordonneerd over Jan
oud omtrent 6 en Bertholomeus 3 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Jansz. beide
geteeld aan Haesgen Barthelsdr. van Oudewater.
[2959]
f. 54
no. 1 d.d. 8-8-1590: Willem van der Wilde Sijmonsz. en Hiob Hiobsz. Fabrij van Schiedam
zijn tot voogden geordonneerd over Anthonis oud omtrent 14 en Margareta 6 jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Jan Joorisz. van Schiedam alhier tot Leiden overleden geteeld aan
Elizabet Anthonisdr. zijn huisvrouw.
no. 2 d.d. 10-8-1590: Gerrit Claesz. schoelapper oom en Huijbert Keijser van Brugge
(…)maicker behuwde oom over Jan oud omtrent 12, Willem 8, [onleesbaar] 10 jaar
weeskinderen van Pieter Jansz. van Rossum geteeld aan [onleesbaar] Claesdr. zijn zaliger
huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd.
no. 3 d.d. 10-8-1590: Claes Cornelisz. broeder van Wouter oud omtrent 21 en Gerritgen 23
jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Cornelis Claesz. volre geteeld aan Neeltgen
Woutersdr. zijn huisvrouw is beneffens Cornelis Gerritsz. scheepmaicker voogden
geordonneerd over de voorsz. onmondige kinderen.
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no. 4 d.d. 24-8-1590: Willem van der Wilde Sijmonsz. behuwde en Jan Balthensz. van der
Houc omen over Balthen oud omtrent 6, Maritgen 10 en Pietertgen ¾ jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Pieter Balthensz. van der Houc geteeld aan Elijzabet Pietersdr.
zijn huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 5 d.d. 24-10-1590: Michiel du Pont grootvader, Loijs de Bonet behuwde oom, Olivier
Sette en Jan Hurlutz naneven over Janneken oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van
zaliger Jan du Pont geteeld aan Cathelina Beerte van Embric zijn voogden geordonneerd
over het voorsz. weeskind.
[2960]
f. 54v
no. 1 d.d. 14-11-1590: Willem Pietersz. rietdecker en Cornelis Pietersz. timmerman
gebroeders omen over Pieter oud omtrent 12, Jannetgen 10, Judith 8 en Sara 6 jaar
nagelaten weeskinderen van zaliger Gerrit Pietersz. timman geteeld aan Gerritgen Jansdr.
zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. weeskinderen.
no. 2 d.d. 21-11-1590: Cornelis Bartholomeusz. en Salomon Davidtsz. van Dulmanshorst
glaesmaecker zijn voogden geordonneerd over Jan oud omtrent 5 en Neeltgen 4 jaar
weeskinderen van Roelof Jansz. schoemaicker geteeld aan Christina Engelsdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 3 d.d. 21-11-1590: Claes Adriaensz. burgermeester en Frans Adriaensz. brouwer omen
over Cornelis oud omtrent [niet ingevuld], Thomas [niet ingevuld] en Neeltgen [niet ingevuld]
weeskinderen van Jacob Thomasz. tegenwoordig mede weesmeester geteeld aan Machtelt
Adriaensdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd over de voorsz. kinderen,
mits dat de voorn. Claes Adriaensz. zulks bij hem is gestipuleerd niet zal mogen worden
belast met de administratie van de voorsz. kinderen goederen.
no. 4 d.d. 19-12-1590: Coen d. boomgaertman oom en Claes Jansz. van Thoornvliet neef
over Pieter oud omtrent 9, Willem 7, Niesgen 6 en Brechtgen 2,5 jaar zijn tot voogden
geordonneerd over de voorsz. nagelaten weeskinderen van zaliger Jooris Pieterz.
boomgaerdtman geteeld aan Jannetgen IJsbrantsdr. zijn huisvrouw.
[2961]
f. 55
no. 1 d.d. 30-11-1590: Jacques Tenele? velleblooter oom van vaderszijde en Jan de Caerle
baijwercker mede oom van moederszijde over Jacob oud omtrent 11 en Abraham 3 jaar
nagelaten weeskinderen van Oliphier Tenele? velleblooter van IJperen en Martijtgen (!)
Caerls zijn huisvrouw beide zaliger zijn voogden geordonneerd over de voorsz.
weeskinderen.
no. 2 d.d. 21-11-1590: Cornelis Aerntsz. van Tetroode en Willem Willemsz. Ouwelandt zijn
tot voogden geordonneerd over Pieter van Heussen en Goudtgen Gerritsdr. zijn huisvrouw
beider kinderen ter zake van de erfenis dezelve kinderen opgekomen bij testament van
zaliger Gerrit Aerntsz. van Dam haarluider grootvader.
Bijgeschreven:
19-12-1590 Hierbij gevoegd Jan van Veen Cornelisz.
no. 3 d.d. 21-12-1590: Giellis Claesz. vleijshouder en Jan Zael van Vianen zijn tot voogden
geordonneerd over Henrick oud omtrent 10, Margareta 20 en Sophia 14 jaar nagelaten
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weeskinderen van zaliger Jan Lievensz. tot Utrecht overleden geteeld aan Adriana
Adriaensdr. zijn huisvrouw. De moeder is toegelaten de administratie van de goederen van
haar kinderen alhier opbestoreven bij het overlijden van Lieven Dircxsz. en zijn huisvrouw en
dit tot der kinderen mondigheid of dat de moeder weder mocht komen te herhuwen.
no. 4 d.d. 19-12-1590: Jan Hendricksz. van der Does oudoom en Cors Jansz. van der
Morsch behuwde oom over Jan oud omtrent [niet ingevuld] jaar weeskind van Jan van Ec
Jansz. geteeld aan Aeltgen Ghijsbertsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over dezelve weeskinderen.
[2962]
f. 55v
no. 1 d.d. 1-2-1591: IJsbrandt Dammasz. grootvader, Cornelis en Henrick IJsbrantszonen
omen over Thonis oud omtrent 5, Dammas ½ jaar weeskinderen van Jacob Dammasz.
schipper geteeld aan Maritgen IJsbrantsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over de voorsz. weeskinderen.
no. 2 d.d. 6-2-1591: Job Dircxsz. schoemaicker grootvader en Wouter Joppensz.
schoemaicker oom over Maritgen oud omtrent 2 jaar nagelaten weeskind van Dirc Joppensz.
schoemaicker zaliger geteeld aan Hilgondt Gerritsdr. zijn huisvrouw zijn voogden
geordonneerd over hetzelve weeskind.
no. 3 d.d. 10-2-1591: Jacob Dircxsz. van Reijgersberch broeder en Jacob Gerritsz. van der
Mij neef van Adriaen oud omtrent 24, Machelt 18, Cornelia 16 en Geertruij 14 jaar nagelaten
weeskind van zaliger Dirc Jacobsz. van Rhengersberch geteeld aan Catherina van
Zonnevelt Adriaensdr. zijn bij provisie tot voogden geordonneerd ten overstaan en met
advies van Gerrit Roelofsz. van der Mij en mr. Cornelis de Groot de boedel te ‘reeden’ tot
scheiding toe.
no. 4 d.d. 6-2-1591: Pieter Jansz. boede met de roede van Leiden is tot mede voogd
geordonneerd over Geertruijt oud 24, Clara 20 en Anna 10? jaar nagelaten weeskinderen
van zaliger Dirck Willemsz. lijmzieder geteeld aan Ormpgen Lambertsdr.
no. 5 d.d. 7-2-1591: Evert Jansz. achter Moort [=Moordrecht] en Claes Jansz. aan de Rijndijk
in Zoeterwoude omen over Claes oud omtrent 22 en Catherina 24 jaar nagelaten
weeskinderen van zaliger Cornelis Jansz. bouman geteeld aan Maritgen Claesdr. zijn
huisvrouw nog levende, zijn voogden geordonneerd over de voorsz. weeskinderen.
[2963]
f. 56
no. 1 d.d. 9-8-1591: Aernt Dirxsz. van Gruthusen oom en Henric Blom Harmansz. behuwde
oom over Henric oud omtrent 6 jaar zoon van Olof Bartholomeeusz. vleijshouder gewonnen
bij Dircgen Dircsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn tot voogden geordonneerd. Als hier voor fol.
18.1.3.
no. 2 d.d. 15-2-1591: Jacob Joostensz. warmoesman oom en Cornelis Poulsz. van
Swaenenburch notaris neef zijn voogden geordonneerd over Aefgen oud omtrent 9 jaar
nagelaten weeskind van zaliger Dirc Joostensz. warmoesman geteeld aan Cathrijn
Garbrantsdr. zijn huisvrouw.
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no. 3 d.d. 5-6-1591: Gerrit Sijmonsz. Zuijc oom, Jacob Jacobsz. cuijper mede oom en Jan
Gerritsz. Verburch zijn voogden geordonneerd over Jacob oud omtrent 17, Thonis 14, IJsaac
11, Abraham 7, Engel 5, Aechgen 18 en Duijfgen 1 jaar nagelaten weeskind van zaliger
Sijmon Jacobsz. opperman geteeld aan Marie Anthonisdr. zijn huisvrouw.
no. 4 d.d. 22-2-1591: Jacob Andriesz. gesubstitueerd secretaries van de stad Leiden en
Thijman Meusz. van der Linde bode met de roede zijn tot voogden geordonneerd over
Magdaleentgen Cornelisdr. oud omtrent 23 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Sijmonsz.
lindewever en Maritgen IJsbrantsdr. beide zaliger mede erfgenamen van Goudtgen
Jacobsdr. weduwe van IJsbrant Claesz. haar moeie om de erfenis te helpen schiften en
delen.
no. 5 d.d. 17-2-1591: Mr. Jan Sijmonsz. Hiec stadschirurgijn en Claes Jansz. backer zijn
voogden geordonneerd over Cornels oud omtrent 13, Pieter 9, Maritgen 19, Neeltgen 18 en
Ercgen 11 jaar weeskinderen van Gerrit Cornelisz. steenplaetser geteeld aan Jannetgen
Michielsdr. zijn zaliger huisvrouw, en nog over Meijnsgen oud omtrent 20 jaar nagelaten
weeskind van Rippert Cornelisz. molenair en Anna Michielsdr. beide zaliger mede
erfgenamen van Michiel Jansz. Roos bouman om de erfenis te helpen schiften en delen
zonder verder.
[2964]
f. 56v
no. 1 d.d. 20-3-1591: Jan Franckensz. lindewever neef en Henric Dircxsz. Breetvelt
bierdrager zijn voogden geordonneerd over Henric oud omtrent 13 en Huijch 11 jaar
weeskinderen van Cornelis Jansz. lindewever geteeld aan Appollonia Maertensdr. zijn
zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 24-4-1591: Cornelis Harmansz. coperslager is voogd geordonneerd over Harman
oud omtrent 19 en Jannetgen 17 jaar nagelaten weeskinderen van Jacob Harmansz., en Jan
Cornelisz. cramer te Hazerswoude over Cornelis oud omtrent 11, Crijn 6 en Maritgen 8 jaar
weeskinderen van zaliger Crijn Cornelisz. visscher alle geteeld aan Barbara Jansdr.
haarluider huisvrouwen.
no. 3 d.d. 24-4-1591: Jan Gerritsz. de Goede oom en Cornelis Poulsz. van Zwanenburch
notaris behuwde oom over Heijltgen oud omtrent [niet ingevuld] nagelaten weeskind van
zaliger Pieter Gerritsz. van Cranevelt geteeld aan Aefgen Jacobsdr. zijn huisvrouw zijn tot
voogden geordonneerd over het weeskind.
no. 4 d.d. 22-4-1591: Mr. Gerard Hoochstraten en Thomas Meesters omen over Hilgondt oud
omtrent 3 jaar nagelaten weeskind van Cornelis Meesters en IJde zijn huisvrouw beide
zaliger zijn tot voogden geordonneerd over hetzelve weeskind.
no. 5 d.d. 22-4-1591: Dezelve Hoochstraten mitsgaders Jacob Danielsz. van Leeuwen zijn
voogden geordonneerd over Frans oud omtrent [niet ingevuld] en Thomas [niet ingevuld] jaar
weeskinderen van Jan Cornelisz. en Anna van Hoochstraten Fransdr. beide zaliger.
no. 6 d.d. 10-5-1591: Mees Allertsz. schoemaicker is geordonneerd administrerende voogd,
Jooris van der Burch procureur voor de vierschaar alhier en Ghijsbert Allertsz. toeziende
voogden over Clement oud omtrent 24, Dirc 18, Maritgen 22, Neeltgen 20, Aeltgen 16 en
Annetgen 11 jaar weeskinderen van Maerten Dircxsz. Bercheij en Aefgen Allertsdr. de Haes
beide zaliger.
[2965]
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f. 57
no. 1 d.d. 22-5-1591: Giellis van der Brugghe, Jan Bloc verwer en Sebastiaen de Roij zijn
voogden geordonneerd over Laurens oud omtrent 14, Jacob 8, Andrie 3, Anna 12 en Maria
11 jaar weeskinderen van Andries Appelman van Brussel geteeld aan Maria Dusselings
mede van Brussel zijn zaliger huisvrouw.
no. 2 d.d. 14-6-1591: Cornelis Josephsz. cruijdenier behuwde oom en Quirijn Cornelisz.
varckencoper neef zijn voogden geordonneerd over Leonard oud omtrent 8, Pieter 5, Jan 3
jaar en Hilgondt 14 weken weeskinderen van Cornelis Jacobsz. steenplaetser geteeld aan
Hijlgondt Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 3 d.d. 5-6-1591: Dirc Cornelisz. Vinc en Jacob Quierijnsz. van Banchem zijn voogden
geordonneerd over Gerrit oud omtrent 6, Cathrijn 7 en Sijburch 4 jaar weeskinderen van
Cornelis Thonisz. Blau laeckenbereijder gewonnen bij Marijtgen Gerijtsdr. zijn zaliger
huisvrouw.
no. 4 d.d. 7-6-1591: Jan Jansz. snijder bestevader en Jan Baerntsz. snijder zijn voogden
geordonneerd over Christoffel oud omtrent 4 en Christina 2,5 jaar weeskinderen van Aernt
van Langeraec goudtsmith geteeld aan Christina Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
no. 5 d.d. 19-6-1591: Thonis Willemsz. behuwde oom, Willem Jansz. cuijper tot Delft en
Guillame Martensz. van Antwerpen zijn voogden geordonneerd over Marten oud omtrent 16,
Volckert 6, Christoffel 2, Jannetgen 14 en Geertruijt 9 jaar weeskinderen van Jan Maertensz.
botercruijer geteeld aan Neeltgen Jansdr. zijn zaliger huisvrouw.
[2966]
f. 57v
no. 1 d.d. 19-6-1591: Thonis Willemsz. behuwde oom, Willem Jansz. cuijper tot Delft,
Guillame Martensdr. van Antwerpen zijn voogden geordonneerd over Marten oud omtrent
16, Volckert 6, Christoffel 2, Jannetgen 14 en Geertruijt 9 jaar weeskinderen van Jan
Maertensz. botercruijer geteeld aan Neeltgen Jansdr. zijn zaliger huisvrouw. [identiek aan de
vorige vermelding]
no. 2 d.d. 19-6-1591: Cornelis Egbertsz. oom en Jan van Oostrum Christoffelsz. over
Leenaert oud omtrent 14 en Maritgen 20 jaar weeskinderen van Jan Adriaensz. witmaecker
geteeld aan Maritgen Egbertsdr. zijn zaliger huisvrouw zijn voogden geordonneerd over
dezelve weeskinderen.
no. 3 d.d. 11-7?-1591: Cornelis Florisz. metselaer behuwde oom en Claes Sijmonsz.
oudoom over Sijmon oud omtrent 6, Hilgondt 11 en Belijtgen 2 jaar nagelaten weeskinderen
van Jan Sijmonsz. bouman geteeld aan Maritgen Pietersdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 4 d.d. 24-7-1591: Alexander Aelbertsz. en Jan Paidtz librarier zijn tot voogden
geordonneerd over Reijer oud omtrent 22 jaar nagelaten weeskind van (….?) Willemsz.
cramer en Maritgen Gerritsdr. beide zaliger.
no. 5 d.d. 7-8-1591: Jan Cornelisz. Bout en Guillame Verbrugge zijn voogden geordonneerd
over Willem oud omtrent 5, Jacob 3 en Adriana 1 jaar weeskinderen van Marten Jacobsz.
Leest schoemaicker geteeld aan Maria Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw.
Bijgeschreven:
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4-5-1597: Mits het overlijden van Jan Cornelisz. Bout en de impotentie van Guillame
Verbrugge zijn tot voogden geordonneerd Dirc Jansz. de Goede in plaats van zijn vader en
voorts Marten Jacobsz. Leest alle bij provisie tot de scheiding toe.
[2967]
f. 58
no. 1 d.d. 26-7-1591: Willem Jansz. stoeldraijer en Henric Goossensz. zijn voogden
geordonneerd over Annetgen oud omtrent 4 jaar en Dircgen 1 jaar nagelaten weeskinderen
van zaliger Dirc Goossensz. stoeldraijer, en de voorsz. Willem Jansz. nog over Jacob oud
omtrent 11 en Aeltgen 16 jaar nagelaten weeskinderen van zaliger Egbert Daemburch van
Meppel, alle geteeld aan Neeltgen Jansdr.
no. 2 d.d. 8-1-1592: Pieter Hubertsz. Reder behuwde oom en Willem Dircxsz. seijlmaecker
neef zijn tot voogden geordonneerd over Gerijt oud omtrent 15 en Jacop 13 jaar
weeskinderen van Hubert Gerijtsz. cleermaecker gewonnen bij Christina van der Bat
Gerijtsdr. zaliger.
no. 3 d.d. 10-1-1592: Claes Claesz. Moij wagenaer en Hans Jansz. van Hamburch schipper
op het Amsterdamse veer zijn voogden geordonneerd over Jop en Maria beide oud omtrent
14 weken weeskinderen van Cornelis Joppesz. zaliger gewonnen bij Maritgen Aerntsdr. zijn
huisvrouw.
no. 4 d.d. 4-9-1591: Cornelis Poulsz. van Swaenenburch is in plaats van Pieter Gerritsz. van
Cranevelt zijn overleden zwager tot mede voogd geordonneerd over Margareta Claesdr. oud
omtrent [niet ingevuld] jaar nagelaten weeskind van Claes Dircsz. Gool en Agniese Jansdr.
beide zaliger.
no. 5 d.d. 25-9-1591: Alexander Aelbertsz. en Gerrit Jansz. van Leeuwen zijn voogden
geordonneerd over Adriaen oud omtrent 23, Aelbert 20 en Dirc 16 jaar onmondige kinderen
van Jan Huijghensz. Leeuwen zaliger geteeld aan Barbara Aerntsdr. zijn huisvrouw.
[2968]
f. 58v
no. 1 d.d. 30-10-1591: Willem Lourisz. schipper behuwde oom en Sijmon Jansz. den Buic
neef over Gerrit oud omtrent 5, Neeltgen 7 en Maritgen 3 jaar nagelaten weeskinderen van
zaliger Pieter Claesz. schipper geteeld aan Marie Gerritsdr. zijn huisvrouw zijn tot voogden
geordonneerd over de voorsz. weeskinderen, mitsgaders over het ongeboren kind hetwelk zij
bij haar zaliger man voorsz. nog dragende is.
no. 2 d.d. 18-10-1591: Willem Claesz. tot Voorschoten en Aelbert Willemsz. tot Wassenaar
zijn voogden geordonneerd over Maritgen oud omtrent 17 jaar weeskind van Pieter Claesz.
bouman in St. Cathrijnen Gasthuis alhier.
no. 3 d.d. 13-11-1591: Jacob Danielsz. van Leeuwen en Ghijsbert Trijceus? zijn tot voogden
geordonneerd over Maria oud omtrent 5 en Sara over de 2 jaar weeskinderen van Abraham
Eduwaertsz. van IJpen cleermaecker van Antwerpen geteeld aan Aeltgen Jansdr. van
Dordrecht zijn zaliger huisvrouw, mitsgaders over Aeltgen Jansdr. ‘furieuse’ oud omtrent 22
jaar nagelaten weeskind van Jan Dircsz. duijnmeijer en Maritgen Adriaensdr. beide zaliger.
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no. 4 d.d. 11-12-1591: Willem Dircxsz. zeijlmaicker en Claes Dircsz. schoemaker zijn
voogden geordonneerd over Dirc oud omtrent 14 jaar nagelaten weeskind van zaliger
Adriaen Dircxsz. Tellepeper geteeld aand Maritgen Aerntsdr. van Voorn zijn huisvrouw.
[2969]
f. 59
no. 1 d.d. 11-12-1591: Cornelis Aerntsz. molenaer, Engel Adriaensz. schoemaicker en
Harman Melchiorsz. zijn voogden geordonneerd over Jan oud omtrent 7, Machtelt 11,
Annetgen 6 en Margareta 3 jaar weeskinderen van Cornelis Cornelisz. vleijshouder geteeld
aan zaliger Maritgen Jansdr. zijn huisvrouw.
no. 2 d.d. 27-12-1591: Dirc Joppensz. schoemaecker oom en Aernt Pietersz. mede
schoemaecker en omen van moeders zijde over Job oud omtrent 12, Pieter 10, Wijventgen
14 en Jannetgen 6 jaar nagelaten weeskinderen van Jan Joppensz. en Maritgen Pietersdr.
beide zaliger zijn tot voogden geordonneerd over dezelve kinderen.
no. 3 d.d. 27-12-1591 en 3-1-1592: Aernt Pietersz. en Bouwen Cornelisz. timmerman zijn
voogden geordonneerd over Gerrit oud omtrent 8 dagen weeskind van Joriaen Jansz.
laickenbereijder geteeld aan Maritgen Pietersdr. zijn zaliger huisvrouw in de voorgaande akte
geroerd.
no. 4 d.d. 27-12-1591: Jan Harmansz. timmerman bestevader en Jan Jansz. snijder zijn tot
voogden geordonneerd over Pieter oud omtrent 1 jaar weeskind van Henric Pietersz.
laickenbereijder uit het land van Gulik geteeld aan Christina Jansdr. uit het sticht van
Munster zijn zaliger huisvrouw.
[2970]
f. 59v
no. 1 d.d. 30-12-1591: Henric Jansz. osseweijer en Dirc Jansz. capiteijn dezer stad
gebroeders zijn voogden geordonneerd over Cornelis Corssen cuijpergesel genoeg innocent
natuurlijke zoon van zaliger heer Cors [onleesbaar] presbiter geteeld aan Maria Willemsdr.
naderhand huisvrouw van Harman Cornelisz. schoemaicker alle overleden en is
tegenwoordig oud omtrent 34 jaar.
no. 2 d.d. 22-1-1592: Jan de Latere en Franchoijs Mergele zijn voogden geordonneerd over
Jheremias Braem oud omtrent 18 jaar weeskind van Rogier Braem van Comeijn in
Vlaanderen geteeld aan Janneken Priems van IJperen zijn zaliger huisvrouw in Engeland
overleden.
no. 3 d.d. 4-12-1592: Gerijt Willemsz. wijnverlater behuwde oom en Henrick Egbertsz. van
der Hal corencoper neef zijn voogden geordonneerd over Gerijt oud omtrent 15, Adrijaen 13
en Adrijana 22 jaar, Ermtgen al voljaard zijnde, nagelaten weeskinderen van Cornelis Gerijt
Egbertsz. gewonnen bij Maria Adriaen Dirck Ottenszdr. zijn echte huisvrouw.
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