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Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt,
Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld
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(Amb. Hof van Delft inv. 142)

Teun van der Vorm
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Inleiding

In het Gemeentearchief van Delft bevinden zich in het archief van het Ambacht Hof van Delft
(toegang 0151) een aantal weesboeken. Deze staan in de inventaris vermeld als:
inv. 141-145 Registers van inschrijving van wezen en halfwezen met hun voogden,
aangegeven bij de weeskamers van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud
Harnasch, Biesland en Groeneveld, met afschrift van de keur op de weeskamer van 1581 en
index op voornamen van overleden ouders,
1636-1696, 1700-1809. 5 delen
N.B. Oude benaming: 'Comparitieregister'.

141 1636-1654 (deel A)
142 1655-1676 (deel B)
143 1677-1696 (deel C)
144 1700-1745 januari 14 (deel D)
145 1745 februari 18 - 1809 (deel E)
Deze weesboeken zijn genealogisch erg interessant omdat er veel familierelaties in
voorkomen. Dit is de bewerking van inventaris nummer 142 (Weesboek B). De oudste
vermeldingen zijn van 1636 en 1644 en zijn dus eerder dan de in de inventaris genoemde
begindatum 1655. De nummers tussen [ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn
voor de bewerking.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@ziggo.nl).

[5046-5049] f. A t/m D
< Keur op de wezen; niet bewerkt>
[5050-5055] f. I t/m M
<Eigentijdse index op voornamen ouders van overleden ouders; niet bewerkt>
[5056] f. 1
Cornelis Adriaensz. Overgaeu
31-1-1636: Comp. [voor Cornelis van Vliet notaris te Delft] Cornelis Adriaensz. Overgaeu de
Jonge en Dieuwertgen Maertensdr. echtelieden wonende op de Overgauw onder het Hof van
Delft maken een testament. De langstlevende mag de voogden stellen. Sluiten de
weeskamer uit.
30-4-1644: Comp. [voor Cornelis van Vliet notaris te Delft] Cornelis Adriaensz. Overgaeu de
Jonge en Dieuwertgen Maertensdr. echtelieden wonende op de Overgauw onder het Hof van
Delft en maken testament. Sluiten de weeskamer uit.
[5058] f. 5-7
Absrecht – De vijf onmondige kinderen van zaliger Pieter Cornelisz. van Leeuwen bij
hem verwekt aan Jannitgen Cornelisdr. zijn huisvrouw wonende en gewoond
hebbende in Absrecht
4-11-1654: Is bij Willem van Assendelft secretaris gemaakt inventaris van de boedel en
goederen bij de voornoemde Pieter Cornelisz. van Leeuwen nagelaten en met de voorsz.
Jannitgen Cornelisdr. in gemeenschap bezeten.
26-2-1655: Zijn bij baljuw en gezworenen van Absrecht Cornelis Pietersz. van Leeuwen, Jan
Pietersz. van Leeuwen broeders wonende in Absrecht en Huijbrecht Cornelisz. Perveen
zwager wonende onder Maasland gesteld tot voogden van Arijen oud mei lestleden 22 jaar,
Claesgen oud Delftkermis lestleden 19 jaar, Weijntgen oud Vrouwendag lestleden 18 jaar,
Vranck oud Vrouwendag lestleden 15 jaar en Cornelis Pietersz. van Leeuwen die 10 weken
na Mei lestleden oud is geweest 13 jaar.
26-2-1655: Comp. [voor baljuw, schout en gezworenen van Absrecht] Jannitgen Cornelisdr.
weduwe van Pieter Cornelisz. van Leeuwen wonende in Abswoude op het Slot ter eenre,
Magdalena, Cornelis en Jan Pietersz. van Leeuwen alls drie mondige kinderen, Huijbrecht
Cornelisz. Perveen wonende in Maasland als getrouwd hebbende Marijtgen Pietersdr. van
Leeuwen, mitsgaders voorn. Cornelis Pietersz. van Leeuwen, Jan Pietersz. van Leeuwen en
Huijbrecht Cornelisz. Perveen als voogden van Arijen oud mei lestleden 22 jaar, Claesgen
oud Delftkermis lestleden 19 jaar, Weijntgen oud Vrouwendag lestleden 18 jaar, Vranck oud
Vrouwendag lestleden 15 jaar en Cornelis Pietersz. van Leeuwen die 10 weken na Mei
lestleden oud is geweest 13 jaar ter andere zijde en verklaarden met elkaar geaccordeerd te
zijn nopende de uitkoop van de boedel en goederen bij de voorn. Pieter Cornelisz. van
Leeuwen nagelaten, als volgt […].

[5061] f. 10-13v
Hof van Delft – De kinderen van Arent Blaesz. van Dijcxhoorn gewonnen bij Elisabeth
Adriaensdr. de Zeeuw wonende op ’t Wout onder Hof van Delft
24-12-1648: Comp. [voor Johan van Steelant notaris te Delft] Arent Blasiusz. van
Dijcxhooren bouwman en Elisabeth Adriaensz. de Zeeuw echtelieden wonende op ’t Wout
en maken testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de
weeskamer uit.
[5066] f. 15-16
Hof van Delft – De kinderen van Arent Dircxsz. van der Zijl gewoond hebbende op de
Overgauw onder Hof van Delft
16-1-1655: Comp. [voor Johan van Ruiven notaris te Delft] Arent Dircksz. van der Sijl en
Maertie Jansdr. Bruijn echte man en vrouw wonende aan de Overgauw onder de jurisdictie
van Hof van Delft sluiten de weeskamer uit en stellen tot voogden over hun onmondige
erfgenamen Cors Dircksz. van der Sijl, Adam Dircksz. van der Sijl, Jan Leendertsz. Bruijn en
Adriaen Jansz. Bruijn alle haar comparanten bloedverwanten.
[5068] f. 19-20
Woudharnasch – De kinderen van Leendert Heijmensz. van der Houve bouwman
gewoond hebbende in Woudharnasch bij hem verwekt aan Grietge Cornelisdr. zijn
overleden huisvrouw
Het testament van Grietgen Cornelisdr. der kinderen moeder staat geregistreerd in het
weesboek A fol. 218
14-9-1655: Comp. [voor Willem van Assenderlft notaris te Delft] Leendert Heijmensz. van der
Houve bouwman wonende in het ambacht van Woudharnasch en verklaarde tot voogden
over zijn minderjarige kinderen bij hem verwekt aan Grietgen Cornelisdr. zijn overleden
huisvrouw en haar goederen, zowel die zij van hun zaliger moeder en haar grootmoeder
Marijtge Cornelisdr. alreeds hebben geërfd, en nog van hem comparant zullen komen te
erven: Jan Heijmensz. van der Houve wonende op ’t Wout, Arijen Heijmensz. van der Houve
wonende in het Zuideinde van Delfgauw onder Absrecht en Cornelis Heijmensz. van der
Houve wonende te Wateringen zijn broeders. Sluit de weeskamer uit. Gepasseerd in het
ambacht van Rijswijk ten huize van Huijgh Jansz. van der Houve.
[5070] f. 21-23
Absrecht – De vier kinderen van Dirck Dircksz. de Hoogh bij hem verwekt aan
Ariaentge Pouwelsdr.
3-1-1656: Zijn tot voogden over de vier kinderen van Dirck Dircxsz. de Hoogh met namen
Adriaen oud 12 jaar, Dirck oud 9 jaar, Marijtgen oud 6 jaar en Jacob oud 4 jaar gesteld
Cornelis Dircksz. de Hoogh wonende in Pijnacker, Michiel Cornelisz. Hoorn wonende tot
Berkel en Cornelis Pouwelsz. de Loose wonende op Schie onder Absrecht alle omen, die
dezelfde dag de voogdij hebben aangenomen.
3-1-1656: Is bij Gerrit van Assendelft secretaris van Absrecht gemaakt inventaris van de
boedel en goederen bij de voorn. Dirck Dircksz. de Hoogh nagelaten en met de voorn. zijn
huisvrouw in het gemeen bezeten.

3-1-1656: Is voor de gerechten alhier verleden uitkoop van de kinderen vaders goederen die
hier nevens is ingebonden.
16-1-1666: Is op het aangeven van Simon Fransz. van der Zijll weduwnaar van Arijaentge
Pouwelsdr. de Lose die weduwe en boedelhoudster was geweest van de voorn. Dirck
Dircxsz. de Hoogh bij de voorn. secretaris van dit ambacht gemaakt inventaris van de boedel
van de voorn. Simon Fransz. van der Zijll en Arijaentgen Pouwelsdr.
9-2-1666: Zijn bij baljuw, schout en gezworenen van Absrecht tot voogden over de voorsz.
kinderen in plaats van de voorn. overleden gesteld Jan Pouwelsz. van der Speck in De Lier,
Adriaen Pouwelsz. van der Speck op ’t Wout en Claes Claesz. Noordermeer smid te
Maasland die ten zelven dag de voogdij ook hebben geaccepteerd.
9-2-1666: Is bij Simon Fransz. van der Zijll ter eenre en de voorn. voogden ter andere zijde
gemaakt uitkoop van de voorsz. goederen oftewel een groot gedeelte vandien.
3-1-1656: Comp. [voor baljuw, schout en gezworenen van Absrecht] Arijaentgen Pouwelsdr.
weduwe van Dirck Dircksz. de Hoogh wonende op Schie in deze jurisdictie geassisteerd met
Pouwels Jacobsz. de Loose schout van Ruiven haar vader en Jan Pouwelsz. Verspeck
baljuw en schout van De Lier haar broeder ter eenre, Cornelis Dircksz. de Hoogh wonende in
het ambacht van Pijnacker, Michiel Cornelisz. Hoorn wonende te Berkel en Cornelis
Pouwelsz. de Loose mede wonende in deze jurisdictie omen en voogden van Adriaen oud
omtrent 12 jaar, Dirck oud 9 jaar, Marijtgen oud 6 jaar en Jacob Dircksz. de Hoogh oud 4
jaar, alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Dirck Dircksz. de Hoogh bij hem in huwelijk
verwekt aan de voorn. Arijaentgen Pouwelsd. ter andere zijde en verklaarden met elkaar
geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de boedel en goederen door de voorn. Dirck
Dircksz. de Hoogh met de dood nagelaten als volgt […].
25-5-1667: Comp. [voor baljuw en gezworenen van Absrecht] Adriaen Dircxsz. de Hoogh nu
door jaren mondig zijnde en bekende dat hem op heden behoorlijke rekening gedaan en
scheiding gesloten en gemaakt is en dat van zodanige goederen als hem door overlijden van
zijn vader, moeder, oom en moeie aanbestorven is. Ontslaat de voogden van de voogdij.
25-6-1673: Comp. [voor baljuw en gezworenen van Absrecht] Dirck Dircxsz. de Hoogh nu
door jaren mondig zijnde mitsgaders Harmen Adriaensz. Overgauw man en voogd van
Marijtgen Dircxsdr. de Hoogh en bekenden dat hen al geruime tijd geleden behoorlijke
rekening gedaan is van zodanige goederen als haar door overlijden van haar vader,
schoonvader, moeder, oom en moeie aanbestorven zijn. Ontslaat de voogden van de
voogdij.
[5073] f. 25-25v
Vrijenban – De twee kinderen van Celitge Eeuwoutsdr. Vermeulen geprocreerd bij
Thomas Lambrechtsz. Vervoort watermolenaar op de Krakeelmolen buiten het
Zuideinde van de stad Delft
16-7-1656: Hebben schout en gezworenen van Vrijenban Leendert Eeuwoutsz. Vermeulen
watermolenaar op de Woutmolen oom en Cornelis Jansz. Roobol op Schie gesteld tot
voogden van Jacob Thomasz. mei laatstleden oud geweest zijnde 12 jaar en Jannetgen
Thomasdr. die Allerheiligen eerstkomende 1 jaar oud zal zijn en hebben dezelfde voogden
present zijnde de voorsz. voogdij ook geaccepteerd.
16-7-1656: Is door Gerrit van Assendelft secretaris van Vrijenban gemaakt inventaris van de
boedel en goederen bij de voorn. Celitgen Euwoutsdr. Vermeulen nagelaten en bij de
gemelde Thomas Lambrechtsz. Vervoort in gemeenschap bezeten.

16-7-1656: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Thomas Lambrechtsz.
Vervoort watermolenaar wonende op de Krakeelmolen buiten het zuideinde van de stad Delft
onder de jurisdictie van Vrijenban ter eenre, Leendert Euwoutsz. Vermeulen watermolenaar
op de Woutmolen oom en Cornelis Jansz. Robol wonende aan de oostzijde van Schie
voogden van moederszijde van Jacob Thomasz. mei laatstleden oud geweest zijnde 12 jaar
en Jannetgen Thomasdr. die Allerheiligen eerstkomende 1 jaar oud zal zijn, kinderen van
Celitgen Euwoutsdr. aan haar in huwelijk verwekt bij de voorn. Thomas Lambrechtsz.
Vervoort haar man ter andere zijde en verklaarden met elkaar geaccordeerd te zijn nopende
de uitkoop van de boedel en goederen bij de voorn. Celitgen Maertensdr. [moet zijn:
Ewoutsdr.] nagelaten [….].
[5075] f. 28-29v
Hof van Delft – Leendert Dircksz. van der Horst kinderen
28-10-1646: Comp. [voor Gerrit van der Wel notaris te Delft] Leendert Dircksz. van der Horst
timmerman en Christina Maertensdr. echtelieden wonende tot Delfgauw en maken testament
op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5078] f. 32-32v
Hof van Delft – Het enige nagelaten kind van Betge Claasdr. Dijckxhoorn
27-5-1653: Comp. [voor Schalckio van der Walle notaris te Delft] Adriaen Claesz. Dijcxhoorn
jongman wonende op de Noordhoorn en maakt zijn testament. Nomineert tot zijn enige
universele erfgenaam Marijtge Claesdr. Dijcxhoorn en Jan Claesz. Dijcxhoorn zijn zuster en
broeder. Zij moeten uitkeren aan het kind van Betgen Claesdr. zijn zaliger zuster als die 25
jaar wordt of trouwt de som van 50 gld. Sluit de weeskamer uit van bemoeienis.
Zie de uitkoop van dit kinds grootmoederlijke goederen in Weesboek A folio 331 en 332.
[5080] f. 35-37
Woudharnas – Jacob Dircksz. Hauwaert
28-11-1630: Comp. [voor Cornelis van Vliet notaris te Delft] Jacob Dircksz. Hauwert en
Grietge Cornelisdr. geechte man en vrouw wonende op ‘t Wout maken testament op de
langstlevende. Sluiten de weeskamer uit. Als hij eerst overlijdt zal zijn vrouw gehouden zijn
uit te keren aan Dirck Houwert zijn vader en Dieuwertgen Jansdr. zijn moeder beide nog in
leven de som van 1000 car. gld. Met diverse aanvullende bepalingen i.h.b. over Jacob
Willemsz. haar neef indien hij tot dat hij 20 jaar oud is bij hen blijft wonen.
[5083] f. 39-40
Vrijenban – De kinderen van Ploontge Dircxsdr. huisvrouw was van Hercules
Cornelisz. Jongenhaes
27-11-1654: Comp. [voor Jacob Spoors notaris te Delft] Ploontgen Dircxsdr. huisvrouw van
Hercules Cornelisz. Jongehaes wonende buiten de Ketelpoort van Delft onder Vrijenban en
maakt haar testament en stelt tot haar enige universele erfgenaam de voorsz. Hercules
Cornelisz. haar man mits dat hij gehouden blijft uit te reiken aan Annetgen Bartolomeesdr.
haar voordochter een bed met een peluw of 30 car. gld. in plaats vandien, een groene rok
etc. Nog aan Annetgen Bartolomeesdr. en Neeltgen Cornelisdr. haar andere dochter te
samen al haar linnen kleding en aan aan dezelfde(!) Leentgen en Annetgen Herculesdr. haar
jongste dochter te samen al haar wolle kleren. Aan Cornelis haar zoon genoeg zilveren
knopen voor een hemdrok en zal hij gehouden zijn de voorsz.(!) Aeghje haar jongste dochter

te onderhouden en te alimenteren net als de voorsz. drie andere kinderen hiervoor is
gemaakt. Sluit de weeskamer uit.
[5085] f. 42-43
Vrijenban – De kindskinderen van Fijtgen Huijgen weduwe van Cornelis Arentsz.
Bleijcker
11-8-1654: Comp. [voor Willem van Assendelft notaris te Delft] Fijtgen Huijgen weduwe van
Cornelis Arentsz. Bleijcker wonende buiten de Haagpoort van de stad Delft in de jurisdictie
van Vrijenban en nomineert tot voogden over de kinderen van haar dochter zaliger aan haar
in huwelijk verwekt bij Heijndrick Jansz. van Cleeff, dezelve Heijndrick Jansz. en Olivier
Witmont der kinderen neef, mitsgaders Leenert van Dam kuiper. Sluit de weeskamer uit.
[5088] f. 45-47
Woudharnas – De kinderen van Pieter Dircxsz. Coppert bij hem verwekt aan Jannetge
Sijmonsdr. van Horenwegh
16-9-1656: Comp. [voor Jacob Spoors notaris te Delft] Pieter Dircksz. Coppert en Jannetge
Sijmonsdr. van de Hoorenwecht geechte lieden wonende onder de jurisdictie van ’t Wout
omtrent de Lierhand en maken een testament op de langstlevende. Stellen tot voogden
Abram Vrancken en Gerrit Dircksz. Sterrenburcgh beide wonende onder Overschie en
sluiten de weeskamer uit.
[5091] f. 50-50v
Hof van Delft – De vier onmondige kinderen van zaliger Reijmtge Claasdr. weduwe van
Gerrit Simonsz. van den Bergh gewoond hebbende op de Hoorn onder Hof van Delft
16-1-1658: Is bij Gerrit van Assendelft secretaris gemaakt inventaris van de boedel en
goederen bij de voorn. Reijmtgen Claasdr. en haar man in gemeenschap bezeten en zulks
zij die met de doot had ontruimd op 17-9-1657.
13-2-1658: Zijn Allert Claasz. van der Meer oom van moederszijde en Simon Jeroensz. van
der Bergh neef van vaderszijde (beneffens Claes Gerritsz. van den Bergh broeder) bij schout
en gezworenen van Hof van Delft gesteld tot voogden van Aeffgen oud 23 jaar, Trijntgen oud
omtrent 21 jaar, Pieter oud omtrent 16 jaar en Jannitgen oud omtrent 12 jaar.
13-2-1658: Comp. [voor schout en gerecht van Hof van Delft] Allert Claasz. van der Meer
oom van moederszijde en Simon Jeroensz. van den Bergh neef van vaderszijde beide als
voogden van de vier nog onmondige kinderen van zaliger Reijmtgen Claasdr. weduwe en
boedelhoudster van Gerrit Simonsz. van den Bergh gewoond hebbende op de Hoorn onder
Hof van Delft die verklaarden dat hen ter hand gesteld zijnde de inventaris van de boedel en
goederen door de voorn. Reijmtgen Claasdr. nagelaten en dat de lasten meer waren dan de
baten zodat ze deze abbandonneren. Comp. Marijtgen en Claes Gerrits van den Bergh
meerderjarige dochter en zoon van de gemelde Reijmtgen Claasdr. verklaarden de voorsz.
boedel te aanvaarden

[5093] f. 53-54v
Hof van Delft – De zes onmondige kinderen van zaliger Annetge Jansdr. Noordermeer
aan haar in huwelijk verwekt bij Huijbrecht Cornelisz. van der Velde zaagmolenaar
22-5-1658: Is bij Gerard van Assendelft secretaris gemaakt inventaris van de boedel en
goederen bij de voorn. Annetgen Jansdr. Noordermeer met haar voorn. man bezeten en bij
haar met de dood ontruimd op 31-1-1658.
22-5-1658: Zijn Cornelis Jansz. Noordermeer en Willem Dircksz. Suijthoorn omen van
moederszijde beneffens de voorn. Huijbrecht Cornelisz. van der Velde bij schout en
gezworenen van Hof van Delft gesteld tot voogden van Jan oud omtrent 18 jaar, Catarijntgen
oud omtrent 17 jaar, Cornelis oud omrent 15 jaar, Marijtgen oud 13 jaar, Louris oud 12 jaar
en Aeghje oud omtrent 10 jaar die tenzelve dage de voogdij ook aangenomen hebben.
23-5-1658: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Huijbrecht Cornelisz. van
der Velde zaagmolenaar weduwnaar van Annetgen Jansdr. Noordermeer ter eenre,
mitsgaders Cornelis Jansz. Noordermeer en Willem Dircxsz. Suijthoorn omen van
moederrszijde (nevens voorn. Van der Velde) voogden van Jan oud omtrent 18 jaar,
Catrijntgen oud omtrent 17 jaar, Cornelis oud omtrent 15 jaar, Marijtgen oud 13 jaar, Louris
oud 17 jaar en Aeghje oud omtrent 10 jaar alle nagelaten kinderen van de voorn. Annetgen
Jansdr. Noordermeer aan haar in huwelijk verwekt bij voorn. Van der Velde ter andere zijde
en verklaarden met elkaar geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de boedel en
goederen bij de voorn. Annetgen Jansdr. Noordermeer met de dood nagelaten […].
[5096] f. 58-59v
Hof van Delft – De kinderen van Jop Jansz. van Answeth bij hem verwekt aan Neeltge
Barentsdr.
19-9-1653: Comp. [voor Johan van Ruijven notaris te Delft] Job Jansz. van Answet en
Neeltge Barensdr. echte man en vrouw wonende aan de Zwet onder Hof van Delft buiten de
stad Delft en maken een testament op de langstlevende. Ze hebben minderjarige kinderen
en al drie getrouwde kinderen. Prelegateren aan Pieter Joppen van Answet haar zoon de
som van 50 car. gld. en aan Jan Joppen van Answet mede haar zoon de som van 100 car.
gld. Sluiten de weeskamer uit en stellen de langstlevende tot voogd.
[5099] f. 62-63v
Hof van Delft – De kinderen van Neeltge Reijersdr. van Adrichem aan haar in huwelijk
verwekt bij Cornelis Arentsz. Hoogwegh
2-11-1651: Comp. [voor Gerrit van der Wel notaris te Delft] Cornelis Arentsz. Hoogwegt
bouwman en Neeltgen Reijersdr. van Adrichem echtelieden wonende in Hof van Delft aan de
Rotterdamseweg op de woning van de Ham en stellen voogd. Hij van zijn zijde Jan Arentsz.
Hoowecht zijn broeder en Willem Jorisz. Ouwendijck zijn neef en zij van haar zijde Jan
Reijersz. van Adrichem en Huijg Cornelisz. Arckesteijn haar broeder en schoonbroeder.
Sluiten de weeskamer uit.
[5102] f. 65-69v
De kinderen van Elisabeth en Neeltge Andriesdochters
13-4-1656: Comp. [voor Engelbart van der Vloet notaris te Delft] Andries Claesz. wonende in
het Noordeinde van Delfgauw en maakt zijn testament. Doet zijn testament d.d. 27-11-1653
voor deze notaris te niet. Stelt zijn kindskinderen tot erfgenamen, namelijk de kinderen van

Elisabeth Andriesdr. voor de ene helft en de kinderen van Neeltgen Andriesdr. voor de
wederhelft, behalve dat Trjntgen Cornelisdr. Sijdeman dochter van de voorn. Neeltgen
Andriesdr. en mede erfgenaam van haar erfdeel alleen het vruchtgebruik krijgt haar leven
lang. Met diverse aanvullende bepalingen. Stelt tot voogden Corstiaen Cornelisz. den
Rijcken en Cornelis Arijensz. Zijdeman en sluit de weeskamer uit.
9-5-1658: Comp. [voor Engelbert van der Vloet notaris te Delft] Andries Claesz. wonende in
het Noordeinde van Delfgauw approbeert testament d.d. 13-4-1656 voor deze notaris
gepasseerd en maakt aanvullende bepaling met betrekking tot de goederen die de kinderen
van Elisabeth Andriesdr. zullen erven en dat Annitgen Jansdr. van der Wilt voor haar portie
alleen het vruchtgebruik zal krijgen. Stelt tot executeurs Leendert Andriesz. Nachtegael en
Huijbrecht Corstiaensz. wielmaker te Wateringen.
[5108] f. 73-74
Absrecht – De twee minderjarige kinderen van Jan Dircksz. den Ouden Dubbelden
10-5-1659: Is bij Gerard van Assendelft secretaris van Absrecht gemaakt inventaris van de
boedel en goederen bij Dirck Dircksz. den Dubbelden der kinderen grootvader van
vaderszijde nagelaten en met Jannetgen Jansdr. der kinderen grootmoeder in het gemeen
bezeten.
17-5-1659: Zijn tot voogden over de twee minderjarige kinderen van de voorn. Jan Dircksz.
den Dubbelden met namen Heijmen Jansz. oud omtrent 16 jaar en Marijtgen Jansdr. oud
omtrent 10 jaar gesteld Jan Dircksz. Backer te Schipluiden oom van vaderszijde en Cornelis
Huijgensz. Arckesteijn mede te Schipluiden.
21-5-1659: Comp. [voor baljuw, schout en gezworenen van Absrecht] Jannetgen Jansdr.
weduwe van Dirck Dircksz. den Dubbelden ter eenre, Adriaen Willemsz. wonende op Schie
als getrouwd hebbende Marijtgen Dircxsdr., Simon Jeroensz. marktschipper van Schipluiden
op Delft als man en voogd van Trijntgen Dircxsdr., Dirck Dircksz. den Dubbelden wonende
buiten de Kethelpoort van Delft, Jan Dircksz. den Dubbelden bakker te Schipluiden,
Huijbrecht en Arijen Dircksz. den Dubbelden beide wonende ten huize van haar voorn.
moeder, mitsgaders voorn. Jan Dircksz. Backer te Schipluiden en Cornelis Huijgensz.
Arckesteijn mede te Schipluiden als voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan
Dircksz. den Ouden Dubbelden te samen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de
voorn. Dirck Dircksz. den Dubbelden ter andere zijde en verklaarden geaccordeerd te zijn
nopende de uitkoop van de boedel en goederen door de voorn. Dirck Dircksz. den
Dubbelden met de dood nagelaten.
[5110] f. 76-78
Hof van Delft – De acht kinderen van Elisabeth Pouwelsdr. Verspeck aan haar verwekt
bij Abraham Gerritsz. Luchtigheijt
4-6-1659: Is bij Gerard van Assendelft secretaris van Hof van Delft gemaakt inventaris van
de boedel en goederen bij Elisabeth Pouwelsdr. Verspeck nagelaten en met Abraham
Gerritsz. Luchtigheijt in het gemeen bezeten.
13-6-1659: Zijn tot voogden over de voorsz. acht minderjarige kinderen met namen Geertgen
oud 13 jaar, Gerrit oud 12 jaar, Jacob oud 10 jaar, Jaepje oud 8 jaar, Maartgen oud 6 jaar,
Adriaen oud 4 jaar, Claasje oud 3 jaar en Lijsbeth oud 1,5 jaar gesteld Cornelis Pouwelsz.
Verspeck aan de oostzijde van de Schie en Jan Pouwelsz. Verspeck baljuw van De Lier die
ten zelve dag de voogdij ook hebben geaccepteerd.

13-6-1659: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Cornelis Pouwelsz.
Verspeck wonende aan de oostzijde van de Schie en Jan Pouwelsz. Verspeck baljuw van
De Lier beide moederlijke omen en voogden van Geertgen oud 13 jaar, Gerrit oud 12 jaar,
Jacob oud 10 jaar, Jaapje oud 8 jaar, Maartgen oud 6 jaar, Adriaen oud 4 jaar, Claasje oud 3
jaar en Lijsbeth oud 1,5 jaar, alle kinderen van Elisabeth Pouwelsdr. Verspeck aan haar in
huwelijk verwekt bij Abraham Gerritsz. van Luchtigheijt en verklaarden dat zij geexamineerd
hebbende de inventaris en staat van de boedel en goederen, deze abstineren. Compareerde
mede gemelde Abraham Gerritsz. van Luchtigheijt mede gezworene van Hof van Delft
verklaarde deze boedel te aanvaarden.
12-6-1670: Hebben schout en gerecht van Hof van delft vermits het overlijden van Cornelis
Pouwelsz. Verspeck in plaats van dezelve tot voogden over de voorsz. minderjarige kinderen
van Lijsbet Pouwelsdr. gesteld der kinderen vader Abraham Gerritsz. Luchtigheijt en Adriaen
Pouwelsz Verspeck oom, dewelke comparerende de voogdij geaccepteerd hebben.
12-6-1670: Hebben de voorsz. voogden overgeleverd staat en scheiding van de boedel van
Jaepje Adriaensdr. van Overgauw weduwe van Pouwels Jacobsz. Verspeck de voorsz.
kinderen grootmoeder.
3-10-1681: Op het aangeven van de twee oudste kinderen door de secretaris gemaakt
inventaris van de boedel en goederen bij Abraham Gerritsz. Luchtigheijt nagelaten.
22-10-1681: Zijn tot voogden over [niet ingevuld] Abrahams Luchtigheijt oud 17 jaar gesteld
Gerrit Abrahamsz. Luchtigheijt zijn broeder, Rembrand Andriesz. van den Berch en Dirck
Adriaensz. Mostaert zijn omen welke voogden ten zelve dage zijn geauthoriseerd haar van
dezelve erfenis te abstineren en de boedel te laten voor diegenen die het behoren zal.
22-10-1681: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Gerrit Abrahamsz.
Luchtigheijt broeder van [niet ingevuld] Abrahams Luchtigheijt oud [niet ingevuld] jaar,
Rembrand Andriesz. van den Berch en Dirck Adriaensz. Mostert omen en gezamenlijk als
gestelde voogden over dezelve [niet ingevuld] Abrahams Luchtigheijt en verklaarden dat zij
geexamineerd hebbende de staat en inventaris van de boedel en goederen bij de voorn.
Abraham Gerritsz. Luchtigheijt in zijn leven bezeten en bij hem met de dood nagelaten en
verklaren zich van de voorsz. kinds vaders erfenis te abstineren. Compareerden mede de
voorgemelde Gerrit Abrahamsz. Luchtigheijt in zijn prive, mitsgaders Adriaen Abrahamsz.
Luchtigheijt in zijn prive, beide nog in naam van haar absente broeders en zusters en
verklaarden de voorsz. boedel te aanvaarden.
[5113] f. 81-84v
Cornelis Jansz. van der Bijls minderjarige nagelaten zoon
7-8-1659: Comp. [voor Vedastus Coornwinder notaris te Berkel] Aeltgen Thijsen weduwe van
Adriaen Dircksz. van der Winde tegenwoordig te Delfgauw maakt haar testament. Doet te
niet haar testament d.d. 10-4-1656 voor Adriaen van der Blocq notaris gepasseerd.
Prelegateert aan Jan Cornelisz. zoon van zaliger Cornelis Jansz. haar testatrices zoon was
een lijfrente van 60 gld. ’s jaars, haar beste bed met peluw, twee kussens, twee dekens, vier
lakens, vier kussenslopen etc. Stelt tot haar erfgenamen Jacob Jansz. van der Bijll haar zoon
voor de ene helft en voor de wederhelft Jan Cornelisz. haar zoons zoon voornoemt. Jacob
Jansz. van der Bijll krijgt alleen het vruchtgebruik. Stelt tot vooden over voor. Jan Cornelisz.
en tot administrateurs van haar comparantes na te laten boedel en goederen Claes Dircksz.
van der Zijll, Gerrit Jacobsz. Coijman en Adriaen Claesz. Berckel en sluit de weeskamer uit.
1-10-1675: Is bij Gijsbert Jansz. van der Marcq rekening gedaan waarbij schuldig blijft
83:17:8.

1-10-1675: Is staat, inventaris en scheiding gemaakt en bij Jan Cornelisz. van der Bijll
aangenomen de administratie van zijn halve zusters goed.
[5118] f. 86
Hof van Delft – De kinderen van Pouwels Allertsz. van der Burgh bij hem verwekt aan
Magdaleentge Cornelisdr.
1-4-1660: Is bij Gerard van Assendelft secretaris van Hof van Delft gemaakt inventaris van
de boedel en goederen nagelaten bij Pouwels Allertsz. van der Burgh en met Magdaleentgen
Cornelisdr. zijn weduwe in het gemeen bezeten.
7-4-1650: Zijn tot voogden over de drie alsnog minderjarige kinderen van de voorn. Pouwels
Allertsz. van der Burgh met namen Atelie oud 22 jaar, Jacob oud 20 jaar en Willem oud 17
jaar gesteld Allert Pouwelsz. van der Burgh, Adriaen Jansz. ’t Jong en Adriaen Jorisz. ’t Jong
broeder en zwagers respectievelijk van de voorsz. minderjarigen, die ten zelve dage de
voorsz. voogdij ook hebben geaccepteerd.
7-4-1660: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Allert Pouwelsz. van der
Burgh voor hem zelf, nog Adriaen Jansz. ’t Jong tuinman als getrouwd hebbende Annetgen
Pouwelsdr. van der Burgh en Adriaen Jorisz. ’t Jongh mede tuinman als getrouwd hebbende
Fijtgen Pouwelsdr. van der Burgh beide mede voor haar zelf, nog de voorn. comparanten als
gestelde voogden over Atelie oud 22 jaar, Jacob oud 20 jaar en Willem oud 17 jaar te samen
mondige en onmondige kinderen van zaliger Pouwels Allertsz. van der Burgh in zijn leven
gewoond hebbende op de Hoorn in deze jurisdictie en verklaarden gexamineerd hebbden de
inventaris en staat van de boedel en goederen bij voorn. haar vader en schoonvader met
Magdaleentgen Cornelisdr. zijn weduwe mitsgaders moeder en schoonmoeder van de
comparanten in het gemeen bezeten en bij haar vader en schoonvader met de dood
ontruimd en verklaarden deze te abstineren. Compareerde mede voorgenoemde
Magdaleentgen Cornelisdr. en verklaart de voorsz. boedel te aanvaarden.
[5120] f. 89-91v
Vrijenban – De kinderen van Jeroen Cornelisz. van Schie
13-4-1660: Is bij Gerard van Assendelft secretaris van Vrijenban gemaakt inventaris van de
boedel en goederen nagelaten bij Jeroen Cornelisz. van Schie en met Neeltgen Cornelisdr.
zijn weduwe in het gemeen bezeten.
13-4-1660: Zijn tot voogden over de drie alsnog minderjarige kinderen van de voorn. Jeroen
Cornelisz. bij hem in derde huwelijk verwekt met de voorn. Neeltgen Cornelisdr. met namen
Cornelis Jeroensz. de Jongste oud 15 jaar, Jan Jeroensz. oud 13 jaar en Claas Jeroensz.
oud 12 jaar gesteld Adriaen Cornelisz. de Jongh wonende in Papsouw, Adriaen Jeroensz.
van Wijck schuitvoerder buiten het zuideinde van de stad Delft en Pieter Jansz Bruijn
molenaar op de Bieskampsemolen, die ten zelve dage de voorsz. voogdij ook hebben
geaccepteerd.
13-4-1660: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Neeltgen Cornelisdr. weduwe
van Jeroen Cornelisz. van Schije gewoond hebbende bij de overslag in deze jurisdictie ter
eenre, mitsgaders Adriaen Jeroenen van Wijck schuitvoerder buiten het zuideinde van de
stad Delft, Pieter Jansz. Bruijn molenaar op de Bieslandsemolen als getrouwd hebbende
Trijntgen Jeroensdr. beide kinderen van de voorn. Jeroen Cornelisz. bij hem in huwelijk
verwekt bij Ja[e]pje Gerritsdr. zijn eerste huisvrouw, nog de voorn. Adriaen Jeroensz. van
Wijck, Pieter Jansz. Bruijn als voogden van Pieter Cornelisz. wonende in Maasland oud 12
jaar minderjarige zoon van zaliger Cornelis Jeroensz. den Ouden in zijn leven gewoond

hebbende te Delfgauw onder Vrouwenrecht en Cornelis Jeroensz. den Jongen wonende te
Naaldwijk, Cornelis Lambrechtsz. van Rijck wonende te Schiedam als getrouwd hebbende
Wijvetje Jeroensdr. kinderen en kindskinderen van dezelve Jeroen Cornelisz. bij hem in
huwelijk verwekt met Maertgen Cornelisdr. zijn tweede huisvrouw, nog Adriaen Cornelisz. de
Jongh wonende in Papswouw mitsgaders voorn. Adriaen Jeroensz. van Wijck en Pieter
Jansz. Bruijn te samen als voogden van Cornelis Jeroensz. den Alderjongsten oud 15 jaar,
Jan Jeroensz. oud 13 jaar en Claes Jeroensz. oud 12 jaar alle mede kinderen van dezelve
Jeroen Cornelisz. bij hem in huwelijk verwekt met Neeltgen Cornelisdr. zijn derde of laatste
huisvrouw, en te samen erfgenamen van dezelve Jeroen Cornelisz. haar zaliger vader en
grootvader respectievelijk, welke verklaarden met elkaar geaccordeerd te zijn nopende de
uitkoop van de boedel en goederen bij de voorn. Jeroen Cornelisz. met de dood nagelaten
[…].
[5124] f. 93-94
De vier nagelaten weeskinderen van Pieter Joosten Loquet in zijn leven molenaar op
de Zuid-Nootdorpse watermolen
27-10-1660: Zijn tot voogden over de vier kinderen van Pieter Joosten Loquet in zijn leven
molenaar op de Zuid-Nootdorpse watermolen met namen Joost oud 18 jaar, Immetgen oud
14 jaar, Willem oud 9 jaar en Frans Pietersz. Loquet oud 6 jaar gesteld Hendrick Joosten
Loquet wonende op de Hoorn onder Hof van Delft, Jacob Joosten Loquet wonende [niet
ingevuld] omtrent Nootdorp omen van vaderszijde en Willem Willemsz. van den Bergh oom
van moederszijde wonende op Altena onder Vrijenban die ten zelve dage de voogdij hebben
geaccepteerd.
27-10-1660: Is bij Willem van Assendelft secretaris van Biesland gemaakt inventaris van de
boedel en goederen bij de voorn. Pieter Joosten Loquet nagelaten en met Neeltgen
Willemsdr. zijn huisvrouw in het gemeen bezeten.
27-10-1660: Comp. [voor schout en gezworenen van Biesland] Hendrick Joosten Loquet
wonende op de Hoorn onder Hof van Delft, Jacob Joosten Loquet wonende [niet ingevuld]
omtrent Nootdorp beide omen van vaderszijde en Willem Willemsz. van den Bergh wonende
op Altena oom van moederszijde als voogden over Joost oud 18 jaar, Immetgen oud 14 jaar,
Willem oud 9 jaar en Frans Pietersz. Loquet oud 6 jaar te samen onmondige kinderen van
zaliger Pieter Joosten Loquet in zijn leven molenaar op de Zuid-Nootdorpse watermolen en
verklaarden geexamineerd hebbende de inventaris en staat van de boedel en goederen bij
de voorn. Pieter Joosten Loquet met Neeltgen Willemsdr. zijn weduwe in het gemeen
bezeten en bij dezelve Loquet met de dood nagelaten, dat de baten de lasten niet te boven
gaan. Verklaren de boedel te abstineren. Compareerde de voorn. Neeltgen Willemsdr. en
verklaart de voorsz. boedel te aanvaarden.
[5126] f. 96-96v
De drie nagelaten weeskinderen van Leentge Pietersdr. weduwe en boedelhoudster
van Cornelis Dircksz. van der Claeu overleden tot Delfgauw
[doorgehaald] 6-10-1660: Zijn tot voogden over de drie kinderen van Leentgen Pietersdr.
weduwe en boedelhoudster van Cornelis Dircksz. van der Claeu overleden te Delfgauw met
namen Dirck oud omtrent 5,5 jaar, Pieter oud over de 4 jaar en Cornelis oud omtrent 1 jaar
gesteld [eindig hier ineens]
29-11-1660: Is bij Gerard van Assendelft secretaris van Vrijenban gemaakt inventaris van de
boedel en goederen bij de voorn. Cornelis Dircksz. van der Claeu en na zijn overlijden bij zijn
weduwe bezeten.

Na communicatie met de burgemeesters en regeerders van Delft en nadat de zaak enige tijd
in advies was gehouden zijn op expresse order van 31-12-1660 dezelve kinderen in het
weeshuis van Delft aangekomen. Is ook dezelfde dag bij voorsz. secretaris van Vrijenban
aan de regenten van het weeshuis overgeleverd de inventaris van de voorsz. boedel die
daarop geordonneerd hebbende de goederen te Delfgauw in het openbaar te verkopen en
boedelcedulle vandien haar ter hand te stellen. [bijgeschreven: gelijk is gevolge vandien is
geschied.]
[5128] f. 99-10v
Vrijenban – De zes minderjarige kinderen van Neeltge Cornelisdr. aan haar verwekt bij
Jacob Dircksz. de Hoogh bouwman op Schie
19-9-1656: Comp. [voor Adriaen van der Block notaris te Delft] Jacob Dircksz. de Hoogh
bouwman en Neeltgen Cornelisdr. echte man en vrouw wonende aan de Rotterdamseweg
buiten de stad Delft onder Vrijenban maken een testament op de langstlevende. De
langstlevende is ook voogd. Sluiten de weeskamer uit.
1-11-1661: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Jacob Dircksz. de Hooch
wonende aan de oostzijde van de Schie in de juridictie van Vrijenban en verklaarde kort na
het overlijden van Neeltgen Cornelisdr. zijn huisvrouw, zich bevindende met meer schulden
staande huwelijk gemaakt dan effecten, ook ten dele blijken kan bij de liquidatie tussen hem
comparant en Arijaentge Gerritsdr. van der Houve zijn moeder d.d. 15-10-1661 ten
overstaan van Willem van Assendelft en van de secretaris van Vrijenban gedaan, waardoor
hij genoodzaakt is geweest zijn woning, bestialen en al zijn verdere goederen te verkopen,
waardoor hij alleen nog zijn dagelijkse kleding heeft behouden, zodat hij niet in staat is
hetgeen in het testament staat voor zijn kinderen na te komen. Repudieert als voogd namens
zijn kinderen hun moederlijke erfenis.
[5133] f. 104-104v
Vrijenban – De drie minderjarige kinderen van zaliger Jan Cornelisz. Vlaerdingerwout
bij hem in huwelijk verwekt bij Marijtge Rochusdr. zijn huisvrouw
14-1-1661: Zijn tot voogden over de drie minderjarige kinderen van de voorn. Jan Cornelisz.
Vlaerdingerwout met namen Rochus oud omtrent 15 jaar, Neeltge oud 12 jaar en Trijntge
Jansdr. oud 8 jaar gesteld Cornelis Cornelisz. Bladergroen buiten de Watersloot en Joris
Rochusz. van der Hoeff schoenmaker in De Lier omen van vaders- en moederszijde.
14-1-1661: Is bij Gerrit van Assendelft secretaris van Vrijenban op het aangeven van
Cornelis Cornelisz. Bladergroen de overledenes broeder gemaakt inventaris van de voorsz.
boedel en is op 26-1-1661 daaraan gehouden boelhuis van de inboedel, huisraad, klederen,
hooi en anders waarvan onvrij geld geprocedeerd is de som van 583:14.
4-10-1662: Heeft Cornelis Cornelisz. Bladergroen mede voogd voor schout en gezworenen
van Vrijenban gedaan zijn 1e rekening.
1-3-1670: Heeft voorn. Cornelis Cornelisz. voor dezelve gedaan zijn 2 e rekening.
1-3-1670: Is scheiding gemaakt waarbij het voorsz. slot [van de rekening] en andere lasten
van de boedel voldaan zijnde en het resterende effect tot geld gemaakt, elk het zijne daaruit
genoten heeft en heeft ook Mees Hendricxsz. getrouwd met Neeltgen Jansdr. achter dezelve
scheiding kwijtschelding gepasseerd.

9-6-1676: Heeft voorn. Cornelis Cornelisz. van Bladergroen gedaan rekening waarbij dezelve
schuldig blijft en ten zelve dag voldoet 46:15:6 en heeft ook Hendrick Willemsz. van der
Burgh getrouwd met Trijntgen Jansdr. achter dezelve rekening kwijtschelding gepasseerd.
[5135] f. 108-110
De kinderen van zaliger Cornelis Jansz. van de Rotte
12-10-1658: Comp. [voor Nicolaes Vrijenberch notaris te Delft] Cornelis Jansz. van de Rotte
bouwman en Annetgen Dircxsdr. echtelieden wonende te Delfgauw en maken een testament
op de langstlevende en stellen deze ook tot voogd. Sluiten de weeskamer uit.
[5138] f. 112-114
De vier kinderen van zaliger Cornelis Cornelisz. Perveen geteeld zowel bij zijn eerste
als tweede huisvrouw
14-2-1661: Comp. [voor Christiaen van Vliet notaris te Delft] Cornelis Cornelisz. Perveen
bouwman en Jacomijntgen Pietersdr. van der Valck echtelieden wonende onder het Hof van
Delft aan de Noordhoorn buiten de stad Delft maken een testament. Als hij als eerste
overlijdt mag zijn vrouw in de boedel blijven zitten vermits zij zijn testateurs twee
voorkinderen met namen Arijen Cornelisz. oud 15 jaar en Achjen Cornelisdr. oud 18 jaar of
daar omtrent gewonnen bij Geertgen Arijensdr. zijn eerste huisvrouw, alsmede de twee
kinderen met namen Claes Cornelisz. en Belijtge Cornelisdr. bij hen comparanten staande
huwelijk verwekt of die zij nog zouden komen te procreeren gehouden is te onderhouden. Hij
stelt zijn vrouw tot zijn erfgenaam in een kindsdeel. Zij stelt haar man tot haar universele
erfgenaam in de helft van al haar goederen vermits hij hun kinderen zal onderhouden.
Stellen naast de langstlevende tot voogden over haar kinderen en executeurs van haar
dispositie, hij Pieter Cornelisz. en Claes Cornelisz. Perveen zijn broeders en zij Vranck
Pietersz. van der Valck den Ouden en Vranck Pietersz. van der Valk de Jonge haar
broeders. Sluiten de weeskamer uit.
[5141] f. 116-120v
De kinderen van Michiel Dircxsz. Vockestaert bij hem verwekt aan Marijtgen Lenertsdr.
Liesvelt zijn huisvrouw
26-6-1653: Comp. [voor Govert Rota notaris te Delft] Michiel Dircksz. Vockestaert en
Maertgen Leendertsdr. Lijesvelt echtelieden wonende op de Noordhoorn buiten de stad Delft
en maken een testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten
de weeskamer uit.
13-9-1657: Comp. [voor Govert Rota notaris te Delft] Michiel Dircksz. Vockestaert en
Maertgen Leendertsdr. Lijesvelt echtelieden wonende op de Noordhoorn buiten de stad Delft
en approberen hun testament van 26-6-1653 voor deze notaris gepasseerd en maken hierop
aanvullende bepalingen.
[5147] f. 124-126
De kind of kinderen van Annetge Claasdr. in haar leven huisvrouw van Jan Pietersz.
Keerom op Schie
4-3-1662: Comp. [voor Schalkio van der Walle notaris te Delft] Jan Pietersz. Keerom
bouwman en Annetge Claesdr. echtelieden wonende op Schie buiten de stad Delft en maken
een testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de
weeskamer uit.

[5150] f. 128-131
De kinderen van Jacob Willemsz. Patijn overleden in Papsouw onder Hof van Delft
1-10-1663: Comp. [voor Nicolaes Vrijenbergh notaris te Delft] Jacob Willemsz. Patijn
bouwman en Jannetgen Eliasdr. van Adrichem echtelieden wonende in Papsouw in het
ambacht van Hof van Delft en maken een testament. Hij disponeert dat zijn voorkinderen
geprocreerd bij Aeltje Heijmansdr. zijn zaliger eerste huisvrouw met namen Mees Jacobsz.,
Neeltgen Jacobsdr. en Maertjen Jacobsdr. Patijn mitsgaders Cornelis Willemsz. enig
nagelaten zoontje van Willem Jacobsz. Patijn in plaats van hun legitieme portie in de som
van 200 car. gld. Tot voogden Heijndrick Heijmansz. van Vliet en voorn. Mees Jacobsz.
Patijn zijn zwager en zoon. Testateurs stellen verder de langstlevende van hen beiden tot
erfgenaam en tot voogd. Sluiten de weeskamer uit.
[5155] f. 135-139v
De kinderen en kindskinderen van Weijntgen Jansdr. weduwe was van Louris
Simonsz. van Noort
15-9-1634: Comp. [voor Johan van Beest notaris te Delft] Louris Simonsz. bouwman
wonende in Vokkestaart in de jurisdictie van Hof van Holland en Weijntgen Jansdr. zijn
huisvrouw en maken een testament op de langstlevende, met diverse bepalingen onder
andere over de voogden. Sluiten de weeskamer uit.
[5160] f. 140-141
De kinderen van Marijtgen Jansdr. gewonnen bij Arent Dircxsz. van der Zijll haar
eerste man als ook bij Willem Leendertsz. van Alphen haar tweede man
10-7-1664: Comp. [voor Vedastus Coornwinder notaris te Delft] Marijtgen Jansdr. te voren
weduwe van Arent Dircxsz. van der Sijl en tegenwoordig huisvrouw van Willem Leendertsz.
van Alphen wonende aan de Overgauw onder het gerecht van Hof van Delft en maakt
testament. Prelegateert aan Arent Willemsz. van Alphen haar jongste zoontje bij haar
verwekt bij voorn. Willem Leendertsz. van Alphen haar tegenwoordige man een som van 500
car. gld. Sluit de weeskamer uit en stelt tot voogden Willem Leendertsz. van Alphen haar
man, Leenert Jansz. van Alphen diens vader en Jan Leendertsz. de Bruijn haar comparants
vader.
[5163] f. 143-144v
Het enige nagelaten kind van Claas Eliasz. van Adrichem in zijn leven gewoond
hebbende in Papsouw
12-2-1665: Zijn tot voogden over het voorsz. kind nu oud omtrent 9 jaar genaamd Elias
Claesz. van Adrichem gesteld zijn omen Adriaen Eliasz. van Adrichem en Cornelis
Adriaensz. den Boer, dewelke op deze dag voor schout en gezworenen comparererende de
voogdij hebben geaccepteerd.
12-2-1665: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Arijaentgen Pietersdr.
weduwe van Claes Eliasz. van Adrichem wonende in Abswoude ter eenre, Adriaen Eliasz.
van Adrichem en Cornelis Adriaensz. den Boer omen en voogden over Elias Claesz. van
Adrichem oud omtrent 9 jaar enig nagelaten kind van zaliger de voorn. Claes Eliasz. van
Adrichem ter andere zijde en verklaarden de voogden dat door de weduwe volkomen
opening gedaan is van de staat en middelen bij Claes Eliasz. van Adrichem met zijn weduwe
in gemeenschap bezeten en bij voorsz. Claes Eliasz. van Adrichem omtrent 8,5 jaar geleden

met de dood nagelaten, procederende voorts tot uitkoop, en verklaarden hierover
geaccordeerd te wezen als volgt […].
1-4-1644: Comp. [voor Adriaen Sprockenburch notaris te Overschie] Arijen Eliasz. en Grietge
Dircxsdr. man en wijf wonende op Zestienhoven maken testament op de langstlevende met
enkele aanvullende bepalingen.
[5166] f. 147-148
De minderjarige kinderen van zaliger Marijtgen Gerritsdr. in haar leven huisvrouw van
Simon Adriaensz. gewoond hebbende op Schie in de jurisdictie van Vrijenban
9-4-1665: Zijn tot voogden over de drie alsnog minderjarige kinderen van zaliger Marijtgen
Gerritsdr. voorn. met namen Gerrit Simonsz. oud 24 jaar, Dirck Simonsz. oud 23 jaar en
Jannetgen Simonsdr. oud 18 jaar gesteld Simon Adriaensz. van Schie vader van dezelve
kinderen mitsgaders Abraham Gerritsz. van Luchtigheijt wonende in Papsouw en Cornelis
Gerritsz. Luchtigheijt wonende tot Schiedam beide omen maternel van dezezlve kinderen,
welke voogden ten voorn. dag comparerende de voogdij ook geaccepteerd hebben.
9-4-1665: Is bij de gemelde voogden overgeleverd inventaris van de boedel van de voorn.
Simon Adriaensz. en zijn overleden huisvrouw bij de secretaris van dit ambacht gemaakt.
9-4-1665: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Simon Adriaensz. van Schie
bouwman wonende aan de oostzijde van de Schie in deze jurisdictie ter eenre, Trijntgen
Simonsdr. en Neeltgen Simonsdr. beide meerderjarige dochters, mitsgaders Cornelis
Gerritsz. Luchtigheijt wonende tot Schiedam en Abraham Gerritsz. Luchtigheijt wonende in
Papsouw beide omen en gestelde voogden over Gerrit Simonsz. oud 24 jaar, Dirck Simonsz.
oud omtrent 23 jaar en Jannetgen Simonsdr. oud omtrent 18 jaar alle vijf kinderen van
zaliger Marijtgen Gerritsdr. aan haar in huwelijk verwekt bij de voorn. Simon Adriaensz. ter
andere zijde en verklaarden veraccordeerd te wezen nopende de uitkoop van de boedel en
goederen bij de voorn. Marijtgen Gerritsdr. met de dood nagelaten als volgt […].
[5168] f. 151-151
De twee minderjarige kinderen van Cornelis Pietersz. van Bergen overleden in
Papsouw onder Absrecht
7-3-1665: Zijn Reijmbrant Andriesz. van der Berch gezworenen en Jan Pietersz. Smit tot
Schiedam haar neef gesteld tot voogden van de minderjarige kinderen van dezelve Cornelis
Pietersz. van Bergen met namen Adam Cornelisz. oud over de 24 jaar en Catarina oud 22
jaar, welke voogden voor schout en gezworenen gecompareerd geweeest zijnde de voogdij
ook geaccepteerd hebben.
11-4-1665: Is bij de voorn. voogden overgeleverd inventaris van de voorsz. boedel bij Gerard
van Assendelft secretaris van dit ambacht gemaakt.
[5169] f. 155-156
Claas Dircksz. van der Claaus kinderen
2-9-1655: Comp. [voor Cornelis Adriaensz. Georgijn notaris te Delft] Claas Dircksz. van der
Claeuw en Grietge Florisdr. van der Laen echtelieden wonende onder Hof van Delft en
maken testament op de langstlevende. Als testateur kwam te overlijden voor testatrice en
haar vader Floris Adriaensz. van der Laan alsdan nog in leven was, zij testatrice dezelve
Floris van der Laen overlevende, dan zal ze aan haar kinderen in plaats van alimentatie van
600 gld. geven 2000 gld. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.

[5171] f. 159-160v
Vrijenban – De kinderen van Adriaen Allertsz. in echt gewonnen bij Marijtge
Cornelisdr. zijn huisvrouw gewoond hebbende aan de Dwarskade
28-3-1658: Comp. [voor Christiaen van Vliet notaris te Delft] Arien Aldertsz. bouman en
Maertgen Cornelisdr. echte man en vrouw wonende op de Dwarswatering onder Vrijenban
en maken testament op de langstlevende. Die zal gehouden zijn hun kinderen met namen
Hilletgen oud 16 jaar, Annetgen ouf 13 jaar, Aeffgen oud 11 jaar, Atelijtge oud 9 jaar,
Cornelis Ariensz. oud 6 jaar en Jacob Ariensz. oud 3 jaar te onderhouden. Stellen de
langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5174] f. 163-164v
Hof van Delft – De kinderen van Marijtge Leendertsdr. Dubbelschoon gewonnen bij
Willem Cornelisz. van Ringh op de Hoorn
9-9-1664: Comp. [voor Abram Verkerck notaris te Delft] Willem Cornelisz. van Rijn en
Maertgen Leendertsdr. Dubbeltschoon echtelieden wonende op de Hoorn buiten Delft en
maken testament op de langstlevende. Ze hebben vijf kinderen in leven. Stellen de
langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5177] f. 169-170v
Woudharnas – De kinderen van Jacob Arentsz. van Dijcxhoorn gewoond hebbende op
Zwet in Woudharnas
23-12-1665: Comp. [voor Willem van der Rijs notaris in De Lier] Jacob Arentsz. Dijcxhoorn
en Jaepge Leendertsdr. van der Burch wonende in de ban van Woud en Woudharnas onder
de parochie van De Lier en maken testament. Doen huwelijkse voorwaarden te niet d.d. 269-1657 voor notaris Nicolaes Vrijenbergh binnen Delft. Idem testament tussen comparanten
op 9-2-1659 voor notaris Heijndrick de Man te Vlaardingen gepasseerd. Stellen de
langstlevende tot erfgenaam en tot voogd en sluiten de weeskamer uit. Ook voogden van
zijn zijde Cornelis en Arij Arentsz. Dijcxhoorn zijn hele broeders en van haar zijde Franck
Reijersz. van Adrichem en Arij Jansz. Overgaeuw haar halve broeder en zwager.
[5180] f. 174-174v
De kinderen van Aeltge Jansdr. in haar leven huisvrouw van Adriaen Adriaensz.
Kleijwech overleden in Papsouw onder Hof van Delft
18-12-1665: Is op het aangeven van de weduwnaar bij de secretaris gemaakt inventaris van
de boedel van de voorn. Adriaen Adriaensz. Kleijwech en zijn overleden huisvrouw.
17-2-1666: Hebben schout en gerecht tot voogden over de twee nog minderjarige kinderen
gesteld Bastiaen Adriaensz. Kleijwech in Papsouw onder het Hof van Delft, Cornelis Jansz.
Starrenburch in St. Maartensrecht en Cornelis Simonsz. te Nootdorp en de bode
geauthoriseerd de voorn. voogden te dagvaarden en haar redenen van weigering in te
brengen […]. Welke voorsz. personen op 17-3-1666 comparerende de voogdij geaccepteerd
hebben, verzochten dat nevens hen gesteld mocht worden Adriaen Engelsz. te Bleiswijk die
18-3-1666 comparerende de voogdij heeft geaccepteerd.
De uitkoop is hier nevens ingebonden [zie d.d. 2-4-1666]
25-1-1674: Comp. [voor gerecht van Hof van Delft] Jan Pouwelsz. Spangersberch man en
voogd van Trijntgen Arijensdr. en Jan Arijensz. Kleijwech nu door jaren mondig zijnde en

bekende dat haar op heden door haar voogden behoorlijke rekening gedaan is van haar
voorn. moederlijke goederen, bedankende dezelve voor de administratie.
<op apart blad> 2-4-1666: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Adriaen
Adriaens. Kleijwech wonende in deze jurisdictie in Abswoude ter eenre, mitsgaders Neeltgen
Adriaensdr. meerderjarige ongehuwde dochter, Bastiaen Adriaensz., Cornelis Jansz.
Starrenburch als getrouwd hebbende Jannetgen Adriaensdr. en Cornelis Simonsz.
Vockestaert als man en voogd van Marijtgen Adriaensdr. alle meerderjarige kinderen van
zaliger Aeltgen Jansdr. door haar in huwelijk verwekt bij de voorn. Adriaen Adriaensz.
Kleijwech voor hen zelf, mitsgaders de voorn. Bastiaen Adriaensz., Cornelis Jansz.
Starrenburch, Cornelis Simonsz. Vockestaert als ook Adriaen Engelsz. Bleijswijck wonende
te Bleijswijck als voogden gesteld over Jan Adriaensz. oud 20 jaar en Trijntgen Adriaensdr.
oud 18 jaar minderjarige kinderen en te samen ab intestato erfgenamen van gemelde
Aeltgen Jansdr. in haar leven huisvrouw van de voorn. Adriaen Adriaensz. Kleijwech ter
andere zijde en verklaarden geaccordeerd te wezen nopende de uitkoop van de boedel en
goederen bij de voorn. Aeltgen Jansdr. met de dood nagelaten, als volgt […].
Bijgeschreven: Wij ondergeschrevenen bekennen van hetgeen ons in bovenstaande akte
voor ons moederlijk goed is toegevoegd door ons vader voldaan te zijn d.d. 25-1-1674
[Cornelis Simonsz. Vockestaert, Cornelis Jansz. Starrenburch, Jan Pouwelsz.
Spanjersbergh, S. de Knuijdt?].
[5184] f. 178-179v
Adriaen Michielsz. kinderen
11-2-1654: Comp. [voor Gerard van Leeuwen notaris te Pijnaccker] Adriaen Michielsz. en
Jaepjen Cornelisdr. echtelieden wonende in Papsouw en maken een testament op de
langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5187] f. 182-182v
Marijtge Jorisdr. kind genaamd Pouwels Claesz. Spangersbergh aan haar verwekt bij
Claes Pouwelsz. Spangersbergh
16-3-1666: Hebben schout en gezworenen van Vrijenban gesteld tot voogden over het enige
nagelaten kind van Marijtgen Jorisdr. oud omtrent 0,5 jaar aan haar verwekt bij Claes
Pouwelsz. Spangersbergh genaamd Pouwels gesteld Arijen Cornelisz. Mantgen en Cornelis
Jansz. Dijcxhoorn beide oudomen van moederszijde, welke voorsz. voogden 19-3-1666
compareerden en de voogdij hebben geaccepteerd. En ten zelfde dage inventaris gemaakt
bij de secretaris.
De uitkoop is hier nevens ingebonden.
26-10-1666: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Adriaen Cornelisz. Mantgen
en Cornelis Jansz. Dijcxhoorn beide als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger
Marijtgen Jorisdr. hiervoor genoemd dewelke verklaarden gezien hebbende de staat van de
boedel van dezelve Marijtgen Jorisdr. en Claes Pouwelsz. Spangersbergh haar man en
daaruit ziende dat de effecten weinig boven de lasten kwamen te bedragen en zich daarvan
te abstineren. Welke abstinatie gehoord zijnde heeft de voorn. Claes Pouwelsz. tot dieneinde
mede comparerende verklaarde dezelve boedel te aanvaarden.
<op apart blad> 23-3-1666: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Joris
Pietersz. Biesland wonende in deze jurisdictie aan de oostzijde van de Schie ter eenre,
mitsgaders Claes Pouwelsz. Spangersberch weduwnaar van Marijtgen Jorisdr. dochter van
zaliger Jannetgen Cornelisdr. aan haar verwekt bij de voorn. Joris Pietersz. voor hem zelf

mitsgaders Cornelis Jansz. Dijcxhoorn en Arijen Cornelisz. Mantgen oudomen van
moederszijde van Pouwels Claesz. Spangersberch enig nagelaten kind van de voorn.
Marijtgen Jorisdr. als gestelde voogden van hetzelfde kind te samen ter andere zijde en
verklaarden met elkaar veraccordeerd te wezen nopende de uitkoop van de boedel en
goederen bij de voorn. Jannetgen Cornelisdr. met de dood nagelaten, als volgt […].
[5190] f. 184-187v
De kinderen van Meijnsje Adriaensdr. aan haar verwekt bij Pieter Jansz. Koningh
23-10-1664: Comp. [voor Christiaen van Vliet notaris te Delft] Pieter Jansz. Koninck
bouwman en Meijnsgen Adriaendr. echte man en vrouw wonende in het ambacht van
Papsouw maken testament op de langstlevende die ook hun kinderen (nu drie) moet
onderhouden. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
10-10-1661: Comp. [voor Dirck van der Mast notaris te Schiedam] Jan Pietersz. Verdoes en
Maertgen Willemsdr. echtelieden wonende op de Zouteveen in het ambacht van Vlaardingen
maken testament op de langstlevende. Die moet wel uitkeren aan hun vier kinderen of bij
vooroverlijden kindskinderen per staak 200 car. gld. Idem aan de kindskinderen door haar
zaliger dochter nagelaten. Sluiten de weeskamer uit en stellen tot voogden Pieter Jaspersz.
en Pouwels Pietersz. hun testateurs buurlieden.
[5194] f. 188
De kinderen van Trijntge Cornelisdr. van der Marcq gewonnen bij Cornelis Gerritsz.
Corpershoeck
27-5-1661: Comp. [voor Schalkio van der Walle notaris te Delft] Cornelis Gerritsz.
Corpershouck bouwman en Trijntgen Cornelisdr. van der Marck echtelieden wonende op de
Noordhoorn buiten de stad Delft en maken een testament op de langstlevende. Stellen de
langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5197] f. 191
De zeven minderjarige kinderen van Neeltgen Cornelisdr. Jongeneel aan haar verwekt
bij Gerrit Dircxsz. de Loose
22-12-1666: Zijn bij schout en gerecht tot voogden over de voorsz. zeven minderjarige
kinderen met namen Cornelis oud 16 jaar, Adriaen oud 14 jaar, Jacob oud 11 jaar, Hillebrant
oud omtrent 9 jaar, Leendert oud 7 jaar, Lijsbeth oud 4 jaar en Hilletgen Gerritsdr. de Loose
oud 2 jaar gesteld Willem van der Heel om van moederszijde en Hendrick de Winter neef
van dezelfde zijde, dewelke dezelve dage gecompareerd zijnde de voogdij geaccepteerd
hebben.
22-12-1666: Is bij voorn. Gerrit Dircxsz. de Loose verzocht boelhoud om tot gemeen profijt
de goederen te beneficieren hetwelk ook bij dezelve voogden werd toegstaan waarop ook
schout en gerecht hebben geaccordeerd mits dat door de secretaris inventaris zou worden
gemaakt.
21-4-1667: Is bij de secretaris op aangeven van de weduwnaar ten overstaan van de
voogden en ook van het gerecht inventaris [overgeleverd] van de voorsz. boedel waarop ten
zelve dage bij uitkoop geaccordeerd, hetgeen volgt.
21-4-1667: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Gerrit Dircksz. de Loose
weduwnaar van Neeltgen Cornelisdr. Jongeneel ter eenre, mitsgaders Willem van der Heel
en Heijndrick de Winter beide wonende te Delft oom en neef respectievelijk mitsgaders

voogden over de zeven minderjarige kinderen van dezelve Neeltgen Cornelisdr. Jongeneel
aan haar in huwelijk verwekt bij de voorn. Gerrit Dircksz. de Loose ter andere zijde dewelke
verklaarden met elkaar geacccordeerd te wezen nopende de uitkoop van de boedel en
goederen bij de voorn. Neeltgen Cornelisdr. met de dood nagelaten als volgt […].
[5200] f. 193-194
Grietge Adriaensdr. Tuijthofs kinderen gewonnen bij Adriaen Lourisz. van
Schiebroeck
11-8-1661: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Arijen Louwerisz. Schoebroeck en
Grietgen Ariensdr. tuijthoff wonende op de Noordhoorn en maken een testament op de
langstlevende. Sluiten de weeskamer uit en stellen de langstlevende tot voogd nevens
Sijmon Pietersz. van Schagen wonende in Rijswijkerambacht en Jan Lourisz. van
Schiebroeck wonende in Maasland.
[5202] f. 196-196v
Cornelis Gerritsz. Corpershoecx kinderen
26-2-1667: Comp. [voor Gerrit van Assendelft secretaris van Hof van Delft en notaris te Delft]
Cornelis Gerritsz. Corpershoeck bouwman wonende onder Hof van Delft op de Hoorn en
verklaarde tot voogden over zijn minderjarige en toezicht behoevende kinderen en
erfgenamen te stellen zijn twee oudste zonen met namen Simon Cornelisz. Corpershoeck en
Pieter Cornelisz. Corpershoeck beide mede wonende onder Hof van Delft op de Hoorn. Sluit
de weeskamer uit.
[5204] f. 199-199v
Heijndrick Claasz. Langelaens kinderen
18-12-1661: Comp. [voor Willem van der Rijs notaris in De Lier] Heijndrick Claesz.
Langelaen meesterschoenmaker wonende op ’t Wout en Geertgen Cornelisdr. zijn huisvrouw
en maken een testament op de langstlevende. Sluiten de weeskamer uit en stellen de
langstlevende tot oppervoogd.
[5206] f. 202-205
Absrecht – Meijnsje Arijensdr. Conijnenburghs kinderen gewonnen bij Adriaen Jansz.
Clapwijck
17-5-1663: Comp. [voor Vedastus Coornwinder notaris te Berkel] Adriaen Jansz. Clapwijck
en Meijnsgen Arentsdr. Conijnenburgh echtelieden wonende in het Zuideinde van Delfgauw
en maken testament. Doen te niet het testament dat zij op 17-10-1652 voor notaris Andries
Schieveen hebben gepasseerd. Stellen de langstlevende tot erfgenaam en voogd. Sluiten de
weeskamer uit.
[5210] f. 207-208
Hof van Delft – Grietge Adriaensdr. van Windens kinderen gewonnen bij Adriaen
Jorisz. van der Juijst
24-10-1667: comp. [voor Willem van Assendelft notaris te Delft] Grietge Adriaensdr. van der
Winden huisvrouw van Adriaen Jorisz. van der Juijst bouwman wonende op de Noordhoorn
in de jurisdictie van Hof van Delft en stelt tot voogden voorn. Adriaen Jorisz. van der Juijst,

Adriaen Lenertsz. van der Winden haar vader en Sijmon Adriaensz. van der Winden haar
broeder. Sluit de weeskamer uit.
[5212] f. 211-211v
Corstiaen Cornelisz. den Rijcken
3-8-1661: Comp. [voor Engelbert van der Vloet notaris te Delft] Corstiaen Cornelisz. den
Rijcken en Annitge Reijersdr. echtelieden wonende in het Noordeinde van Delfgauw en
stellen tot voogden Corstiaen Dircxsz. van der Zijll en Cornelis Adriaensz. Zijdeman haar
goede bekenden met uitsluiting van de weeskamer tot en met de scheiding van de boedel
toe en daarna Cornelis Corstiaensz. den Rijcken en Vranck Reijersz. van Adrichem.
[5214] f. 214-215
Absrecht – De kinderen van Jannetge Leendertsdr. huisvrouw van Arijen Cornelisz.
Bleijswijck
30-9-1668: Comp. [voor Abraham van den Velde notaris te Delft] Arijen Cornelisz. Bleijswijck
bouwman en Jannetgen Leendertsdr. Overrijnder echtelieden wonende in het Zuideinde van
Delfgauw stellen de langstlevende tot voogd, en hij van zijn zijde Gerrit Arentsz. zijn oom
wonende tot Bleiswijk en Joris Meesz. van Alphen zijn zwager tot Berkel, en zij van haar
zijde Leendert Cornelisz. Overrijnder haar vader wonende tot Zegwaart en Willem Pietersz.
Scheepmaecker haar broeder van halve bedde wonende tot Stompwijk.
[5216] f. 216-217
Vrijenban – De drie minderjarige kinderen van Nanningh Claasz. van Claveren
1-12-1668: Is bij Gerard van Assendelft secretaris gemaakt inventaris van de boedel en
goederen bij Nanning Claesz. van Claveren en Marijtgen Claesdr. in gemeenschap bezeten
en bij voorn. Nanning Claesz. op 16-7-1668 met de dood ontruimd.
8-12-1668: Zijn Cornelis Claesz. van Claveren oom en Jan Jansz. van den Acker behuwde
oom beide van vaderszijde gesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van
Nanningh Claesz. voorn. met namen Claes oud 5 jaar, Claesje oud 3 jaar en Dirck oud 0,5
jaar waarvan de voorn. Cornelis Claesz. ook alhier comparerende de voogdij voor hem en
zijn zwager geaccepteerd heeft.
8-12-1668: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Cornelis Claesz. van
Claveren wonende aan de Rijn bij de Haagse Schouw schoonbroeder van zaliger Nanningh
Claesz. zulks oom van vaderszijde van de nagenoemde kinderen als gestelde voogd over de
drie minderjarige nagelaten kinderen van zaliger Nanning Claesz. van Claveren in zijn leven
bouwman gewoond hebbende in deze jurisdictie aan de oostzijde van de Schie met namen
Claes oud 5 jaar, Claesje oud 3 jaar en Dirck oud omtrent 0,5 jaar, vervangende voor Jan
Jansz. van den Acker mede voogd van de voorn. kinderen en verklaarden vanwege de
voorsz. kinderen geexamineerd te hebben de staat en inventaris van de boedel en goederen
bij de voorn. Nanning Claesz. met de dood nagelaten en met Marijtgen Claesdr. zijn
huisvrouw in gemeenschap bezeten daaruit blijkt dat de lasten hoger zijn dan de effecten, en
daarom te verklaren deze te abstineren. Compareerde mede de voorn. Marijtgen Claesdr. en
verklaart de voorsz. boedel te aanvaarden.

[5218] f. 220
Hof van Delft – De zeven minderjarige kinderen van zaliger Pleuntgen Leendertsdr. de
Hoogh aan haar in huwelijk verwekt bij Jan Jansz. Overgauw
10-5-1669: Zijn tot voogden over de voorsz. kinderen gesteld Leendert Cornelisz. de Hoogh
grootvader en Jan Lenertsz. de Hoogh in de Zoetermeerse Meerpolder oom en zijn dezelve
gelijk geauthoriseerd tot het doen van de opdracht van de verkochte woning en land onder
Pijnacker waarin dezelve kinderen door het overlijden van de huisvrouw van de voorn.
Leendert Cornelisz. de Hooch, die grootmoeder was van dezelve kinderen, voor een
gedeelte zijn gerechtigd. Welke voogdij de voorn. Leendert Cornelisz. de Hoogh voor hem
zelf en vanwege zijn absente zoon heeft geaccepteerd.
[5219] f. 224-227v
De minderjarige kinderen van Liedewij Dircxsdr. aan haar verwekt bij Gerrit Jacobsz.
Koijman
15-8-1658: Comp. [voor Adriawn van der Block notaris te Delft] Gerrit Jacobsz. Coijman en
Liedewij Dircxsdr. echte man en vrouw wonende in het ambacht van Hof van Delft in het
Zuideinde van Delfgauw en maken een testament op de langstlevende. Stellen de
langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
17-2-1677: Comp. [voor schout en gerecht van Hof van Delft] Jacob Gerritsz. van der Kooij
en Gerrit Dircxsz. de Hoog dewelke hebben geexhibeerd het testament bij Gerrit Jacobsz.
Kooijman en Liedewij Dircxsdr. de Hoog voor notaris Adriaen van der Blocq te Delft
gepasseerd op 15-8-1658 […]. Hadden bevonden de voorn. Gerrit Jacobsz. en Liedewij
Dircxsdr. zijn beide overleden zijnde Dirck Gerritsz. van der Kooij nog minderjarig en geen
voogden gesteld. Hebben de gemelde comparanten tot voogden gesteld over hem, die deze
voogdij geaccepteerd hebben.
[5225] f. 228-231v
De minderjarige kinderen van Cornelis Ariensz. Sijdeman geprocreerd bij Jannetje
Vrancken van Rijdt
14-10-1669: Comp. [voor Abraham van den Velde notaris te Delft] Cornelis Ariensz.
Sijdeman bouwman en Jannetgen Vrancken van Rijdt echtelieden wonende in de jurisdictie
van Hof van Delft omtrent Pijnacker en maken een testament. Cornelis Ariensz. Sijdeman
verklaarde te begeren dat voornn. Jannetgen Vracken van Rijdt in eigendom zal hebben de
woning, huis, schuur, bargen en geboomte mitsgaders al het vrij hofland om en omtrent de
voorsz. woning gelegen dat verongeld wordt voor 10 morgen op een gedeelte vandien de
voorsz. woning staat, alles staande en gelegen in Hof van Delft […]. Institueert zijn voorzoon
Jan Cornelisz. Zijdeman in een stuk land groot 14 hond 9 roeden, te verongelden voor 2
morgen onvrij hofland, en genaamd wordt het Stamerffge waarmee zijn vaderlijek erfenis zal
zijn voldaan. Verklaarde dat hij zich voor Trijntgen Cornelisdr. zijn dochter en Michiel
Maertensz. Zijdenbosch haar gewezen man als borg heeft verbonden voor omrent de som
van 4000 car. gld. waarvan hij nog niet is ontlast, waarvan voorn. Trijntgen Cornelisdr. de
boedel zal moeten ontslaan waarna hij aan haar institueert een stukje land dat verongeld
wordt voor 2 mrgen onvrij hofland gelegen in het Hof van Delft. Tot erfgenaam in al zijn
verder goderen al zijn verdere kinderen gewonnen in zijn tweede huwelijk bij voorn.
Jannetgen Vrancken van Rijdt. Met groot aantal aanvullende bepalingen. Testarice heeft tot
haar enige erfgenaam genomineerd voorn. Cornelis Ariensz. Sijdeman haar man in al de
goederen. Met diverse bepalingen. Testateuren stellen tot voogden de langstlevende en Jan
Cornelisz. Zijdeman en Vranck Pietersz. van der Valck van zijn zijde en van haar zijde

Vranck Joosten van Rijdt en Arien Hillebrantsz. haar vader en neef. Sluiten de weeskamer
uit.
[5233] f. 236
Cornelia Dircxsdr. van der Bijls kinderen aan haar verwekt bij Claes Cornelisz. van der
Burch
4-1-1656 [doorgehaald is 9-10-1670 en bijgeschreven de nieuwe datum]: Hebben schout en
gerecht van Vrijenban tot voogden over de drie nog minderjarige kinderen van zaliger
Cornnelia Dircxsdr. van der Bijll in haar leven huisvrouw van Claes Cornelisz. van der Burgh
met namen Dirck oud 20 jaar, Marijtgen oud 14 jaar en Hendrickje oud 11 jaar gesteld Arent
Dircxsz. van der Bijll, Cornelis Claesz. van der Burgh en Dirck Claesz. van der Burch,
dewelke gecompareerd de voogdij geaccepteerd hebben, behalve Cornelis Claesz. van der
Burch (ziek). [deze inschrijving is geheel doorgehaald]
[5234] f. 238
Arijen Aerijensz. van Leeuwens kinderen gewonnen bij Lijsbet Cornelisdr. van der
Burch overleden aan de Harreweg in deze jurisdictie
10-2-1671: Hebben schout en gerecht van Vrijenban tot [voogden] over de nog minderjarige
kinderen van zaliger Arijen Arijensz. van Leeuwen gewonnen bij Lijsbeth Cornelisdr. van der
Burch met namen Cornelis oud 21 jaar, Jannetegn oud 17 jaar, Hendrick oud 13 jaar en
Simon oud 9 jaar gesteld Cornelis Arijensz. van Leeuwen wonende te Zevenhuizen en Jan
Cornelisz. van der Burch in Kethelambacht omen van dezelve kinderen, dewelke
gecompareerd de voogdij geaccepteerd hebben.
24-2-1671: Is door de secretaris van dit ambacht gemaakt inventaris van de voorsz. boedel
op het aangeven van Arij Arijensz. van Leeuwen nu door huwelijk mondig en ten overstaan
van de voorsz. voogden.
[5235] f. 241-242v
Dirck Jansz. Westervelds kinderen
16-2-1641: Comp. [voor Adriaen van der Block notaris te Delft] Dirck Jansz. Westerveld
bleker en Neeltgen Gerritsdr. echte man en vrouw wonende aan de Dwerswatering te
Nootdorp onder het ambacht van Vrijenban maken een testament op de langstlevende.
Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5239] f. 245-245v
Het nagelaten kind van Susannetge Thomasdr. aan haar verwekt bij Cornelis
Cornelisz. van Borgonjen
27-8-1671: Zijn tot voogden over het voorsz. kind gesteld Joris Gabrielsz. van Westen en
Cornelis Cornelisz. Corpershoeck dewelke mede gecompareerd de voogdij hebben
geaccepteerd, welk kind genaamd is Jacob Cornelisz. van Bourgonjen en tegenwoordig oud
10 jaar.
27-8-1671: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Joris Gabrielsz. van
Westen en Cornelis Cornelisz. Corpershoeck beide op De Hoorn geburen en voogden van
Jacob Cornelisz. van Bourgonjen enige nagelaten kind van Susannetgen Thomasdr. aan
haar in huwelijk verwekt bij Cornelis Cornelisz. van Bourgonjen en verklaarden zij
comparanten dat voorn. Cornelis Cornelisz. van Bourgonjen volkomen opening heeft gedaan

van de boedel en goederen die hij bezit waaruit zij hebben ondervonden dat de lasten groter
dan de effecten, zodat zij uit hoofde van het voorsz. kind verklaarden deze boedel te
abstineren. Compareerde mede voorn. Cornelis Cornelisz. van Bourgonjen dewelke
verklaarde de voorsz. boedel en goederen te aanvaarden.
[5241] f. 248-250v
De kinderen van Liedewij Jorisdr. Decker in haar leven huisvrouw van Arijen Pietersz.
van Braberwijck op de Hoorn
20-5-1671: Comp. [voor Willem van Assendelft notaris te Delft] Arijen Pietersz. van
Braberswijck kleermaker en Liedewij Jorisdr. Decker zijn huisvrouw wonende op de Hoorn
buiten Delft maken een testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd
en sluiten de weeskamer uit.
[5245] f. 254-259
Vrijenban – Willem Pietersz. van Heemskercks kinderen
2-2-1671: Comp. [voor Joris van der Houve notaris te Delft] Willem Pietersz. van
Heemskerck en Jaepge Leendertsdr. van der Burgh echtelieden wonende te Delfgauw en
maken een testament. Hij stelt zijn vrouw tot erfgenaam met diverse bepalingen. Zij stelt ot
haar erfgenamen Maritge, Neeltje en Jacob Jacobsz. Dijxhoorn haar drie voorkinderen
gewonnen bij Jacob Ariensz. Dijxhoorn haar eerste man zaliger en de kinderen die zij bij
haar voorsz. huidige man alreeds geprocreerd heeft of nog komt te procreeren, mitsgaders
voorn. haar man elk in een gerecht kindsgedeelte, met diverse bepalingen. Hij stelt tot
voogden zijn voorn. huisvrouw, Arie Ariensz. Dijcxhoorn wonende in Naaldwijkerambacht en
Dirck Dircxsz. van der Schilde wonende op ’t Wout zijn zwagers. Zij stelt tot voogden
beneffens haar voorn. man, Cornelis en Pieter Ariensz. Dijcxhoorn gebroeders beide
wonende op ’t Wout haar zwagers. Sluiten de weeskamer uit.
[5252] f. 262-265
Hof van Delft – De kinderen van Marijtgen Jansdr. in haar leven huisvrouw van Bruijn
Claesz. van der Clauw
6-3-1664: Comp. [voor Simon van Steelant notaris te Delft] Bruijn Claesz. van der Claeuw en
Maertge Jansdr. echtelieden wonende in de Kethelpolder en maken een testament. Doen
huwelijkse voorwaarden te niet. Langstlevende is erfgenaam en voogd. Sluiten de
weeskamer uit.
[5259] f. 269-270
Hof van Delft – De kinderen van Jop Amen Zondervan bleker op de Hoorn was
16-11-1671: Comp. [voor Abraham Verkerck notaris te Delft] Job Amen Sondervan wonende
op de Noordhoorn buiten Delft en Rusge Fransdr. echtelieden en stellen tot voogden Claes
[Philipsz.] van der Mij wonende in Schipluiden en Jan Dircxsz. Bruijnswijck mede aldaar.
Sluiten de weeskamer uit.

[5262] f. 273-275v
Vrijenban – Baertgen Arijensdr. van der Smans kinderen aan haar in huwelijk verwekt
bij Allert Adriaensz. van der Burgh aan de Dwarswatering
14-9-1670: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Aldert Arijensz. van der Burch en
Baertgen Arijensz. van der Sman echte man en vrouw wonende aan de Dwerswatering
buiten de stad Delft en maken een testament. Hij stelt zijn vrouw tot erfgenaam met diverse
bepalingen. Zij stelt tot haar erfgenamen haar twee voorkinderen met namen Arij Pietersz. en
Jan Pietersz. Langenbent geprocreerd bij Pieter Willemsz. Langenbent, met diverse
bepalingen. Tot voogden naast de langstlevende nog Jan Arijensz. Sman wonende in
Stompwijk en Pieter Pietersz. Hoogeveen wonende in de heerlijkheid van Hoogeveen haar
testatrices broeder en zwager. Sluiten de weeskamer uit.
[5268] f. 279-282
Vrijenban – De kindskinderen van Pietertgen Pietersdr. Post weduwe was van Joost
Willemsz. van der Meer aan de Dwarswatering
5-1-1669: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Pietertgen Pietersdr. Post weduwe
van Joost Willemsz. van der Meer wonende aan de Dwarswatering in Vrijenban en maakt
testament. Legateert aan de drie kinderen van haar zaliger zoon Arij Joosten van der Meer te
samen 2400 car. gld. Idem aan de vier kinderen van Soetje Joostendr. van der Meer te
samen gelijke 2400 car. gld. Met diverse bepalingen. tot erfgenamen in haar verdere na te
laten goederen stelt zij tot haar erfgenamen: Pieter Joosten van der Meer en Abraham
Joosten van der Meer haar kinderen elk voor de helft. Sluit de weeskamer uit.
26-7-1674: Alzo Pieter en Abraham Joosten van der Meer gebroeders, zonen en
geinstitueerde erfgenamen van Pietertgen Pietersdr. weduwe van Joost Willemsz. van der
Meer, het Hof van Holland bij request te kennen hebben gedaan dat haar moeder op 5-11669 comparerende voor Johannes Ranck notaris te Delft haar supplianten tot haar enige
erfgenamen had geinstitueerd, en verder had gelegateerd aan de drie kinderen van haar
zaliger zoon Arijen Joosten van der Meer te samen 2400 gld. en aan de vier kinderen van
Soetgen Joosten van der Meer te samen mede 2400 gld. […]. Volgt overzicht van haar
bezittingen […]. En ofschoon door intercessie van het gerecht van Vrijenban Cornelis en Jan
Dircxsz. Westervelt de voorn. minderjarigen omen waren verzocht om de voorsz. actie der
kinderen te representeren, had dit echter door de fidei commissaire verbintenis geiiriteerd en
daartoe niet kunnen condemneren. Willen dit geld voor de voorsz. kinderen overnemen en
door een getrouw persoon bij hen daartoe te stellen administeren die daarvan voor henlieden
ten overstaan van de supplianten verbonden blijft rekening, bewijs en reliqua te doen zoals
het behoort. Dit wordt toegestaan.
[5276] f. 283-284
Het enige nagelaten kind van zaliger Arijaentgen Jansdr. in haar leven huisvrouw van
Pieter Hendricxsz. van der Marcq overleden onder Woudharnas
9-6-1672: Zijn tot voogden over het voorsz. kind genaamd Margareta Pietersdr. toen oud 25
weken gesteld Jan Jansz. van Berckel grootvader en Beun Jansz. van Berckel [doorgehaald:
tot Wateringen] oom, dewelke op heden gecompareerd zijnde de voogdij geaccepteerd
hebben.
9-6-1672: Is bij de secretaris van dit ambacht inventaris gemaakt en geliasseerd.

27-7-1673: Comp. [voor schout en gezworenen van Hoog- en Woudharnas met Groeneveld]
Pieter Hendricxsz. van der Marcq weduwnaar ter eenre mitsgaders Jan Jansz. van Berckel
grootvader en Beun Jansz. van Berckel oom als gestelde voogden over Margareta Pietersdr.
dochter van zaliger Arijaentgen Jansdr. in haar leven huisvrouw van de voorn. Pieter
Hendricxsz. ter andere zijde en verklaarden met elkaar nopende de uitkoop van de goederen
bij de voorn. Arijaentgen Jansdr. nagelaten geaccordeerd te wezen als volgt […].
26-11-1676: Schout en gerecht van Hoog- en Woudharnas met Groeneveld hebben tot mede
voogd van Margareta Pietersdr. dochter van Pieter Hendricxsz. van der Marcq daar moeder
van is geweest Arijaentgen Jansdr. die voormaals weduwe en geinstitueerde erfgenaam was
van Jacob Dircxsz. Leckerkerck in plaats van Jan Jansz. van Berckel het kinds grootvader
die overleden is, gesteld naast Beun Jansz. van Berckel des kinds oom, nog het kinds vader
Pieter Hendricxsz. van der Marcq. Ook authorisatie om te ontvangen vanwege het testament
van zaliger Betgen Heijmensdr. zodanige erfportie als hetzelve kind voor de ene helft en het
voorn. kinds vader voor de wederhelft uit haar nagelaten fideicommissaire goederen is
competerende.
[5279] f. 285-286v
Vrijenban – De kinderen van Cornelis Dircxsz. Huijsman
9-5-1676: Comp. [voor Adriaen van der Block notaris te Delft] Cornelis Dircxsz. Huijsman en
Annetje Jansdr. Clover echtelieden wonende aan de Dwerwatering omtrent Nootdorp en
maken een testament op de langstlevende. Stellen ook de langstlevende tot voogd, en tot
mede voogd hij zijn broeder Jacob Dircksz. Huijsman en zij haar vader Jan Theunisz. Clover.
Sluiten de weeskamer uit.
[5283] f. 288-289
Het enige nagelaten kind van zaliger Aefje Arijensdr. van der Burch aan haar in
huwelijk verwekt bij Dirck Cornelisz. van de Rotte oud 11 weken genaamd Cornelis
Dircxsz. van de Rotte
10-12-1672: Hebben schout en gezworenen van Hof van Delft tot voogden over het voorsz.
kind beneffens de vader van het kind zelf nog Allert Arijensz. van der Burch oom en Jacob
Jansz. Langelaen goede bekende die present wezende de voogdij geaccepteerd hebben.
9-11-1672: Is bij de secretaris van dit ambacht inventaris van de voorsz. boedel gemaakt.
10-12-1672: Comp. [voor schout en gerecht van Hof van Delft] Dirck Cornelisz. van de Rotte
weduwnaar te Delfgauw ter eenre, mitsgaders Allert Arijensz. van der Burch oom en Jacob
Jansz. Langelaen goede bekende als beneffens de voorn. vader gesteld tot voogden over
Cornelis Dircxsz. van de Rotte oud 11 weken zoon en erfgenaam van zaliger Aefje Arijensdr.
van der Burch aan haar in huwelijk verwekt bij de voorn. Dirck Cornelisz. van de Rotte ter
andere zijde dewelke na examinatie van de boedel door voorsz. Aefje Arijensdr. nagelaten
nopende de uitkoop vandien geaccordeerd te wezen […].
[5286] f. 291-291
Jeroen Jeroensz. van der Berchs kinderen
27-12-1668: Zijn tot voogden gesteld Jacob Isbrantsz. van Vliet en Gerrit Arijensz. Klapwijck
die de voogdij geaccepteerd hebben.
27-12-1668: Is gemaakt inventaris van de voorsz. boedel door de secretaris alhier.

[5287] f. 293
De kinderen van Adriaen Lourisz. van Schiebroeck gewoond hebbende op de Hoorn
onder het Hof van Delft
Alzo de voorsz. boedel desolaat vervallen was hebben de vrienden en naaste
bloedverwanten van de voorn. Adriaen Lourisz. Schiebroeck haar geadresseerd gehad aan
schout en gerecht van Hof van Delft en dezelve verzocht om de jongste van de voorsz.
kinderen met name Marijtgen Adriaensdr. Schiebroeck oud 9,5 jaar in het weeshuis van de
stad Delft mocht worden aangenomen […]. Zij is op 29-4-1673 in het weeshuis gegaan.
4-4-1673: Zijn tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Arij Lourisz. Schiebroeck
gesteld Simon Pietersz. van Schaegen en Leendert Zijbrandsz. Coornmolen die ten zelve
dage de voogdij geaccepteerd hebben.
4-4-1673: Is de inventaris gemaakt van dezelve boedel.
[5288] f. 294-295
Woudharnas – De kinderen van Trijntge Ariensdr. gewonnen bij Vranck Arentsz.
Noordermaes in zijn leven burgemeester van Maassluis
19-10-1670: Comp. [voor schepenen van Maassluis] Trijntje Adriaensdr. weduwe van Vranck
Arentsz. Noordermaes in zijn leven burgemeester alhier maakt haar testament en stelt haar
kinderen tot haar erfgenamen, met dienverstande dat haar zoon Philps Noordermaes vermits
zijn impotentie zijn leven lang gedurende alleen zal profiteren tot zijn onderhoud de jaarlijkse
vruchten van haar portie die zijn in de Oude en Nieuwe Taanhuizen alhier heeft. Na diens
overlijden gaat dit naar haar andere kinderen en kleinkinderen. Ze prelegateert aan Lijsbet
Vrancken haar dochter een som van 200 gld. voor haar getrouwd diensten aan haar
bewezen en legatert aan Arijaentje Jansdr. haar nicht een som van 100 gld. voor haar dienst
in plaats van huur. Stelt tot voogden Jacob Vrancken Noordermaes schoolmeester alhier
haar zoon en Jacob Jansz. Voshol backer alhier haar goede bekende.
[5291] f. 297-298
Hof van Delft – De minderjarige kinderen van Marijtge Cornelisdr. aan haar verwekt bij
Leendert Gerritsz.
9-10-1653: Comp. [voor Adriaen van der Block notaris te Delft] Leendert Gerritsz. arbeider
en Maritgen Cornelisdr. echte man en vrouw wonende aan de Laan te Delfgauw en maken
een testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de
weeskamer uit.
[5294] f. 302-303
Hof van Delft – De minderjarige kinderen van Madaleentge Fransdr. aan haar verwekt
bij Arent Anthonisz. Ruijghrock
20-6-1673: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Arent Anthonisz. bouwman en
Magdaleentgen Fransdr. echte man en vrouw en maken een testament op de langstlevende.
Stellen de langstlevende tot voogd benevens Phillips en Heijmen Fransz. haar testatrices
broeders. Sluiten de weeskamer uit.

[5297] f. 305-306
Arijen Leendertsz. Schoons weduwe
3-5-1673: Nadat gebleken was dat de voorn. weduwe onmachtig was haar zelf te
gouverneren en op verzoek van de vrienden in een verbeterhuis was besteld is op aangeven
van de dochter ten overtsaan van iemand van het gerecht gemaakt inventaris van de voorsz.
boedel.
17-5-1673: Zijn bij schout en gerecht tot curatoren gesteld de zwager van de voorn.
krankzinnige met name Pieter Arijensz. van Dijck en Willem Cornelisz. van Ringh.
19-5-1673: Is geapprobeerd het contract van koop en verhuring van de bestialen en
boedelshuis volgens akte daarvan zijnde.
18-10-1684: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Pieter Pietersz. van
Geest bouwman wonende te Monster als procuratie hebbende van Hendrick Adriaensz.
Schoon jongman varendgezel staande op zijn vertrek om met het schip de Vergulde Son
voor bootmansmaat te varen naar S…na? blijkende bij de akte van 21-9-1684 voor Gerard
van Assendelft secretaris alhier als notaris te Delft gepasseerd en bekende dat de voogden
over de voorn. Hendrick Adriaensz. Schoon in zijn minderjarigheid gesteld aan hem zelf
rekening, bewijs en reliqua gedaan hebben van de boedel en goederen bij zijn ouders
nagelaten, en dat hij ook ontvangen al hetgeen hem wegens zijn ouders erfenis had
gecompeteerd.
[5300] f. 309-312v
Absrecht – De minderjarige kinderen van Ariaentge Ariensdr. Overgauw aan haar
verwekt bij Adriaen Dircxsz. de Hoogh
12-3-1668: Comp. [voor Christiaen van Vliet notaris te Delft] Arien Dircxsz. de Hoogh
bouwman wonende op Schie en Adriaentie Ariensdr. Overgaeu echte man en vrouw onder
Absrecht en maken een testament op de langstlevende. Stellen de langstlevende tot voogd
en sluiten de weeskamer uit.
[5309] f. 315-318v
Vrijenban – Arijen Jansz. van der Lucht bleker was buiten de Watersloots
kindskinderen
30-11-1663: Comp. [voor Simon van Steelant notris te Delft] [vergeten is: Arijn Jansz. van
der Lucht bleker en] Annitge Thijsdr. de Laet echtelieden wonende buiten de
Waterslootstepoort en maken een testament op de langstlevende met diverse bepalingen.
Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5318] f. 320-322
Woudharnas – De kinderen van Jan Doewe van Dorp
10-5-1673: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Jan Doewe van Dorp en Elisabeth
Vrancken echte man en vrouw wonende onder Woudharnas buiten de stad Delft en maken
een testament op de langstlevende met diverse bepalingen. Stellen de langstlevende tot
voogd en sluiten de weeskamer uit.

[5323] f. 325-327
Vrijenban – Aeltgen Thijssen Poeijers kinderen gewonnen bij Abraham Joosten van
der Meer
6-9-1664: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Abraham Joosten van der Meer en
Aeltgen Thijsdr. Pooijers echte man en vrouw wonende aan de Dwerskade in Vrijenban en
maken een testament op de langstlevende met diverse bepalingen. Stellen de langstlevende
tot voogd en sluiten de weeskamer uit.
[5328] f. 331-332
Vrijenban – Maartgen Dircxsdr. Westervelds enige nagelaten dochtertje aan haar
verwekt bij Arijen Cornelisz. van der Sman
24-7-1674: Zijn tot voogden over het voorsz. kind oud omtrent 2,5 jaar gesteld Cornelis
Dircksz. Westerveld mede gezworene van deze jurisdictie wonende aan de Dwerswateringe
en Jan Dirksz. Westerveld buiten de Koepoort van Delft, die ten zelve dage de voogdij
hebben geaccepteerd.
24-7-1674: Comp. [voor schout en gezworenen van Vrijenban] Cornelis en Jan Dirksz.
westerveld beide moederlijke omen en voogden van Neeltgen Ariensdr van der Sman enig
nagelaten kind van Marijtgen Dircxsd. Westerveld aan haar verwekt bij Arijen Cornelisz. van
der Sman bleker wonende aan de Dwerswateringe in Vrijenban en verklaarden de boedel en
goederen bij de voorn. Marijtgen Dircxsdr. met gemelde Van der Sman in gemeenschap
bezeten en nu omtrent drie maanden geleden met de dood ontruimd, te bevinden dat de
effecten weinig meer zijn dan de lasten, verklaren om hun zusters kind niet te bezwaren, de
erfenis van de moeder van het kind te abstineren. Compareerde mede de voorsz. Arijen van
der Sman verklaarde de voorsz. boedel te aanvaarden.
[5331] f. 332v-333v
Hof van Delft - Jan Pietersz. Starrenburghs drie minderjarige nagelaten kinderen
19-7-1674: Is bij Gerard van Assendelft secretaris van Hof van Delft gemaakt inventaris van
de boedel en goederen nagelaten bij Jan Pietersz. Starrenburg en met Trijntgen Jansdr. van
Sloth zijn huisvrouw in het gemeen bezeten.
22-7-1674: Hebben schout en gerecht van Hof van Delft tot voogden over de drie
minderjarige nagelaten kinderen, als Marijtgen oud bij de 17 jaar, Annetgen oud 6 jaar en
Pietertgen Jansdr. oud 4 jaar gesteld Pieter Pietersz. Starrenburgh wonende op
Schoonderloo en Arijen Pietersz. Starrenburch wonende op Starrenburgh bij Overschie
broeders van de overledene en omen van de voorsz. kinderen.
26-7-1674: De voogden hebben de voogdij geaccepteerd.
26-7-1674: Comp. [voor schout en gezworenen van Hof van Delft] Trijntgen Jansdr. van
Sloth weduwe Jan Pietersz. Starrenburgh in zijn leven gewoond hebbende en overleden op
de C...?molen buiten de stad Delft onder deze jurisdictie ter eenre, mitsgaders Pieter
Pietersz. starrenburgh en Arij Pietersz. Starrenburgh omen van vaderrszijde en voogden van
de drie minderjarige nagelaten kinderen van de voorn. Jan Pietersz. Starrenburg namelijk
Marijtgen oud bij de 17 jaar, Annetgen oud 6 jaar en Pietertgen Jansdr. oud 4 jaar ter andere
zijde en verklaarden met elkaar nopende de uitkoop van de boedel en goederen bij wijlen de
voorsz. kinderen vader in februari jongstleden met de dood ontruimd geaccordeerd te zijn als
volgt […].

[5334] f. 336
Leendert Simonsz. van der Eijndens kinderen
6-4-1674: Zijn tot voogden over de minderjarige kinderen van Leendert Simonsz. van der
Eijnde gesteld Jacob Simonsz. van der Eijnde onder Overschie overledens broeder en Dirck
Simonsz. Vermeer te Pijnacker zijn zwager die ten voorsz. dage comparerende de voogdij
geaccepteerd hebben.
8-4-1674: Is bij de secretaris alhier gemaakt inventaris van dezelve boedel.
[5335] f. 339-341
Testament van Jacobmijntgen Blasen van Zegbroeck huisvrouw was van Adriaen
Jacobsz. Guardijn bakker op de Hoorn
27-1-1673: Comp. [voor Johannes Ranck notaris te Delft] Arij Jacobsz. Gordijn bakker en
Jacomijntgen Blaesen van Seghbrouck echte man en vrouw wonende op de Hoorn buiten
Delft en maken een testament. Hij stelt tot zijn erfgenaam voorn. Jacomijntgen Blaesdr. van
Segbrouck zijn huisvrouw. Zij stelt tot haar erfgenamen Blaes Leendertsz. en Elsgen Gijsen
van der Voort haar ouders wonende buiten de Watersloot in de som van 25 gld. en voor de
rest voorn. Arijen Jacobsz. Gordijn haar man. Stellen de langstlevende tot voogd en sluiten
de weeskamer uit.
[5340] f. 343-343v
Testament van Adriaen Pleunen Pijnaecker korenmolenaar was
19-11-1670: Comp. [voor Abraham van den Velde notaris te Delft] Adriaen Pleunen Pijnacker
korenmolenaar wonende onder Hof van Delft bij de Pijnackerse watermolens en heeft tot
voogden over zijn onmondige zoon gesteld Pleun Arijensz. Pijnacker en Dirck Arijensz.
Pijnacker zijn zonen en bij overlijden van een van hen beide Pieter Arijensz. Pijnaker mede
zijn zoon.
[5342] f. 346-347v
Hof van Delft – Testament van Hilletgen Arentsdr. de Jong huisvrouw was van Barend
Joppen aan Zwet
30-10-1675: Comp. [voor Abraham Verkerck notaris te Delft] Barent Joppen Antsweth en
Hillitge Arendsdr. de Jongh wonende onder het Klein Hof van Delft en maken een testament
op de langstevende. Stellen tot voogden, hij Jan Joppen van Sweth en Jan Cornelisz.
Dijcxhoorn en zij Jan Arendsz. de Jongh en Pieter Cornelisz. Corpershouck. Sluiten de
weeskamer uit.
[5346] f. 349-353v
Cornelia Dircxsdr. van der Bijlls kind aan haar verwekt bij Claes Cornelisz. van der
Burch
9-1-1676: Hebben schout en gerecht van Vrijenban tot voogden over de twee alsnog
mindrjarige kinderen van zaliger Cornelia Dircxsdr. van der Bijll in haar leven huisvrouw van
Claes Cornelisz. van der Burch met namen Marijtgen oud 20 jaar en Hendrickje oud 16 jaar
gesteld Arent Dircxsz. van der Bijll oom, Cornelis en Dirck Claesz. van der Burch dewelke
ten voorsz. dage comparerende de voogdij geaccepteerd hebben, doch is de voorn. Cornelis
Claesz. niet gecompareerd omdat hij ziek was.

18-3-1672: Comp. [voor Testart van Hasselt notaris te Delft] Claes Cornelisz. van der Burch
scheepmaker wonende in de scheepmakerij buiten deze stad in huwelijk gehad hebbende
Cornelia Dircxsdr. van der Bijll zaliger op 15-3-1670 overleden ter eenre, item Cornelis
Claesz. van der Burch mede scheepmaker wonende in het Zuideinde of buiten de Ketelpoort
van deze stad getrouwd en zulks mondig zijnde voor hem zelf, mitsgaders Arent Dircxsz. van
der Bijl schipper en mr. Nicolaes Voorheul chirurgijn beide wonende binnen deze stad als
beneffend dezelve Cornelis Claesz. van der Burch geordonneerde voogden over Dirck
Claesz. van der Burch althans oud 22 jaar, Maertje Claesdr. van der Burch oud 16 jaar en
over Hendrickje Claesdr. van der Burch oud 13 jaar alle kinderen en erfgenamen ab intestato
van de voorn. Cornelia Dircxsdr. Bijl bij haar aan de voorn. Claes Cornelisz. van der Burch
verwekt te samen ter andere zijde, verklarende eerste comparant dat bij huwelijkse
voorwaarden tussen hem en zijn voorn. huisvrouw voor het aangaan van haar huwelijk
gemaakt op 21-4-1648 voor Johan van Ophoven is geaccordeerd […] volgens de staat en
scheiding van de boedel en goederen nagelaten bij Dirck Cornelisz. van der Bijl als mede
van de goederen van Maertje Dircxsdr. van der Bijl vermiste en uitlandige, de vader en
zuster was van de voorn. Corneia Dircxsdr. van der Bijl beide ter weeskamer van Delft
berustende […]. Cornelis Claesz. van der Burch geassisteerd met Marijtge Jansdr.
Langerack zijn huisvrouw doen afstand van de ene helft van huising en erf en
scheeptimmerwerf bij de voorn. Claes Cornelsz. van der Burgh zijn vader en voornoemde
Cornelia Dicxsdr. van der Bijl zijn moeder hem beloofd ten huwelijk volgens huwelijkse
voorwaarden op 26-5-1668 gepasseerd voor Frans van Hurck notaris.
3-3-1676: Rechtdag – Dirck Claesz. van der Burgh meerderjarige zoon van Claes Cornelisz.
van der Burch mitsgaders Arien Dircksz. van der Bijl als voogd van de alsnog minderjarige
kinderen van de voorsz. Claes Cornelisz. eisers contra dezelve Claes Cornelisz. zijn vader,
mitsgaders Cornelis Claesz. van der Burch voor zoveel hij zich bij deze zou willen partij
maken […]. Over openbare verkoop van zeker huis, erf en scheepmakerij buiten de
Rotterdamse poort van de stad Delft.
1-9-1676: Heeft Adriaen Dircxsz. van der Bijll rekening gedaan waarbij dezelve schuldig blijft
248:7:8 te betalen aan Hendrickje Claesdr., Dirck Claesz. en Marijtgen Claesdr. volgens de
staat achter de rekening.
[5360] f. 356-357
Cornelia Jansdr. van der Houvens kinderen aan haar in huwelijk verwekt bij Jan
Pietersz. Oosterlaen
10-4-1670: Comp. [voor Adriaen van der Block notaris te Delft] Jan Pietersz. Oosterlaen en
Cornelia Jansdr. van der Houve echte man en vrouw wonende te Pijnacker aan de Laan etc.
en stellen tot voogden zij aan haar zijde Jan Jansz. van der Houve haar broeder en Rookus
Willemsz. haar zwager.
[5364] f. 359
Marijtge Pietersdr. Olshoorn
11-6-1676: Schout en gerecht van Vrijenban hebben tot voogden over de goedren van
Marijtgen Pietersdr. Olsthoorn dochter van Pieter Cornelisz. Olsthoorn en Euwoutgen
Maertensdr. van der Meer gesteld de voorn. Pieter Cornelisz. Olsthoorn haar vader en Jacob
Gerritsz. Hogervorst haar oom en dezelve tegelijk geauthoriseerd van de erfgenamen van
Dirck Jansz. Westerveld als possesseurs van de hypotheek gekomen van de voorn. Pieter
Cornelisz. Olsthoorn te ontvangen 100 gld. kapitaal en interest vandien al dezelve
erfgenamen schuldig zijn aan de voorn.Marijtgen Pietersdr. Olsthoorn als hetzelve haar bij

haar zaliger oom Dirck Maertensz. van der Meer gelegateerd. Welke voogden gecompareerd
geweest zijnde de voorsz. voogdij en authorisatie geaccepteerd hebben.
11-6-1676: Comp. [voor schout en gerecht van Vrijenban] Pieter Cornelisz. Olsthoorn vader
en voogd van Marijtgen Pietersdr. Olsthoorn als principaal mitsgaders Jacob Gerritsz.
Hogervorst wonende te Nootdorp als borg en bekenden aan Marijtgen Pietersdr. Olsthoorn
minderjarige dochter van dezelve Pieter Cornelisz. Olsthoorn bij lossing ontvangen van de
erfgenamen van Dirck Jansz. Westerveld schuldig te wezen de som van 100 car. gld. Tot
waarborg zijn huis, erf en boomgaard mitsgaders 4 hond zowel water als land gelegen in
deze jurisdictie in Klein-Vrijenban aan de dwerswateringe.

