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Inleiding
In het Regionaal Archief Leiden bevinden zich in het archief van de weeskamer (toegang
0518) een aantal boeken met kwitanties van voljaarden. Dit zijn kwitanties van volwassenen
waarvan geld of waardepapieren bij de weeskamer berusten, meestal omdat één of beide
ouders overleden zijn toen ze nog niet volwassen waren en die ze komen ophalen. Hiervan
wordt dan aantekening gemaakt en indempneren ze de weeskamer. Dit is genealogisch een
interessante bron omdat er veel familierelaties in genoemd staan. Waar in de
voogdenboeken de kinderen nog jong zijn en je soms geen idee hebt wat er met ze gebeurd
is, zie je ze in deze bron als volwassene optreden waarbij vaak beroep, woonplaats of
partner worden genoemd. Hierdoor zijn ze vaak weer te traceren. Deze bewerking bevat
regesten van deel A waarin inschrijvingen staan over de periode 1597-1604.
Van deze bron staan scans van deze bron op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken
(ELO). Bij twijfel is het raadzaam de scans of het origineel te raadplegen. Soms kan hier ook
meer informatie staan, bijvoorbeeld een aantekening in de marge met verwijzing naar een
bewijsboek.
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
f. 1 d.d. 23-7-1597: Annatgen Adrijaensdr. voljaarde dochter van Adrijaen Jansz. den Bour
eertijds stierman nu schrijver van de Rijnsburgerpoort van Leiden gewonnen bij Truijtgen
Henricxdr. zijn zaliger huisvrouw geholpen door Cornelis Cornelisz. kleermaker haar zwager
en gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege haar zaliger moeder voorsz.
f. 2 d.d. 25-7-1597: Henrick Nolle spiegelmaker van Kampen nu wonende binnen Alkmaar
getrouwd met Zophia enige nagelaten weeskind van Florijs Coenraets zaliger gewonnen bij
Lijsbeth Jansdr. heeft ontvangen etc. wezende de gerechte helft van 140 gld. die zijn
comparants huisvrouw voorn. van de mede-erfgenamen van Gerijt Splintersz. zaliger
volgens akte voor Salomon van der Woert notaris op 10-5-1580 gegeven zijn.
f. 2v d.d. 18-9-1597: Lijevijn van den Schuijre van Oosterzeel schoenmaker getrouwd met
Cathalijne Joos Impens van Ronse in Vlaanderen voljaarde dochter gewonnen bij
Martijntgen Visschers heeft ontvangen etc. als van Abraham Joos Impens voorsz. na
weeskind gewonnen bij Nicasijne filia Franchoijs Hagele zijn tweede huisvrouw over het
bewijs van het weeskinds zaliger vaders bewijs, volgens het bewijs in het tweede memoriaal
folio 461 d.d. 8-3-1596, mitsdien het voorn. weeskind voor enige tijd overleden is.
f. 3v d.d. 7-11-1597: Dirck Adrijaensz. van Nierop voljaarde zoon van Adrijaen Fransz.
zaliger geprocreerd bij Anna Dirck Visschersdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van
zijn zaliger vader voorn.
f. 4 d.d. 1590 [geen dag en maand vermeld; 1590 gecorrigeerd uit 1597]: Jan Gerijtsz.
wollewever en voerlakenwever voljaarde zoon van Gerijt Anthonisz. in zijn leven
schoenmaker geproceerd aan Catarijne Lenaertsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en moeder voorsz.
f. 5 d.d. 8-11-1597: Jan Jansz. goudsmid wonende binnen Enkhuizen voljaarde zoon van
Jan Franchoijs in zijn leven kramer geproceerd aan Catarijne Kijff Jansdr. zijn huisvrouw
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn zaliger moeder voorn.
f. 5v d.d. 5-1-1598: Gerijt Dircxsz. linnenwever nu wonende in Den Haag voor hem zelf en
Claes Jansz. den Uijl mede linnenwever als vader en bloedvoogd van zijn drie onbejaarde
weeskinderen gewonnen bij Grietgen Dircdr. zijn zaliger huisvrouw in haar leven zuster van
voorn. Gerijt Dircxsz. en zulks mede erfgenamen en kinderen van zaliger Dirck Hillebrantsz.
hebben ontvangen etc. vanwege hun vader en schoonvader voorn.
f. 6 d.d. 116-1-1598: Frans Cornelisz. voljaarde zoon van Jonge Cornelis Jacobsz. zaliger
gewonnen bij Ermtgen Cornelisdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn zaliger vader en
vanwege Catarijne Cornelisdr. zijn oude-moeie.
f. 6v d.d. 19-1-1598: Claes Jansz. lijndraaier getrouwd met Margareta Wollebrandt Cornelisz.
kuipers voljaarde dochter en Gielis Pietersz. kleermaker getrouwd met Annetgen mede des
voorsz. Wollebrant Cornelisz. voljaarde dochter beide wonende te Delft voor haar zelf en
vervangende voor Abraham Wollebrantsz. kuipergezel en Claertgen Wollebrantsdr. beide
mede voljaard zijnde, alle te samen kinderen en erfgenamen van Wollebrandt Cornelisz.
kuiper voorsz. geownnen bij Neeltgen Meessendr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenissen zowel van Cornelis Henrick Wollebrantsz. als ook mede van
Wollebrant Cornelisz. en Neeltgen Meessendr. voorn.
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f. 7v d.d. 20-2-1598: Margareta Claesdr. voljaarde dochter van Cles Dircxsz. Jool
geprocreerd aan Agniese Jansdr. beide zaliger geassisteerd met Sijmon Thomasz. van
Zwieten haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege haar zaliger vaders en moeders
erfenis voorsz.
f. 8 d.d. 28-2-1598: Henric Nolle van Campen spiegelmaker nu wonende te Amsterdam
getrouwd met Sophia, Florijs Coenensz. enige nagelaten weeskind gewonnen bij Elijsabeth
Jansdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw door de gemeen erfgenamen
van zaliger Gerijt Splintersz. uit vriendschap gemaakt volgens notariele akte voor Salomon
van der Wuert gepasseerd d.d. 10-5-1580.
f. 8v d.d. 6-3-1598: Mr. Jacob Aertsz. Spruijt als curator en executeur van het testament van
zaliger Jan Paets van Poelgeest Cornelisz. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van
zaliger Cornelis Gerijtsz. van Poelgeest ten behoeve van voorn. Jan Paets van Poelgeest en
Gerijt zijn broeder zaliger.
f. 9 d.d. 25-3-1598: Jan Sijmonsz. Polen zeevarende man wonende te Rotterdam voljaarde
zoon van Sijmon Jansz. Polen zaliger gewonnen bij Martijntgen Henricxdr. heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenissen zowel van zijn zaliger vader voorn. als mede van Anna Jansdr.
zijn grootmoeder zaliger.
f. 9v d.d. 2-4-1598: Claes Claesz. glasmakersgezel en Atalija Claesdr. geholpen door Sijmon
Thomasz. van Zwieten secretaris van de weeskamer van Leiden haar gekoren v oogd, beide
voljaarde zoon en dochter van Claes Claesz. kuiper zaliger gewonnen bij Catharijne Fransdr.
zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar vader voorsz. alsmede van
Cornelis Jansz. Hoochcamer zaliger.
f. 10 d.d. 16-4-1598: Maria Huijgensz. ongehuwde persoon geholpen door Cornelis Claesz.
van Zwieten haar neef en gekoren voogd voor haar zelf, dezelfde Cornelis Claesz. van
Zwieten vervangende doctor Everhardus Bronchorst professor juris als testamentaire
voogden over de twee weeskinderen nagelaten door Henric den Haen in zijn leven predikant
binnen Leiden gewonnen bij Agniese Hugensdr. beide zaliger, nog de voorn. Maria
Hugensdr. en Cornelis Claesz. van Zwieten te samen vervangende voor Sijmon Sijmonz.
van Eemskerc getrouwd met Aefgen Huijgensdr., idem Geertruijt Cornelisdr. ongehuwde
persoon dochter van Cornelis Willemsz. geholpen door Sijmon Thomasz. van Zwieten haar
gekoren voogd vervangende voor haar broeder en zuster, nog Beatrix, Pieter Gijsbertsz. van
Dorps dochter gewonnen bij Jaepjen Willemsdr. in de Scheenhoet geassisteerd door voorn.
Sijmon Thomasz. van Zwieten haar gekoren voogd vervangende voor Claesgen Pietersdr.
van Dorp haar comparantes zuster, alle te samen erfgenamen van Beatrix, Cornelis Dircxsz.
Cruijdeniers dochter zaliger die hij gewonnen heeft bij Marijtgen Willemsdr. mede zaliger,
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van voorsz. Beatrix Cornelisdr. zaliger moeders
bewijs.
f. 11 d.d. 8-5-1598: Tobijas Hubertsz. schoenmaker wonende te Rotterdam getrouwd met
Jannetgen Woutersdr. voljaarde dochter van Wouter Cornelisz. zaliger gewonnen bij
Ermtgen Block Dircxdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger huisvrouws
vader voorn.
f. 11v d.d. [dag niet vermeld] ..-5-1598: Gerijdt Lenaertsz., Dirck Gerijtsz. Hogeveen, Pieter
Adrijaensz. van der Werff, Jan Marcusz. van IJpre en Jacob Dircxsz. van Reijgersberch
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tegenwoordige meesters van Sint Catharijnen Gasthuis binnen Leiden hebben ontvangen
etc. door handen van Claes Adrijaensz. brouwer presiderende burgemeester van Leiden en
Foij van Brouchoven rentmeester van Rijnland als testamenteurs en executeurs van het
testament van zaliger Maria Gerijtsdr. een som van 150 gld. in voldoening van gelijke 150
gld. die zaliger Maria Gerijtsdr. voorn. ten behoeve van Gerijt, Pieter Gernt Govertsz. zoon,
haar uitlandige zoon die zij gewonnen heeft bij Pieter Aernt Govertsz. haar eerste man over
het bewijs van zijn zaliger vader voorn., volgens conditie in hetelfde bewijs d.d. 30-3-1589
voor schepenen verleden staande ter secretarie in protocol P folio 175, daarvan kopie ter
weeskamer geregistreerd is in het derde grote register van de bewijzen folio 235. Mocht haar
uitlandige zoon of zijn descendenten tot in 1614 nog niet tevoorschijn komen, dan zullen de
meester van Sint Catharijnen Gasthuis in der tijd, uitreiken aan de erfgenamen van
vaderszijde eens de som van 125 gld.
f. 12v d.d. 20-5-1598: Gommer Gommersz. drapier getrouwd met Marijtgen en Gerijt Claesz.
van Dorp mede drapier getrouwd met Fijtgen, beide voljaarde dochters van Aernt Jansz.
drapier gewonnen bij Jaepgen Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw, hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenis van hun huisvrouwen zaliger moeder.
f. 13 d.d. 26-6-1598: Claes Ganne van Poperingen saaidrapier voljaarde zoon van Willem
Ganne gewonnen bij Janneken van Cassel Henrixdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder voorn.
f. 13v d.d. 3-7-1598: Reijer Henricxsz. stoeldraaier getrouwd met Neeltgen Aerntsdr.
voljaarde dochter van Aernt Harmansz. van Meur in zijn leven brouwersknecht gewonnen bij
Geertgen Quijrijnsdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn
huisvrouwen zaliger vader en moeder voorn.
f. 14 d.d. 3-7-1598: Michiel Meesz. schoenmaker voljaarde zoon van Mees Jansz. schrijver
in het Exchijs Huijse’van Leiden gewonnen bij Meijnsgen Michielsdr. zijn zaliger tweede
huisvrouw, zowel voor hem zelf als ook voor Dirck, Zwaentgen, Aechte, Neeltgen en
Jannetgen zijn voljaarde broeder en zusters respectievelijk, gezamenlijk erfgenamen van
heer Jan Jansz. priester haar zaliger oudoom, hebben ontvangen etc. vanwege de de erfenis
van heer Jan Jansz. priester hun oudoom voorsz.
f. 14v d.d. 3-7-1598: Jan Jansz. stoeldraaier voljaarde zoon van Jan Jansz. schuitvoerder
geprocreerd bij Margriete Antonisdr. van Opervest, mede geinstitueerde erfgenaam van
Claes Anthonisz. van Overvest in zijn leven stoeldraaier, heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van Claes Anthonisz. zijn zaliger oom.
f. 15 d.d. 6-7-1598: Matijs Adrijaensz. lijndraaier enige nagelaten voljaarde zoon van Adrijaen
Sijmonsz. anders gezegd Adrijaen Sijmonoom in zijn leven schipper geteeld aan Neeltgen
Berthen zijn echte huisvrouw beide zaliger, nu ter tijd woonachtig in het dorp van NoordwijkBinnen heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis zowel van Grijete Sijmonooms zijn
comparants zaliger grootmoeder van vaderszijde als ook van Claes Sijmonoom in zijn leven
visser zijn oom van vaderszijde.
f. 15v d.d. 16-7-1598: Adrijaen Adrijaensz. timmerman voljaarde zoon van Adrijaen
Adrijaensz. in zijn leven bierdrager anders genaamd Den Groten Adrijaen geprocreerd bij
Margareta Pietersdr. zijn huisvrouw, beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van zijn zaliger vader en moeder.
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f. 16 d.d. 10-7-1598: Gijsbert Gerijtsz. schoenmaker voljaarde zoon van Gerijt Roelensz.
mede schoenmaker gewonnen bij Aechte Gijsbertsdr. zijn huisvrouw zaliger heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder.
f. 16v d.d. 29-7-1598: Gerijtgen Claes Jellendr. weduwe van Cornelis Harmansz. molenaar
nu wonende te Delft geassisteerd met Pieter Jansz. van den Bosch haar gekoren voogd,
zowel voor haar zelf als vervangende voor Maerten Aerntsz. zeevaarder getrouwd met
Machtelt mede de voorsz. Dirck Claesz. Jellen dochter nu ter tijd wonende te Katwijk aan de
Rijn [doorgehaald: en Dirck Cornelisz. timmerman wonende te Warmond in de naam]
voljaarde kinderen van Dirck Claesz. Gel in zijn leven molenaar geteeld aan Dirckgen
Gerijtsdr. beide zaliger, mitsdien de verdere kinderen van Dirc Claesz. Gel al overleden zijn
uitgezonderd het weeskind nagelaten bij Cornelis Dircxsz. Gel hetwelk alleen in leven is (zo
zij comparante mede verklaarde), hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar
comparantes zaliger moeder.
f. 17 d.d. 6-8-1598: Maerten Jacobsz. van Dam vleeshouwer voljaarde zoon van Jacob
Jansz. van Dam paardekoper en coman gewonnen bij Neeltgen Eeuwoutsdr. zijn zaliger
huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen van zijn moeder en van zijn
grootmoeder van moederszijde.
f. 17v d.d. 21-8-1598: Vincent Willemsz. schuitvoerder, Belija en Dijeuwertgen Willemsdr.,
alle voljaarde kinderen van Willem Vincentensz. in zijn leven warmoesman gewonnen bij
Jonge Griete Pietersdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege zowel haar zaliger
vader en moeder beide voorn., als ook van Oude Grieet Pietersdr. zaliger haar moeie in haar
leven huisvrouw van Willem Claesz. Buijs.
f. 18 d.d. 21-8-1598: Frans de Haese Elijasz. goudsmid voljaarde zoon van Elijas de Haes
gewonnen bij Margareta Cornelisdr. van Aecken zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis zowel van zij moeder voorn., als ook mede van Cornelis Claesz. van Aecken zijn
zaliger grootvader.
f. 18v d.d. 11-9-1598: Catherijne Jacobsdr. weduwe van Heijn Semme zoon in zijn leven
grootschipper woonachtig te Monikendam, enige moeie en erfgename van Jan Aerntsz.
enige weeskind van Aernt Jansz. spinnewielmaker wonende binnen Leiden die hij gewonnen
had aan Anna Jacobsdr. zijn zaliger tweede huisvrouw in haar leven zuster van de voorn.
Catherijna Jacobsdr. (zoals Cornelis Aerntsz. van Tetroede brouwer in Den Eenhoorn mede
voogd over het voorsz. overleden weeskind verklaarde) heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van het voorsz. weeskinds zaliger moeder voorn.
f. 19 d.d. 18-9-1598: Annatgen Harmansdr. voljaarde voordochter van Harman Pietersz.
metselaar en grafmaker van de Pieterskerk gewonnen bij Geertruijt Franssendr. zijn zaliger
huisvrouw en Marijtegn Willemsdr. voljaarde dochter van Willem Vranckensz. gewonnen bij
Zijburch Jansdr. beide zaliger, gezamenlijk geassisteerd met Sijmon Thomasz. van Zwieten
haar gekoren voogd, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen van beide hun
comparantes zaliger moeders voorn.
f. 19v d.d. 1-10-1598: Cornelis Willemsz. timmerman, Claes Jansz. mede timmerman
getrouwd met Jannetgen Willemsdr. en Lijsbeth Willemsdr. geholpen door voorn. Cornelis
Willemsz. haar broeder en gekoren voogd, te samen voljaarde kinderen van Willem
Cornelisz. schijjnwerker in zijn leven gewoond hebbende op de Ouden Rijn tegenover Sint
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Barbara Gasthuis gewonnen bij Weijntgen Harmansdr, zijn huisvrouwe beide zaliger, hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenissen van hun zaliger vader, schoonvader, moeder en
schoonmoeder beide voorn.
f. 20 d.d. 26-11-1598: Jacob Augustijnsz. van Nijeupoorte in Vlaanderen kleermaker
getrouwd met Marijtgen Allertsdr. voljaarde dochter van Allert Dircxsz. in zijn leven linneweve
gewonnen bij Theetgen Jansdr. zijn huisvrouw beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenis van zijn hisvrouws zaliger vader en moeder voorsz.
f. 20v d.d. 1598: Harpar Poulsz. kleermaker voljaarde zoon van Pouwels Cornelisz. in zijn
leven scheepscap(itein?/er?) gewonnen bij Maria Harparsdr. zijn huisvrouw beide zaliher,
heeft ontvangen etc. vanwegde de erfenis van zijn zaliger vader en moeder voorsz.
f. 21 d.d. 21-1-1599: Cornelis Dircsz. bouman woonachtig buiten Delft op de Schie en
Marijtgen Dircxsdr. zijn zuster weduwe van Cornelis Willemsz. backer wonende te
Oegstgeest geholpen bij Sijmon Thomasz. van Zwieten haar gekoren voogd hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenis van Adrijaen Dircxsz. haar zaliger broeder (hem
aangekomen geweest door het overlijden van zowel Cristina Jacob Lambertszdr. in haar
leven huisvrouw van Dirck Cornelisz. uit de Weipoort, als van Maria Dircxsdr. in haar leven
huisvrouw van Jacob Lambertsz. voorsz. resp. moeder en grootmoeder van hen
comparanten).
f. 21v d.d. 25-1-1599: Frans van Moerendael Fransz. kuiper voljaarde zoon van Frans
Henrixsz. van Moerendael in zijn leven wachtmeester van Leiden gewonnen bij Neeltgen
Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw, heeft ontvangen etc. van de erfenissen van zijn zaliger
vader en moeder, mitsgaders van zijn grootmoeder.
f. 22 d.d. 17-2-1599: Willem Henrixsz. voljaarde zoon en Brechgen Henrixdr. voljaarde
dochter van Henrick Baerntsz. in zijn leven timmerman gebijnaamd Stamerde Henrick
gewonnen bij Elijsabeth Willemsdsr. van Noordwijk, de voorsz. Brechgen Henrixdr. geholpen
door Sijmon Thomasz. van Zwieten haar gekoren voogd, hebben ontvangen etc. vanwege
de erfenissen zowel van hun zaliger vader voorn, als ook van Marijtgen Henrixdr. hun moeie.
f. 22v d.d. 12-2-1599: Machtelt Mags voljaarde dochter van Jan Mangs van Rexspoe in zijn
leven hovenier gewonnen bij Maijken Kiefs van Wilder in Berch ambacht in Vlaanderen
geholpen door Pieter Jansz. van den Bosch haar gekoren voogd en vergezelschapt met haar
voorsz. moeder, heeft ontvangen etc. vanwege haar vaders erfenis.
f. 23 d.d. 26-2-1599: Anthonis Pietersz. witmaker en lijndraaier getrouwd met Sijtgen
Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Sijmonsz. uit De Kaag gewonnen bij Adrijaentgen
Jacobsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouwen zaliger vader en
moeder voorsz. als ook van Neeltgen Jansdr. Jacob Steffensz. weduwe te Haarlem haar
nicht.
f. 23v d.d. 25-3-1599: Aernt Willemsz. schoenmaker voljaarde zoon en Jan Gerijtsz. Pot
timmerman getrouwd met Grijetgen Willemsdr. voljaarde dochter van Willem Cornelisz.
schoenmaker gewonnen bij Annetgen Aerntsdr. zijn huisvrouw hebben ontvangen etc.
vanwege hun zaliger vader en moeder, schoonvader en schoonmoeder.
f. 24 d.d. 26-3-1599: Jan Adriaensz. schoenmaker voljaarde zoon van Adrijaen Meesz. in zijn
leven bakker in ’t Cromhout op de Nieuwe Rijn heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen
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van zowel zijn zaliger vader, Cornelis Meessen zijn oom, mitsgaders Clara en Catharijne
Meessendr. zijn moeien zaliger.
f. 24v d.d. 25-3-1599: Jan Aerntsz. van Leeuwen kousbreier voljaarde zoon van Aernt
Claesz. van Leeuwen gewonnen bij Luijtgen Andrijesdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en moeder.
f. 25 d.d. 12-3-1599: [kopie] Ik Sijmon Jacobsz. waard in het Caerdeken als actie en
transport hebbende, eerst van Abraham Sijmonsz. molenaar d.d. 24-7-1593, nog van Jacob
Augustijnsz. kleermaker getrouwd met Marijtgen Alalrt Dirxszdr. d.d. 19-3-1593, en nog van
Claes Willemsz. getrouwd met Neeltgen Pietersdr., alle te samen erfgenamen van Dirck
Sijmonsz. en Baeff Dircxdr. van zekere losrentebrief sprekende op Neeltgen Joppensdr.
weduwe van Gerijt Jansz. mesmaker verleden voor weesmeesters van Leiden d.d. 9-1-1598
inhoudende jaarlijks 4 gld. 3 st. 6 pen. […], wezende een derde deel in zekere 200 gld. die
de voorn. Dirck Sijmonsz. in het Spijkervat te Amsterdam tot een legaat waren besproken
daarvan de andere twee derde delen door Claes Florijs volre en Jan Henricxsz. te
Amsterdam schoenmaker geerfd zijn, heb ontvangen etc.
f. 26 d.d. 6-5-1599: Adriaen Dircxsz. Does koperslager, Anthonis Cornelisz. schoenmaker
getrouwd met Catharina Dircxdr., Marijtgen Dircxdr. geholpen met voorn. Adriaen Dircxsz.
haar broeder en voogd, nog voorn. Adriaen Dircxsz. met Anthonis Cornelisz. voorsz. als
procuratie hebbende van Claes Dircxsz. Does wonende te Amsterdam hun broeder en
zwager (proc. voor Jaeques Rafet notaris d.d. 21-4-1599) alle te samen voljaarde kinderen
van Dirck Adriaensz. Does in zijn leven koperslager gewonnen bij Marijtgen Claesdr.
tegenwoordig huisvrouw van Zeger Huijgensz. van Campen, en zulks respectievelijke
erfgenaam van Adriane Fransz.dr.(!) en Immetgen Gijsbertsdr. hierna genoemd, voor hen
zelf als ook mede ten behoeve van Claes Dircxsz. voorsz., hebben ontvangen etc. vanwege
zowel de erfenis van voorn. Adriana Franssendr. houtkoopster weduwe Cornelis Havixsz.
haar laaste man, haar comparanten bestemoeder, als ook van de voorsz. Immetgen
Gijsbertsdr. weduwe van Henrick Adriaensz. bakker haar comparanten overbestemoeder
beide van vaderszijde. Kwiteren Frans Adriaensz. houtkoper en Claes Dircxsz. van Leeuwen
als voogden over de voorsz. kinderen van Dirck Adriaensz. Does voorsz.
f. 27 d.d. 5-5-1599: Pieter Pietersz. lijndraaier geboren te Leecke in Vlaanderen nu wonende
te Noordwijk getrouwd met Henricgen voljaarde dochter van Henrick Cornelisz. en Maria
Adrijaensdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc., vanwege de erfenissen van zijn
huisvrouwen vader en moeder voorn.
f. 27v d.d. 7-5-1599: Aernt Pietersz. voljaarde zoon van Pieter Theunisz. wonende op de
Vliet binnen Leiden gewonnen bij Marijtgen Henricxdr. zijn zaliger huisvrouw, heeft
ontvangen etc., vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder voorn.
f. 28 d.d. 7-6-1599: Claes Osiersz. tinnegieter en Cornelis Osiersz. bouman beide voljaarde
zonen van Osijer Claesz. in zijn leven vleeshouwer gewonnen bij Geertruijt Cornelisdr.
hebben ontvangen etc. vanwege de de erfenis van hun zaliger vader voorn. (28)
f. 28v d.d. 21-5-1599: Jan Joachimsz. straatwerker voljaarde zoon van Joachim Cornelisz.
zoutzieder zaliger gewonnen bij Neeltgen Lenartsdr., heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van zijn zaliegr vader voorn.
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f. 29 d.d. 28-5-1599: Geerten Dircxdr. weduwe Willem Pietersz. in zijn leven bakker enige
voljaarde voordochter van Dirck Antonisz. Clock boomgaardman gewonnen bij Trijntgen
Pieter Trompersdr. zijn huisvrouw beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen
van haar vader en moeder beide voorn.
f. 29v d.d. 7-6-1599: Claes Osiersz. tinnegieter getrouwd met Machtelt Jansdr. van der Pol
en Graft, enige voljaarde voordochter van Jan van der Pol en Graft gewonnen bij Margareta
Claesdr. van Leeuwen zijn zaliger eerste huisvrouw, heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van zijn huisvrouws zaliger moeder voorsz.
f. 30 d.d. 7-7-1599: Aernt Cornelisz. kistemaker of stoofmaker voljaarde zoon en Cornelis
Pietersz. linnewever getrouwd met Jannetgen Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis
Pietersz. in zijn leven kistemaker gewonnen bij Barbara Jansdr., voor haar zelf en voor
Immetgen de voorsz. Cornelis Pietersz. en Barbara Jansdr. ook voljaarde dochter en
overzulks zuster en schoonzuster van de comparanten, hebben ontvangen etc. vanwege de
erfenis van Cornelis Pietersz. hun zaliger vader en schoonvader voorn.
f. 30v d.d. 14-7-1599: Andries de Nitter oliekoper getrouwd met Dijewer Dou, Cornelis Dirxsz.
den Dorst ‘bijerschoijer’ getrouwd met Catarina Dou en Cornelis Sijmonsz. houtkoper
getrouwd met Cornelia Dou, woonachtog al te samen te Amsterdam, voljaarde [kinderen]
van Maerten Sijmonsz. Sou gewonnen bij Maria Florijsdr. beide zaliger in hun leven
gewoond hebbende binnen Leiden, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun
husvrouwen zaliger vader en moeder beide voorn.
f. 31 d.d. 12-8-1599: Maria Jansdr. geholpen met Jan Willemsz. schoolmeester te
Hazerswoude haar zwager en gekoren voogd en nog dezelfde Jan Willemsz. getrouwd met
Jannetgen Jansdr. beide voljaarde dochters van Jan Cornelisz. volre en Elijsabeth Meesdr.
zaliger hebben ontvangen etc. vanwege hun moeder en schoonmoeder, vader en
schoonvader.
f. 32 d.d 26-8-1599: Christina van der Stegen Harmansdr. gewonnen aan Marijtgen
Woutersdr. zaliger, de huisvrouw van Claes Jansz. constabel en waard in de Wildeman te
Arnemuiden, mede erfgename van Quijrina Wouter IJsbrandtsz. dochter zaliger als
procuratie hebbende van Claes Jansz. haar voorsz. man (voor burgemeesters en schepenen
van Arnemuiden d.d. 21-8-1599) geholpen door Cors Jansz. schipper en tollenaar alhier haar
gekoren voogd, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van voorn. Quirijna Woutersdr.
zaliger, die dezelve Quijrina zijn aangekomen, eerst uit de goederen die van haar
moederlijke erfenis zijn aangekomen, nog uit de goederen haar aangekomen van Catarina,
Wouter Gielisz. dochter, nog van Margareta Gielisdr. haar oude moeie, en nog uit alzulke
goederen als dezelfde Quijrina zijn aanbedeeld uit de goederen door haar zaliger vader
Wouter IJsbrantsz. nagelaten, volgens de inventaris daarvan zinde, mitsgaders de kaveling
daarop gevolgd.
f. 33 d.d. 3-9-1599: Marijtgen Pietersdr. voljaarde dochter van Pieter Claesz. in zijn leven
bouman gewonnen bij Baentgen Aelbertsdr. zijn huisvrouw beide zaliger geholpen door
Pieter Jansz. Pijn bode van de weeskamer haar gekoren voogd, heeft ontvangen etc.
vanwege de de erfenis van haar zaliger vader en moeder voorsz.
f. 33v d.d. 3-9-1599: Balthen Jansz. van der Beeck vettewarier getrouwd met Marijtgen
Sijmonsdr. voljaarde dochter van Sijmon Aerntsz. van Bruijningen landmeter gewonnen bij
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Geertruijt Dircxdr. zijn zaliger huisvrouw, voor hem zelf en mede als erfgenaam van Dirc
Sijmonsz. zijn huisvrouwen broeder onlangs overleden zijnde heeft ontvangen etc. vanwege
zijn huisvrouws zaliger moeder.
f. 34 d.d. 29-9-1599: Willemtgen Joostensdr. ongehuwde persoon voljaarde dochter van
Joost Dignumsz. zaliger gewonnen bij Machtelt Jansdr. nu huisvrouw van Bruijn Hubertsz.
schipper geholpen door Sijmon Thomasz. van Zweten haar gekoren voogd heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader. (34)
f. 34v d.d. 19-1-1600: Mr. Louris Zacharias getrouwd met Truijtgen Sijmonsdr. en Harck
Sijmonsz. wonende op Woubrugge voor hen zelf en vervangende voor de verdere kinderen
van Sijmon Harcken in zijn leven scheepmaker gewonnen bij zijn zaliger huisvrouw, hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun moeder en schoonmoeder voorn. (35)
f. 35 d.d. 29-10-1599: Maerten Henricxsz. Vliet den Toren waard in het Stadthuijs van
Antwerpen op de Hogewoerd en Henricgen Henrixdr. geholpen door voorsz. Marten
Henricxsz. haar broeder en gekoren voogd, en nog Willem Jacobsz. kuiper getrouwd met
Adriana Henrixdr., alle te samen voljaarde kinderen van Henrick Pietersz. lakenbereider
zaliger gewonnen bij Ermgaert Franssendr. hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen
zowel van voorn. Henric Pietersz. lakenbereider als ook van Marijtgen Bontwerckers desselfs
Henrix moeder, hebben ontvangen etc.
f. 35v d.d. 4-11-1599: Cornelis Pietersz. kuiper en soldaat onder de compangie van Leiden,
voljaarde zoon van Pieter Florisz. schoenmaker gewonnen bij Marijtgen Cornelisdr.
vroedvrouw zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder voorn.
f. 36 d.d. 8-12-1599: Mr. Jacob Dirxsz. chirurgijn getrouwd met Neeltgen Niclaesdr. enige
voljaarde dochter van Niclaes Claes Fransz. in zijn leven timmerman gewonnen bij Catarijne
Garbrandtsdr. zijn huisvrouw, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws
zaliger vader voorn., mitsgaders het bespreek van Claes Fransz. haar grootvader van
vaderszijde begrepen zowel in het bewijs als ook volgens zekere akte daarvan in de doos
berustende.
f. 36v d.d. 26-11-1599: Aechgen Henricxdr. weduwe van Jan Quijrijnsz. schipper geholpen
door Pieter Jansz. van den Bosch haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van haar zaliger vader en moeder. [ouders niet vermeld]
f. 37 d.d. 1-12-1599: Coen Pietersz. boomgaardman wonende aan de Hooigracht op de hoek
van de Korte Coppenhiekssteeg zowel voor hem zelf als voor al zijn broeders en zusters,
heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en moeder en anders.
f. 37v d.d. 31-1-1600: Wigger Dircxsz. witmaker getrouwd met Neeltgen Adrijaensdr.
voljaarde dochter van Adrijaen Cornelisz. in zijn leven zeemtouwer gewonnen bij Elijsabeth
Bruijnendr. beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen van huisvrouws
zaliger vader en moeder voor. [zie ook f. 39 voor doorgehaalde versie]
f. 38: Compareerde Engel Adriaensz. mandemaker [stopt abrupt, niet afgemaakt en niet
gedateerd.]
f. 38v d.d. 10-12-1599: Jan Cornelisz. metselaar en turfdrager getrouwd met Meijnsgen
Adriaensdr. voljaarde dochter van Adrijaen Adriaensz. anders genaamd Grooten Adriaen in
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zijn leven bierdrager gewonnen bij Griete Pietersdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn huisvrouws zaliegr ouders.
f. 39v d.d. 14-12-1599: Dingman Lourensz. voljaarde zoon van Lourens Michielsz. in zijn
leven gewoond hebbende te Gastel geprocreerd bij Marijtgen Jacobsdr. bede zaliger, mede
erfgenaam van Quijrina, Wouter IJsbrandtsz. innocente dochetr zaliger, heeft ontvangen etc.
vanwegde de erfenis van de voorn. Quijrijne Woutersdr. zaliger, welke goederen voorn.
Quijrijne Woutersdr. aanbestorven zijn van verscheidene personen, als eerst van de
goederen onder haar moederlijke erfenis aangekomen, idem nog uit de goederen haar
aanbestorven doro overlijden van Catarine Wouter Gielisz. dochter, nog van Margareta
Gielisdr. haar oude moeie, en nog ten laatste van de goederen haar door het overlijden van
Wouetr IJsbrandtsz. haar zaliger vader voorn. aanbedeeld zijnde, alles volgende de
inventaris mitsgaders de gesloten rekening daarvan zijnde, en de eindkaveling en scheiding
gedaan jegens Christina, Harman van der Stegen dochter daarop gevolgd.
f. 40v d.d. 23-12-1599: Harman Gerijtsz. molenaar en Marijtgen Gerijtsdr. geholpen met
voorsz. Harman haar broeder en voogd beide voljaarde kinderen van Gerijt Roeloffsz.
molenaar en Lijsbeth Harmansdr. beide zaliger, mitsdien de andere twee kinderen overleden
zijn hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun zaliger vader voorn.
f. 41 d.d. 29-12-1599: Loijs Elsevier de Jonge boekverkoper woonachtig in Den Haag
getrouwd met Wijborch Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Vranckensz. zaliger
gewonnen bij Margareta Joostensdr. zijn huisvrouw, zowel voor hem zelf als voor Beatrix
Cornelisdr. zijn huisvrouws zuster en zulks mede voljaarde dochter van de voorsz. Cornelis
Vranckensz. en Margriete Joostendr., heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn
huisvrouws zaliger vader voorn., zowel vanwege zijn huisvrouw als ook vanwege de voorsz.
Beatrix Cornelisdr.
f. 41v d.d. 30-12-1599: Leonardt Henricxsz. voljaarde zoon van Henrick Leonartsz. van
Zouteleeuw in zijn leven zoutdrager gewonnen bij Marijtgen Jansdr. heeft ontvangen etc.
vanwegde de erfenis van zijn zaliger vader voorn.
f. 42 d.d. 10-1-1600: Willem Jansz. linnewever getrouwd met Anneken Sprengels voljaarde
dochter van Cornelis Sprengel overleden te Antwerpen gewonnen bij Clara Jacobsdr. zijn
huisvrouw beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouws zaliger vader en
moede.r
f. 42v d.d. 23-2-1600: Feijnte Jansz. schipper wonende te Duinkerken getrouwd met
Catarijne Jansdr. voljaarde dochter van Jan Franchoijs kramer gewonnen bij Katharijne Kijff
Jansdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws moeder
voorn.
f. 43 d.d. 14-1-1600: Henrick Jansz. scheepmaker getrouwd mte Marijtgen Heeren voljaarde
dochter van Heer Adriaensz. metselaar zaliger gewonnen bij Marijtgen Henrixdr. zijn
huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouws zaliger vader voorn.
f. 43v d.d. 17-1-1600: Engel Adriaensz. mandemaker wonende op de Nieuwe Rijn als enige
erfgenaam van Jan en Pieter beide zaliger, kinderen van zaliger Pietertgen zijn comparants
dochter was die zij gewonnen heeft bij Jan Jansz. van Steenwijck in zijn leven mandemaker,
heeft ontvangen etc. vanwege de voorsz. weeskinderen zaliger moeders nagelaten erfenis.
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f. 44 d.d. 18-2-1600: Mees Pietersz. ‘pargamentmaecker’ en Anthonis Pietersz.
francijnmaker beide voljaarde zonen van Pieter Anthonisz. portier van het Marengat
gewonnen bij Jannetgen Meessendr. zijn zaliger huisvrouw, hebben ontvangen etc. vanwege
de erfenis van hun zaliger moeder voorn.
f. 44v d.d. 24-2-1600: Jonas Gerijtsz. van Tetroede tinnegieter getrouwd met Maria voljaarde
nagealten dochter van Jan Cornelisz. Violier in zijn leven speelman gewonnen bij Adriana
Claesdr. zijn huisvrouw, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws zaliger
vader voorn.
f. 45 d.d. 24-2-1600: Jan Cornelisz. schrijnwerker voljaarde zoon en Huijch Willemsz. Pot
getrouwd met Maria Cornelisdr. voljaarde dochter nagelaten door Cornelis Bouwensz. rapier
gewonnen bij Anna Adriaensdr. beide zaliger, hebben ontvangen etc. vanwegede de erfenis
van haar zaliger vader en schoonvader, moeder en schoonmoeder.
f. 45v d.d. 2-3-1600: Willem Willemsz. van Coten soldaat onder de ritmeester Marcelis Bacx
voljaarde enige zoon van Willem Dircxsz. van Coten in zijn leven luitenant van Jr. Jasper van
Poelgeest gewonnen bij Catarijna Lubbertsdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenis van zijn zaliger ouders voorn.
f. 46 d.d. 14-4-1600: IJsaack de Wintere saaiwerker en Tomas Wittebolle greinwerker
getrouwd met Sara de Wintere, voljaarde kinderen van Augustijn de Wintere van
Hontschoten saaiwerker gewonnen bij Pierijne Bastaerts zijn zaliger huisvrou, hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun zaliger moeder en schoonmoeder.
f. 46v d.d. 10-11-1600: Pelgrim Lambertsz. van Zwieten schoenmaker voljaarde voorzoon
van Lambert Thomasz. van Zwieten ook schoenmaker gewonnen bij Leentgen Pelgrimsdr.
van Slingelant zijn zaliger eerste huisvrouw, zowel voor hem elf en vervangende voor
Marijtgen Lambertsdr. zijn voljaarde volle zuster heeft ontvangen etc. van zijn en zijn voorsz.
zusters zaliger moeders erfenis. (47)
f. 47 d.d. 1600 (geen dag en maand vermeld): Huijch Osiersz. schipper getrouwd met
Marijtgen Jansdr. voljaarde dochter van Jan Eeuwoutsz. bouman en Machtelt Aerntsdr. heeft
ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouwen zaliger ouders.
f. 47v d.d. 1600: Dirck Huijgensz. voljaarde zoon van Huijch Dircxsz. gewonnen bij
Emmetgen Thonisdr. zijn huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege zijn zaliger vaders
erfenis.
f. 48 d.d. 1-6-1600: Pieter Cornelisz. coman getrouwd met Claertgen Lambertsdr. en Mees
Allertsz. timmerman getrouwd met Jannetgen Lambertsdr., beide voljaarde dochters van
Lambert Claesz. in zijn leven waard in het Stadthuijs van Antwerpen op de Hogewoerd
gewonnen bij Aeltgen Claesdr. zijn huisvrouw, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis
van hun huisvrouwen zaliger vader voorsz.
f. 48v d.d. 5-7-1600: Aernt Dircxsz. Mol nu wonende te Woerden en Anthonis Dirxsz.
boomgaardman wonende binnen Leiden, beide voljaarde zonen van Dirck Anthonisz. Clock
in zijn leven boomgaardman gewonnen bij Neeltgen Aertsdr. zijn huisvrouw ook zaliger,
mitsgaders Jacob Thomasz. warmoesman getrouwd met Catharijne de voorn. Dirck
Anthonisz. en Neeltgen Aertsdr. voljaarde dochter, hebben ontvangen etc. vanwege de
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erfenis van Dirck Anthonisz. en Neeltgen Aerntsdr. beide zaliger hun comparanten vader,
Moeder en schoonvader en schoonmoeder voorn.
f. 49 d.d. 1600: Henrick en Pieter beide nagelaten zonen van Pieter Henricksz. van
Craenenburch zaliger gewonnen bij Catharijna Pietersdr. zijn huisvrouw, hebben ontvangen
etc. en voornamelijk de 157 gld. 18 st. betreffende de erfenis van Garbrandt Pietersz.
voerman haar comparanten zaliger oom volgens diens testament en de gesloten rekening
daarop gevolgd. Kwiteren mr. Lieven van den Cruijce schoolmeester als testamentair en
executeur van het testament van zaliger Garbrandt Pietersz. voorn. Compareerde mede
voorn. Catharijna Pietersdr., die recht heeft op de usufruct, vergezelschapt met Pieter Jansz.
zoon van den Bosch haar gekoren voogd en verklaarde tevreden te wezen. [opmerking d.d.
20-9-1601 in de marge: het usufruct van deze 157 gld. 18 st. is voor Jan Pietersz. mede
voerman hun oom; verwijst naar akte voor not. Willem van Oudevliet d.d. 8-6-1601
gepasseerd.]
f. 50 d.d. 14-8-1600: Pieter Jansz. van der Hooch wonende te Delft stoofmaker getrouwd met
Aeltgen Pietersdr. en Claes Jansz. van der Hooch wonende binnen Leiden timmerman
getrouwd met Jannetgen Pietersdr., beide voljaarde nagelaten dochters van Pieter
Sebastiaensz. in zijn leven smid binnen Leiden gewonnen bij Maria Cornelisdr. zijn
huisvrouw beide zaliger, hebben ontvangen etc. vanwege hun comparanten huisvrouwen
vader en moeder beide voorn. als ook mede van haarlieder grootvader van moederszijde.
(50)
f. 50v d.d. 20-8-1600: Adrijaen Michielsz. bierdrager ook inslager en Michiel Michielsz.
oudekleren-verkoper, beide voljaarde kinderen van Jonge Michiel Michielsz. in zijn leven
schipper op Antwerpen gewonnen bij Jannetgen Coman Adriaensdr. zijn huisvrouw beide
zaliger, mitsgaders Heijman Hugensz. van Vinckesteijn getrouwd met Annatgen Michielsdr.
voljaarde dochter van de voorn. Michiel Michielsz. schipper en Jannetgen Adriaensdr.,
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van de voorn. Michiel Michielsz. schipper hun
vader en schoonvader.
f. 51v d.d. 1-9-1600: Henrick Woutersz. voljaarde zoon van Wouter Willemsz. in zijn leven
bouwman van Zoeterwoude gewonnen bij Marijtgen Lourisdr., en Huijch Joachimsz.
wonende te Voorschoten getrouwd met Marijtgen Woutersdr. voljaarde dochter van Wouter
Willemsz. en Marijtgen Lourisdr. beide voorn., hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis
van hun vader en schoonvader voorn.
f. 52 d.d. [geen dag en maand vermeld] 1600: Dirck, Huijch en Pieter, Elijsabet en Alijdt
voljaarde zonen en dochters van Pieter Pietersz. Coedijck in zijn leven korenkoper
gewonnen bij Adriana Jansdr. zijn huisvrouw, de voorn. Elijsbet en Alijdt geholpen door haar
broeders voorn. en gekoren voogden, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun
zaliger vader voorn., mitsgaders van Alijdt Hugen Coedijx haar grootmoeder van vaderszijde.
f. 52v d.d. 25-9-1600: Marijtgen Vranckendr. weduwe van Dirck Gerijtsz. Smaeling in zijn
leven burgermeester van Leiden vergezelschapt met Pouls Poulsz. van Torenvliet haar neef
en gekoren voogd als geinstitueerde erfgename van Florijs Jansz. van Thol haar overladen
enige zoon die zij gewonnen had aan Oude Jan Reijersz. van Thol haar zaliger eerste man,
en heft geexhibeerd zeker testament door dezelfde Florijs van Tol zaliger voor Cornelis
Poulsz. van Zwaenenburch notaris op 8-10-1594 gemaakt, idem nog zekere presentatie d.d.
20-6-1600 en nog een condempnatie van de Hoge Raad in Holland d.d. 27-6-1600,
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mitsgaders nog zeker akkoord tussen Gerijt Jacobsz. van Breenen notarise n procureur
woonachtig te Rotterdam als getrouwd met Lijsbeth Reijersdr. ter eenre en de voorn.
Marijtgen Vranckendr. ter andere zijde voor dr. Rombout Hogerbeets raad in de Hoge Raad
gemaakt hetwelk alleen hierna van woord tot woord ingelijfd is […], heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van Florijs Van Thol haar overleden zoon voorn.
f. 55 d.d. 20-10-1600: Niclaes Adriaensz. van der Graft voljaarde zoon van Adriaen Jacobsz.
van der Graft gewonnen bij Magdaleentgen Mahijeu, Nicolas Mahijeu van Camerijxdr. zijn
huisvrouw beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en
moeder.
f. 55v d.d. 6-11-1600: Joost Havixsz. tinnegieter voljaarde zoon van Havick Joostensz,. in
zijn leven mede tinnegieter gewonnen bij Adriane Cornelisdr. zijn huisvrouw, heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader. Kwiterende zijn comparants moeder en ook
zijn omen en voogden.
f. 56 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1600: [Naam niet ingevuld] burger te Enkhuizen
getrouwd met Anna Jansdr. voljaarde dochter van Jan Franchoijs in zijn leven Kramer
gewonnen bij Catharina Kijff Jansdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van zijn huisvrouws zaliger moeder voorn. [doorgehaald]
f. 56v d.d. 29-12-1600: Pieter Jansz. wonende te Alkmaar getrouwd met Claertgen, Dirck
Willemsz. lijmzieders voljaarde dochter gewonnen bij Ormtgen Lambertsdr., heeft ontvangen
etc. als hem aanbestorven zowel door het overlijden van Marijtegn Berntsdr. zijn huisvrouws
oude-moeie, als ook door het overlijden van Annatgen Dirxdr. zijn voorsz. huisvrouws
zuuster zaliger
f. 57 d.d. 11-1-1600: Cornelis Jacobsz. Verdoes bootsgezel mede nagelaten zoon van Jacob
Verdoes steenplaatser in zijn leven gewoond hebbende in Leiderdorp oud omtrent 30 jaar
heeft, verdaagd zijnde ten verzoek van Clement Gerijtsz. van Zijl schoenmaker getrouwd met
Adriane Jorijs Cornelisz. slotenmakers nagelaten enige dochter gewonnen bij Maria Jansdr.
ook zaliger heeft, verklaard dat hij met de armada van zaliger jonkheer Pieter van der Does
in het jaar 1599 op het eiland van Sint Oome geweest is en in het herwaarts keren als
bootsman en bosschieter het schip van kapitein Moij Lambert van Rotterdam gediend heeft,
welke Moij Lambert toen vice-admiraal was van de voorsz. armada of vloot, en dat hij
comparant zeer wel gekend heeft Cornelis Jorijsz. anders genaamd Jonge Slot van Leiden
die enige zoon was van de voorsz. Jorijs Cornelisz. en Maria Jansdr. […].
f. 58 d.d. 8-1-1601: Marijtgen Jansdr. weduwe Willem Pelgrimsz. brouwersknecht en Barbara
Jansdr. haar zuster ongehuwde persoon, beide kinderen van Jan Jansz. schuitvoerder op
het Delfste Veer gewonnen bij Margriete Anthonisdr. als mede geinstitueerde erfgenamen
van Claes Thonisz. stoeldraaier haar zaliger oom volgens testament daarvan zijnde,
geassisteerd door Sijmon Thomasz. van Zwieten haar gekoren voogd, hebben ontvangen
etc. vanwege de erfenis van voorn. Claes Thonisz. nopende hun portie.
f. 58v d.d. 22-3-1600: Jan Cornelisz. knoopmaker ook operman voljaarde zoon en Elijsabeth
Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Jansz. Polen in zijn leven schuitvoerder
gewonnen bij Hillegondt Cornelisdr. mede zaliger, de voorn. Elijsabeth geholpen door Sijmon
Thomasz. van Zwieten haar gekoren voogd, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van
haar zaliger vader en moeder.
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f. 59 d.d. 30-1-1600: Cornelis Jansz. saaiwerker voljaarde zoon van Jan Feijkes zaliger
gewonnen bij Janneken Henrixdr., mitsgaders Dingna Plechers van Eeckeloo in Vlaanderen
weduwe van Feijke Jansz. in zijn leven ook voljaarde zoon van de voorn. Jan Feijkes en
Janneken Henrixdr., de voorn. Dingna geholpen door haar voorn, zwager en gekoren voogd,
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar vader en schoonvader voorn.
f. 59v d.d. 1-2-1600: Louris van Dale metselaar getrouwd met Marijtgen Jochumsdr.
voljaarde dochter van Joachim Cornelisz. zoutzieder zaliger gewonnen bij Neeltgen
Keonartsdr., heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws zaliger vader
voorn.
f. 60 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1601: Cornelis Willemsz. wonende te Delft getrouwd
met Jonge Aeltgen Willemsdr. mede erfgenaam voor een vijfde part van zaliger Bouwen en
Gijsbert Wolfertszonen in haar leven weeskinderen van Wolfert Wolfertsz. drapier wonende
op het Gansoord die hij gewonnen heeft bij Aechgen Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw, heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van de voorn. Bouwen en Gijsbert Wolfertszonen over
hun moeders nagelaten goederen en bewijs.
f. 60v d.d. 16-2-1601: Claertgen Gerritsdr. laatst weduwe van Willem Vincentensz.
warmoesman geholpen door Pieter Jansz. Pijn haar gekoren voogd als geinstitueerde
erfgenaam bij testament van Gerijt Pietersz. warmoesgezel haar comparantes zaliger
voorzoon die zij gewonnen heeft bij Pieter Anthonisz. warmoesman haar zaliger eerste man,
heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van voorn. Gerijt Pietersz. ter zake van het bewijs
van zijn zaliger vaders nagelaten goederen.
f. 61 d.d. 26-2-1601: Jacob Pieters Pietersz. [mogelijk is toch bedoeld Jacob Pietersz.]
pannebakker getrouwd met Vroutgen Gerijtsdr. voljaarde nagelaten dochter van Gerijt
Gerijtsz. snijder gewonnen bij Marijtgen Cornelisdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn huisvrouws zaliger vader en moeder beide voorn.
f. 61v d.d. 28-2-1601: Henric Davidtsz. warpenreder getrouwd mt Machtelt Evertsdr.,
Marijtgen Evertsdr. ongehuwde persoon geholpen door de voorn. Henric Davidtsz. haar
zwager en gekoren voogd, en nog dezelfde Henrick Davidtsz. als procuratie hebbende van
Gielis Willemsz. van en Broeck schoolmeester op het Rietvelt omtrent Woerden getrouwd
met Geertgen Evertsdr., alle te samen kinderen van Evert Jansz. brandewijnbrander en
Annatgen Baerntsdr. beide overleden zijnde, gezamenlijk vervangende voor Bartholomees
Evertsz. haar comparanten zwager en broeder uitlandig en zo vermoed wordt overlijden
zijnde, voorsz. procuratie voor Jacob Jansz. Verweij notaris binnen Woerden op 26-2-1601
gepasseerd, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenos van voorn. Eevert Jansz. en
Annatgen Baerntsdr. beide voorsz.
f. 62v d.d. 8-3-1601: Barbara Dircxdr. voljaarde dochter van Dirc Jansz. Coster in zijn leven
raamwachter van Leiden gewonnen bij Christine Jorijsdr. beide zaliger, geholpen door
Cornelis Dircxsz. van Raemsvelt haar oudste broeder en gekoren voogd, heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader en moeder beide voorn.
f. 63 d.d. 24-3-1601: Dirck Pietersz. Gool nu ter tijd kastelein van het Hof van Holland in Den
Haag en Egbert Gool klerk van de heer advocaat Barnevelt, beide voljaarde kinderen van
Pieter Dirxsz. Gool zaliger gewonnen bij Janneken Mahieu Niclaesdr., zowel voor haar zelf
als mede vervangende voor Pieter Gool en Marijtgen haar voljaarde broeder en zuster,
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mitsgaders nog voor de respectievelijke weeskinderen nagelaten zowel door Claes Pietersz.
Gool als mede door Frans Pietersz. Gool hun zaliger broeder, hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenis van haar zaliger vader voorn.
f. 64 d.d. [geen dag en maand vermeld] 1601: Willem van Aerenberch kousmaker
woonachtig binnen Enkhuizen getrouwd met [voornaam niet ingevuld] Jansdr. voljaarde
dochter van Jan Franchoijsz. kramer zaliger gewonnen bij [niet ingevuld] beide zaliger, heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws moeder voorn. en anders.
[doorgehaald en bijgeschreven: zie folio 66 hier achter.]
f. 64v d.d. 28-3-1601: Aernt Claes Rippersz. smid getrouwd met Joosgen voljaarde enige
dochter van Joost Jansz. timmerman gewonnen bij Engeltgen Adriaen Meliszdr. beide
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn comparants huisvrouws zaliger ouders voorsz.
f. 65v [dag en maand niet vermeld] 1601: Lambert Dammasz. glasschrijver voljaarde zoon
van Dammas Dircsz. en Claesgen Lambertsdr. beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenis nagelaten door voorn. Claesgen Lambertsdr., zowel ten behoeve van hem
comparant als ook mede van Marijtgen Dammasdr. zijn zuster.
f. 66 d.d. 30-3-1601: Anna Jansdr. huisvrouw van Willem Aerenberch kousmaker woonachtig
te Enkhuizen voljaarde dochter van Jan Franchoijs in leven kramer gewonnen bij Katharina
Kijff Jansdr. zijn huisvrouw beide zaliger geassisteerd door Eeuwout Pietersz. en Cors
Jacobsz. Focx haar gekoren voogden in absentie van haar voorsz. man (procuratie van haar
voorsz. man voor gepasseerd voor Jan Codde Willemsz. notaris binnen Enkhuizen d.d. 22-31601), heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar moeder voorn. en anders.
f. 67 d.d. 5-4-1601: Adriaen Dirxsz. koperslager voljaarde zoon en Anthonis Cornelisz.
schoenmkaer voorgaande getrouuwd geweest met Catharina Dirxdr. voljaarde dochter in
haar leven van Dirck Adriaensz. koperslager zaliger gewonnen bij Marijtgen Claesdr.
tegenwoordig huiusvrouw van Zeger Hugensz. van Campen in die kwaliteit voor haar zelf en
de voorn. Adriaen Dircxsz. alleen vervangende voor Claes Dircxsz. zijn voljaarde broeder en
Marijtgen met Neeltgen Dircxdochters zijn voljaarde zusters en beide kinderen van de voorn.
Dirck Adriaensz. en Marijtgen Claesdr., hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun
vader en schoonvader hiervoor genoemd. Kwiteren de voogden van de voorsz. Dirck
Adriaensz.’s kinderen, idem de voorn. Zeger Huijgensz. van Campen en voorts alle anderen
die het behoort.
f. 68 d.d. 9-5-1601: Gerijt Jansz. de Haes, Wijnandt Jansz. de Haes, Jacob Jansz. de Haes
alle voljaarde zonen van Jan Gerijtsz. de Haes zaliger gewonnen bij Jannetgen Wijnertsdr.,
en nog Gerijt Cornelisz. van Peltenburch roedrager van Leiden getrouwd met Marijtgen
Jansdr. de Haes voljaarde dochter van voorn. Jan Gerijtsz. en Jannetgen Wijnaertsdr.
hebben ontvangen etc. vanwege voorn. Jan Gerijtsz. haar zaliger vader en schoonvader en
ook vanwege Huijch Jansz. de Haes haar zaliger broeder en zwager.
f. 68v d.d. 27-5-1601: Gerijt Hubrechtsz. lakenkoper voljaarde zoon van Hubert Gerijtsz. op
de Hoge Woerd kleermaker gewonnen bij Christina Gerijtsdr. Verbaten zijn zaliger huisvrouw
heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder voorn.
f. 69v d.d. 4-5-1601: Jacob Willemsz. witmaker getrouwd met Jaepgen Gerijtsdr. enige
nagelaten voljaarde dochter van Gerijt Lourisz. hoedemaker zaliger gewonnen bij Marijtgen
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Jacobsdr. nu huisvrous van Mathijs Willemsz. ook hoedemaker, heeft ontvangen etc.
vanwegede de erfenis van zijn zaliger vader voorn.
f. 70 d.d. 30-5-1601: Cornelis Gijsbertsz. Schenaert voljaarde zoon van Ghijsbert Quijrijnsz.
Schenaert gewonnen bij Gerijtgen Gerijtsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen
zowel van zijn zaliger vader en moeder voorn., als ook mede van Quijrijn Cornelisz.
Schenaert anders genaam Van Montfoordt in zijn leven gewoond hebbende binnen Leiden in
het Gulden Gebidt aan de Beestenmarkte en Truijtgen Cornelisdr. zijn huisvrouw zijn
comparants zaliger grootvader en grootmoeder. Kwiterende Dirck en Pieter Dircxszonen
Grijp gebroeders zijn voogden en alle anderen die het behoort.
f. 71 d.d. 28-6-1601: Lambertgen Lambertsdr. voljaarde enige dochter van Lambert Jansz. in
zijn leven steenplaatser gewonnen bij Hillegondt, Cornelis Jan Bouwensz. dochter, zijn
huisvrouw geholpen door Jan Cornelis Jan Bouwensz. haar gekoren voogd heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader voorn., als ook mede van Marijtgen
Lambertsdr. haar zaliger oude moeie.
f. 71v d.d. 28-6-1601: Harman Cornelisz. van Peltenburch koekebakker getrowud met
Marijtgen Maertensdr. Bercheij en Aelbert Willemsz. Duijrcant getrouwd met Neelten
Maertensdr. Bercheij, beide voljaarde nagelaten dochters van Maerten Dircxsz. Bercheij en
Aeltgen Allaertsdr. de Haes beide zaliger, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van
haar beider huisvrouwen zaliger vader en moeder voorn.
f. 72v d.d. 5-7-1601: Adriaen Adriaensz. turfdrager getrouwd met Maria Henrixdr. voljaarde
dochter van Henrick Leonartsz. van Zouteleeu zoutdrager zaliger gewonnen bij Marijtgen
Jansdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws zaliger vader.
f. 73 d.d. 3-8-1601: Jan Claesz. Knotter voljaarde zoon van Claes Jansz. Knotter gewonnen
bij Adriana Adriaensdr. zijn huisvrouw beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van zijn zaliger vader en moeder voorn. en ook van zijn enige zuster.
f. 74 d.d. 6-8-1601: Dirck Willemsz. op de Oudevliet, Claes Jan Fransz. steenplaatser
getrouwd met Geertgen Willemsdr., Oude Aeltgen Willemsdr. ongehuwde persoon en
Machtelt Willemsdr. weduwe van Cornelis Gerijtsz. Maes beide woonachtig te Rijnsburg en
geholpen door de voorn. Claes Jansz. haar zwager en gekoren voogd, mede erfgenamen
van Bouwen Wolfertsz. en Gijsbert Wolfertsz. in haar leven weeskinderen van Wo[l]fert
Wolfertsz. Reeder gewonnen bij Aechgen Willemsdr. zaliger, zuster en schoonzuster van
hun comparanten, hebben ontvangen etc. vanwege het bewijs van de voorsz. weeskinderen
zaliger moeders nagelaten erfenis.
f. 75 d.d. [dag niet ingevuld] 8-1601: Jan Jansz. bakker nu woonachtig binnen Leiden op Sint
Jacobsgracht constitueert zich borg alleen voor Nicolas Valerij getrouwd met Machtelt
Jansdr. nu oud omtrent 22 jaar mede nagelaten weeskind van Aeltgen Adriaensdr. zaliger
gewonnen bij Jan Jasparsz. koekebakker onlangs door weesmeesters bij advies en believen
van de voogden van Machtelt voorn. toegelaten zijnde tot lichting en administratie van een
som van 116 car. gld. 7 st. 8 pen. en dit in mindering van haar zaliger moeders nagelaten
erfenis. Compareerde mede Nicolas Valerij commies van de licenten en covoi binnen
Rotterdam hiervoor genoemd en bekende van zijn huisvrouws voogden ontvangen te
hebben de voorsz. 116 gld. 7 st. 8 pen. [doorgehaald]
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f. 76 d.d. 31-8-1601: Baernt Jacobsz. van Riverding schoolmeester voljaarde zoon van
Jacob Baerntsz. van Riverding kleermaker gewonnen bij Marijtgen Jacobsdr. zijn zaliger
huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder voorschreven.
f. 76v d.d. 3-9-1601: Cornelis Joostensz. schoenmaker getrouwd met Dijeuwertgen
Adriaensdr., Maerten Adriaensz. lakenbereider getrouwd met Fijtgen Adriaensdr. en
Geertgen Adriaensdr. alle te samen voljaarde kinderen van Adriaen Baerntsz. beeldesnijder
en Elijsabeth Reijersdr. beide zaliger, in die kwaliteit voor haar zelf en voorts vervangende
voor Anna Reijersd. nu wonende te Danzig of daar omtrent haarlieder nicht nagelaten
voljaarde dochter van Reijer Adriaensz. beeldsnijder zaliger, hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenis van hun zaliger ouders.
f. 77v d.d. 12-9-1601: Cornelis Gerijtsz. hoijckemaecker voljaarde zoon en Claes Jansz.
saaiwerker getrouwd met Gerijtgen Gerijtsdr. voljaarde dochter van Gerijt Dirxsz. van
Rijnsburg kleermaker en Uliaen Fransendr. beide zaliger, hebben ontvangen etc. vanwege
de erfenis van Gerijt Dirxsz. als ook mede van Uliaen Franssendr. beide voorn.
f. 78 d.d. 8-10-1601: Pieter Geerlofsz. voljaarde voorzoon van Geerlof Joostensz. in zijn
leven volre ook schoorsteenveger gewonnen bij Marijtgen Eeuwoutsdr. zaliger, en Joost
Geerlofsz. mede voljaarde zoon van vorn. Geerloff Joostensz. die hij gewonnen heeft bij
Neeltgen Pieter Adriaensz. volres dochter zijn tweede huisvrouw, in die kwalteit voor haar
zelf en voort als erfgenamen van Maria Geerlofsdr. zaliger in haar leven volle zuster van de
voorn. Joost Geerlofsz. geweest zijnde, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis zowel
van de voorn. Marijtgen Eeuwoutsdr. als mede van de voorsz. Geerloff Joostensz. bedie
zaliger volgens de respectievelijke bewijzen.
f. 79 d.d. 31-10-1601: Andries Maerten van Brugge greinwerker en Christina van der
Wijngaerden van Bruggen zijn huisvrouw te kennen gevende dat Glaude Daten haar enige
weeskind hetwelk zij gewonnen heeft bij Jan Daten van IJpre haar zaliger voorman en te
Franckendael in de rivier aldaar badende verdronken was, bekednen ontvangen te hebben
24 gld. als zij haar voorn. weeskind over diens vaders nagelaten erfenis bewezen en in
handen van Johan van Roijen lakenkoper in verzekerheid gelegd had, volgens het bewijs
doro haar op 25-1-1595 ter weeskamer alhier gedaan. Compareerden mede Jan Wils van
Hontschoten saaidrapier en Jaeques Peseij van Wijnoxbergen wolkammer en hebben
verklaart dat ‘de erfenissen van kinderen bij heur overlijden succedeert opte ouderen ende
op nijemandt anders’, zeggende voor reden van wetenschap dat zijlieden binnen
Franckendael alwaar hetzelfde werd geobserveerd beide gewoond hebben. Stellen zich ook
borg voor Andries Maerten en zijn huisvrouw mocht later blijken dat anderen meer
gerechtigd zijn tot de erfenis.
f. 80v d.d. 21-11-1601: Dirckgen Dircxdr. weduwe Cornelis Ponsz. van Hazerswoude nu
wonende te Rijnsaterswoude voljaarde dochter van Dirck Claesz. Bes zaliger geholpen door
Simon Thomasz. van Swieten haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van haar zaliger ouders voorn.
f. 81 d.d. 23-11-1601: Pieter Henrixsz. schipperknecht in het Amsterdamse Veer voljaarde
zoon en Caterijna Henrixdr. voljaarde dochter van Henrick Jacobsz. kleivoerder gewonnen
bij Marijtgen Pietersdr. beide zaliger, de voorsz. Catarina Henrixdr. geholpen door voorn.
Pieter Henrixsz. haar broeder en gekoren voogd, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis
van haar zaliger vader en moeder voorsz.
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f. 82 d.d. 12-12-1601: IJsbrandt Cornelisz. van Cuijlenburch osseweier voljaarde voorzoon
van Cornelis IJsbrantsz. drapier gewonnen bij Elijsabeth Jansdr. Bontecraeij zijn huisvrouw
beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwegde de erfenis van zijn zaliger vader en moeder
voorsz.
f. 82v d.d. 7-1-1602: Adriajen Jansz. koekebakker wonende nu ter tijd te Schoonhoven
voljaarde zoon van Jan Jasparsz. mede koekebakker gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr. zijn
huisvrouw zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zaliger Bouwen Jansz.
Keijser over zijn portie en anderszins.
f. 83v d.d. 11-2-1602: Cornelis Gerritsz. de Haes onze mede broeder in vroedschap, Mees
Allertsz. de Haes, Jacob Pietersz. de Haes en Pouwels Adriaensz. zowel voor haar zelf als
vrienden en magen van ene Jacob Jansz. de Haes uitlandige zoon van Jan Jacobsz. de
Haes in zijn leven gewoond hebbende te Egmond op de Hoef geteeld aan Geertgen
Gerritsdr. zijn eerste huisvrouw beide zaliger, als ook mede last hebbende van alle verdere
vrienden en magen beide van vaders- en van moederszijde van voorn. Jacob Jansz. de
Haes uitlandige, volgens zeker instrument door alle vrienden van dezelfde uitlandige voor
Jan van Hout als notaris op 23, 27 en 29-12-1601 gepasseerd, mitsgaders zeker akte van
approbatie door Cornelia Dibbouts en meer andere voor Egbert van Bosvelt notaris binnen
Haarlem op 13-1-1602 verleden […], hebben ontvangen etc. hetgeen volgens de laatste
rekening van Jacob Pietersz. de Haes voorsz. ter weeskamer van Leiden gesloten d.d. 7-121601 overgeschoten waren. Mocht de uitlandige nog in levende lijve terugkeren of iemand tot
zijn goederen gerechtigd zijn zoals kinderen of andere geinstitueerde erfgenamen, dan
verbinden de vier comparanten generiek al hun goederen.
f. 85-90v d.d. 23, 27 en 29-12-1601 [Kopie]: Compareerden voor mij Jan van Hout notaris te
Leiden al de vrienden, magen en bloedverwanten van ene Jacob Jansz. de Hase uitlandige
zoon van Jan Jacobsz. de Haze in zijn leven gewoond hebbende te Egmond op de Hoef
gewonnen bij Geertgen Gerritsdr. zijn eerste huisvrouw als degenen die bij zijn overlijden zijn
erfgenamen ab intestato zijn.
Te weten eerst belangende de voorsz. uitlandige vaders zijde zijn gecompareerd: Van de
staak van Gerrit Jacobsz. de Haes de uitlandiges vaders halve broeder, eerste Cornelis
Gerritsz. de Haes vroedschap van Leiden, ten tweede dezelfde als procuratie hebbende van
Gerrit Ewoutsz. de Haes enige zoon en erfgenaam van Eewout Gerritsz. de Haes zijn vader
verleden op 22-12-1601 voor Salomon van der Woert, ten derde de kinderen van Jacob
Gerritsz. de Heas als Govert Jacobsz. de Haes vervangende voor Aernt Jaocbsz. de Haes
zijn broeder tegenwoordig in landsdienst leggende en Cornelis Jacobsz. van Leeuwen
getrouwd met Aechgen Jacobsdr. de Haes, ten vierde de kinderen van Jan Gerritsz. de Haes
als Gerrit, Wijnant, en Jacob Jansz. de Haes, mitsgaders Gerrit Cornelisz. van Peltenburch
bode met de roede getrouwd met Maritgen Jansdr. de Haes, welke kinderen van Jan
Gerritsz. de Haes in deze ook compareerden als erfgenamen van Huijch Jansz. de Haes
haar broeder geinstitueerde erfgenaam van Gerrit Jansz. de Haes die een halve broeder is
geweest van de uitlandige voorsz. Van de staak van Dibbout Jacobsz. de Haes die een
halve broeder is geweest van de voorsz. uitlandiges vader is gecompareerd Willem Jacobsz.
Schatter van Haarlem als last hebbende ten eerste van Cornelia Dibboutsdr. weduwe van
Wollebrant Jacobsz., ten tweede voor Josijna Dibboutsdr. ongehuwde persoon zijn moeien,
ten derde voor Flora Dibboutsdr. weduwe van Jacob Schatter zijn moeder en ten vierde voor
Machtelt Dibboutsdr. mede ongehuwde persoon zijn moeie. Vanwege de staak van Allert
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Jacobsz. de Haes mede als voren een halve broeder geweest zijnde van de voorn.
uitlandiges vader zijn gecompareerd, eerst Cornelis van Heemskerck Cornelisz. wonende te
Amsterdam enige zoon en erfgenaam van Neeltgen Allertsdr. de Haes, ten tweede Jacob
Jacobsz. de Haes enige zoon en erfgenaam van Jacob Allertsz. de Haes, ten derde de
kinderen van Jan Allertsz. de Haes als Pieter Jansz. de Haes en Janneken Jansdr. de Haes,
ten vierde de kinderen van Aeltgen Allertsdr. de Haes gewonnen bij Maerten Dircxsz. van
Bercheij als Harman Cornelisz. van Peltenburch getrouwd met Maritgen Maertensdr., nog
Elbert Willemsz. van Duijrcant getrouwd met Neeltgen Maertensdr. en Mees en Gijsbrecht
Allertszzonen de Haes en Harman Cornelisz. van Peltenburch als voogden over Dirc
Maertensz. en over Aeltgen en Innetgen(!) Maertensdr., ten vijfde Neeltgen Allertsdr. de
Haes, ten zesde Pouwels Adriaensz. getrouwd met Geertgen Allertsdr. de Haes, ten
zevende Adriana Alelrtsdr. de Haes, ten achtste mr. Jan Adriaensz. schilder getrouwd met
Liedewije Allertsdr. de Haes, ten negende Maritgen Allertsdr. de Haes, ten tiende Mees
Allertsz. de Haes, ten elfde Gijsbrecht Allertsz. de Haes, te samen vervangende Josijna
Allertsdr. de Haes haar zuster. En van de staak van Pieter Jacobsz. de Haes de voorsz.
uitlandiges vaders volle broeder zijn gecompareerd, ten eerste Willem Jacobsz. van der
Heijde getrouwd met Aeltgen de Haes Pietersdr., ten tweede Adriaen Mourinsz. rentmeester
van Leeuwenhorst veertig van Leiden getrouwd met Trijntgen de Haes Pietersdr., ten derde
Jacob Pietersz. de Haes en ten voerde Chijtgen van Leeuwen Claesdr. voor haar zelf als
weduwe en boedelhoudster van Cornelis Pietersz. de Haes haar zaliger man, mitsgaders de
voorsz. Jacob Pietersz. de Haes voor hem zelf en vervangende Philips van Leeuwen
voogden over Fijtgen de Haes Cornelisdr. dochter van voorn. Cornelis Pietersz. de Haes.
Belangende de voorsz. uitlandiges moederszijde zijn gecompareerd, eerste vanwege de
staak van Adriaentgen Gerritsdr. eerste huisvrouw was van de voorsz. Allert Jacobsz. de
Haes die geweest is de volle zuster van de voorn. Geertgen Gerritsdr. de voorsz. uitlandiges
moeder, de voorn. Cornelis van Eemskerck Cornelisz. enige zoon en erfgenaam van voorsz.
Neeltgen Allertsdr. de Haes, en vanwege de staak van Maritgen Gerritsdr. in haar leven
huisvrouw was van Dammas Claesz. verver en halve zuster van de voorsz. uitlandiges
meoeer is gecompareerd Jan van Schagen eertijds schipper getrouwd met Catrijn Dammas
Claeszdr., welke voorn. vrouwpersonen in deze geassisteerd geweest met voorn. Cornelis
Gerritsz. de Haes als haar neef en gekoren voogd.
Bekenden zij comparanten gezamenlijk toegelaten zijnde tot de lichting van de goederen van
voorn. uitlandige Jacob Jansz. de Haes die tot nog toe ter weeskamer van Leiden gelegen
hebben en geregeerd zijn onder het toezicht van weesmeesters door voogden en laatst door
de voorn. Jacob Pietersz. de Haes volgens de resolutie van het gerecht van Leiden
genomen op 30-8 en 6-9-1601. Volgt smaldeling […].
f. 91 d.d. 13-1-1602 [Kopie]: Compareerden voor mij Egbert van Bosvelt notaris [te Haarlem]
Cornelia Dibboutsdr. weduwe van Wollebrant Jacobsz., Josijna Dibboutsdr. ongehuwde
persoon, Flora Dibboutsdr. weduwe van Jacob Schatter en machtelt Dibboutsdr. mede
ongehuwde persoon elk geassisteerd met deze notaris als haar gekoren voogd verklarende,
gezien en overwogen hebbende het akkoord tussen de naaaste vrienden en erfgenamen van
Jacob Jansz. de Haes uitlandige in dewelke zij comparanten (als mede van de voorschreven
vrienden zijnde door Willem Jacobsz. Schatter haar neef en zoon respectielijk vervangen als
daartoe mondeling last verkregen hebbende) approberen dit akkoord.
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f. 92 d.d.24-1-1602 [Kopie]: Verwijzing naar het bijbehorende besluit van het gerecht van
Leiden d.d. 30-8 en 6-9-1601 […].
f. 93 d.d. 21-2-1602: Jan Harmansz. linnewever voljaarde zoon van Harman Jansz. mede
linnewever gewonnen bij Adrijaentgen Lourisdr. zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn
zaliger moeder.
f. 93v d.d. 19-4-1602: Frans Jansz., nu ter tijd constabel op de oorlogschepen in de Maas
leggende, voljaarde zoon van Jan Antonisz. schoenmaker gewonnen bij Marijtgen
Vincentendr. zijn huisvrouw beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zeker legaat hetwelk
hem en zijn zaliger broeder door Aeltgen Vincentendr. zijn moeie besproken is geweest en
verder is aanbestorven zowel door dezelfde Aeltgen Vincentendr. als mede door het
overlijden van Marijtgen Cornelisdr. zijn comparants grootmoeder van moederszijde die in
haar leven huisvrouw was van ene Vincent de Smit in het noordeinde.
f. 94 d.d. 26-4-1602: Neeltgen Staff voljaarde dochter van Matheus Staff zaliger gewonnen
bij Margareta Jansdr. geholpen door Sijmon Thomasz. van Zwoeten haar gekoren voogd
heeft ontvangen etc. vanwege haar zaliger vaders nagelaten erfenis.
f. 95 d.d. 3-4-1602 [te Den Haag, voor de griffie van de Hoge Raad in Holland]: Dirck Claesz.
timmerman wonende in Den Haag constitueert zich borg voor Neeltgen Staeffs jonge dochter
mede wonende in Den Haag voor de som van 93 ponden 19 st. 3 groten Vlaams daarin
Aernt Cruijs kramer te Leiden doro het Hof van Holland gecondempneerd is […].
f. 95v d.d. 17-4-1602 [te Den Haag, voor de Hoge Raad in Holland]: Johan van Soutelande
als procureur van Neeltgen Staeffs jonge dochter wonende in Den Haag impetrant van
gijseling die gepresenteerd had tegen Aernt Cruijs kramer wonende te Leiden gegijselde […].
f. 96 d.d. 26-4-1602: Achtervolgende de authorisatie van de Hoge Raad in Holland aan de
andere zidje geroerd heb ik Adriaen Hamel deurwaarder van de voorsz. Hoge Raad […] ten
bijwezen van Neeltgen Staeffs jonge dochter impetrante en Aernt Cruijs gecondempneerde
uit handen van de weesmeesters van Leiden ontvangen etc.
f. 96v d.d. 13-5-1602: Claes Joppensz. voljaarde zoon van Jop Claesz. bouman gewonnen
bij Appolonia Sijmonsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en
moeder voorn. en anderszins.
f. 97 d.d. 12-7-1602: Frederijck Jansz. van Aecken kleermaker getrouwd met Marijtgen
Wiggersdr. en Joost Adriaensz. volre getrouwd met Aefgen Wiggersdr. beide voljaarde
dochters van Wigger Jansz. wollewever zaliger gewonnen bij Nelletgen Joostensdr., hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun huisvrouwen zaliger vader voorn.
f. 98 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1602: Jan Cornelisz. kleermaker voljaarde zoon van
Cornelis Jansz. ook kleermaker gewonnen bij Stijntgen Jansdr. zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger moeder.
f. 98v d.d. 25-10-1602: Reijer Dircxsz. de Haes lakenkoper getrouwd met Lijsbeth
Adriaensdr. voljaarde dochter van Adriaen Meesz. in zijn leven bakker in het Cromhout
gewonnen bij Trijntgen Aerntsdr. zijn huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
zowel van zijn huisvrouwen vader voorn. als ook mede van Cornelis Meesz. bouman haar
oom, mitsgaders Catherijna en Marijtgen Meesdr. haar moeien en anderszins.
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f. 99 d.d. 22-7-1602: Gommer Jansz. turfdrager als erfgenaam van Nelletgen Gommersdr.
zijn zaliger dochter die hij gewonnen had bij Aechgen Garbrandtsdr. zijn zaliger huisvrouw
heeft ontvangen etc. vanwege voorsz. Nelletgen zijn zaliger dochter met de dood nagelaten
zijn dewelke haar voorgaande door overlijden van zaliger Pieter Gerijtsz. Smaeling
aanbestorven waren.
f. 99v d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1602: Willem Lodewijcxsz. voljaarde zoon van
Lodewijck Willemsz. van Vianen in zijn leven soldaat gewonnen bij Dijeuwertgen
IJsbrandtsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader voorn.
f. 100 d.d. 26-7-1602: Claes Willemsz. Visscher schoenmaker voljaarde zoon van Willem
Dircxsz. Visscher gewonnen bij Neeltgen van Brouchoven Jansdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege zijn portie in de goederen nagelaten door zaliger Johan van
Brouchoven in zijn leven rentmeester van Rijnland en Annatgen Foijendr. van Thetroede zijn
grootvader en grootmoeder van moederszijde, volgens de twee gedane kavelingen en
rekening van Foij van Brouchoven zijn oom en administrerende voogd.
f. 101 d.d. 24-7-1602: Frans Cornelisz. linnenwever voljaarde zoon van Cornelis Jansz. den
Jongen Uijl korendrager ook hovenier gewonnen bij Elijsabeth Franszoon(!)dochter zijn
zaliger huisvrouw, zowel voor zichzelf en vanwege Jan Cornelisz. zeevarende man desselfs
Frans Cornelisz. volle broeder, mitsgaders Jan Henricksz. schipper als weduwenaar van
Marijtgen Cornelisdr. die mede een dochter was van de voorn. Cornelis Jacobsz. en Lijsbeth
Franssendr., hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun zaliger moeder en
schoonmoeder voorn. Compareerde mede Maria Anthonisdr. huisvrouw van Jan Pietersz.
moeie van de comparanten voorn. in absentie van haar man geholpen door Simon Thomasz.
van Swieten haar gekoren voogd en belooft de weesmeesters te indempneren voor
eventuele namaningen nopende het derde deel van 16 gld. als Frans Cornelisz. vanwege
Jan zijn broeder voorn. als hiervoor ontvangen is, alzo Jan hem hetzelfde derde deel
geschonken heeft, zoals hij comparant verklaarde.
f. 102 d.d. 26-7-1602: Marijtgen Visschers voljaarde dochter van IJsbrandt Dircxsz. Visscher
vergezelschapt met Henrick Joachimsz. haar man heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenissen zowel van Aeltgen van Brouchoven jansdr., als mede van Jan van Brouchoven en
Anna Foijendr. van Thetroede, moeder, grootvader en grootmoeder van Marijtgen
IJsbrandtsdr. voorn., over desselfs Marijtges portie.
f. 102v d.d. 31-7-1602: Dirck, Huijch en Pieter Codijck alle drie voljaarde zonen van Pieter
Pietersz. Codijck in zijn leven korenkoper gewonnen bij Adriane Jansdr. zijn huisvrouw,
mitsgaders Gommer Gommersz. drapier getrouwd met Aeltgen Pietersdr. Codijck voljaarde
dochter van voorn. Pieter Codijck en Adrijana Jansdr. voor haar zelf en als erfgenamen van
Elijsabeth Pietersd. Codijck overleden zijnde, hebben ontvangen etc. vanwege voorn. Pieter
Pietersz. Codijck als mede van hetgeen van Jan Marcusz. van IJpre zaliger uit liberaliteit de
voorsz. comparanten uit de goederen nagelaten door Alijdt Codijcx haar overgrootmoeder
van vaderszijde toegelegd is geweest.
f. 103v d.d. 1-8-1602: Gerijt Andriesz. Tromper kruidenier voljaarde enige zoon van Andries
Pietersz. Tromper in zijn leven kramer gewonnen bij Christina Gerijtsdr. heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger vader voorsz.
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f. 104 d.d. 7-8-1602: Cornelis Cornelisz. bouman wonende in Zoeterwoude getrouwd met
Jaepjen Woutersdr. voljaarde dochter van Wouter Willemsz. van Zoeterwoude zaliger
gewonnen bij Marijtgen Lourisdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouws zaliger
vader.
f. 104v d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1602: Elijsabet en Steffanie beide voljaarde
dochters van Jan Pietersz. Sanguijn boomgaardman gewonnen bij Jannetgen IJsbrandtsdr.
zijn zaliger huisvrouw geholpen door [niet ingevuld] hebben ontvangen etc. vanwege hun
zaliger moeder voorn.
f. 105v d.d. 14-8-1602: Cornelis Sijmonsz. schoenmaker voljaarde zoon van Sijmon Pietersz.
ook schoenmaker gewonnen bij Trijntgen Cornelisdr. zijn zaliger huisvrouw heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zaliger moeder voorn.
f. 106v d.d. 30-8-1602: Pieter en Abraham Aerntszonen mitsgaders Meijnsgen Aerntsdr.
geholpen door Pieter haar voorn. broeder en gekoren voogd, te samen voljaarde kinderen
van Aernt Gielisz. in zijn leven predikant te Leimuiden gewonnen bij Marijtgen Pietersdr. zijn
zaliger huisvrouw, zowel voor hen zelf als voor Lucas Jacobsz. scheepstimmerman getrouwd
met Sara Aerntsdr. haar zuster, hebben ontvangen etc. vanwege de erefenis van hun zaliger
moeder voorn.
f. 107v d.d. 2-9-1602: Roelandt Willemsz. van Duvelandt schrijnwerker voljaarde zoon van
Willem Gerijtsz. van Duvelant zaliger gewonnen bij Anna Christoffelsdr. zijn huisvrouw heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader voorn.
f. 108 d.d. 19-9-1602: Gerijt Willemsz. brouwersknecht voljaarde zoon van Willem Gerijtsz. in
zijn leven schoorsteenveger en Ermtgen Adriaensdr. zijn huisvrouw heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger vader voorn.
f. 108v d.d. 28-8-1603: Trijntgen Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Aelbertsz.
lakenbereider gewonnen bij Lijsbeth Franssendr. beide zaliger nu weduwe van Victor
Eeduwaert in zijn leven bakker geholpen door Jan van Cortenbosch haar neef en gekoren
voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader en moeder.
f. 109v d.d 11-10-1602: Adriane Thijmansdr. van der Linde voljaarde dochter van Thijman
Meesz. van der Linde in zijn leven bode met de roede binnen Leiden gewonnen bij Neeltgen
Adriaensdr. zijn huisvrouw beide zaliger geholpen door Mees Tijmansz. bakker haar broeder
en gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader en
moeder.
f. 110 d.d. 21-10-1602: Jonkheer Mathijs van der Houff voljaarde zoon van jonkheer
Hercules van der Houff gewonnen bij jonkvrouw Johanna Croesers heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn zaliger vader voorn. en anders.
f. 111 d.d. 4-11-1602: Machtelt Claesdr. van Leeuwen voljaarde dochter van Claes Dircxsz.
van Leeuwen nu ter tijd schrijver in de Zijlpoort van Leiden gewonnen bij Neeltgen Claesdr.
zijn zaliger huisvrouw, nog Claes van Leeuwen Claesz. schrijnwerker woonachtig in de
Nobelstraat binnen Leiden als procuratie hebbende van Dirck Claesz. van Leeuwen verver
wonende nu ter tijd te Deventer zijn broeder en voljaarde zoon van voorn. Claes Dircxsz. van
Leeuwen en Neeltgen Claesdr. (procuratie voor Jacob van Tethroede notaris d.d. 16-11602), voorsz. Machtelt Claesdr. geholpen met voorn. Claes van Leeuwen haar broeder en
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gekoren voogd, hebben ontvangen etc. zowel vanwege Neeltgen Claesdr. hun moeder als
ook vanwege Adriana Franssendr. houtkoopster in haar leven weduwe van Cornelis
Havicxsz. haar grootmoeder van vaderszijde, mitsgaders van Dieuwertgen Claesdr. weduwe
van Claes Pietersz. in het Noordeinde haar grootmoeder van moederszijde.
f. 112-115v d.d. 28-10-1602: Jan en Jacob de Block van Elverdingen bij IJperen in
Vlaanderen, mitsgaders Gielis Boels volre getrouwd met Sara de Block alle drie kinderen van
Jan de Block timmerman gewonnen bij Jannetgen geboren te Noordoven in Vlaanderen zijn
huisvrouw die erfgename is van vaderszide van Abraham Claeijs zaliger enige nagelaten
weeskind van Pieter Claeijs van Polinckhoven in zijn leven drapier gewonnen bij Rijckgen
van Tijdrigem hetwelk binnen Leiden gestorven is op 4-3-1602, en Niclaes van Tijbergem
van Govertsvelde in Vlaanderen dekendrapier met Franchoijs Fees van Meteren mede in
Vlaanderen spinder getrouwd met Christina van Tibergem de voorn. Niclaes zuster, te
samen erfgenamen van moederszijde van de voorn. Abraham Claeijs [verwijst naar akte
door Jan de Block timmerman comparanten vader nomine uxoris erfgenaam van vaderszijde
van het voorsz. weeskind verleden voor Willem van Oudevliet notaris d.d. 4-4-1602,
mitsgaders akte van condempnatie hier geinsereerd etc.], hebben ontvangen de erfenis door
voorn. Abraham de voorsz. Pieter Claeijs enige weekind nagelaten. Onder andere een huis
en erf binnen Leiden in de Kijfhoekstraat.
f. 116 d.d. 4-12-1602: Gerijt Adriaensz. bouman ook coman voljaarde zoon van Adriaen
Pietersz. bouman gewonnen bij Hillegont Jansdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van zijn zaliger vader.
f. 116v d.d. 2-12-1602: Aernt van Duvenvoorden voljaade zoon van Cornelis van
Duvenvoorde Cornelisz. den Oude gewonnen bij Aeltgen Gijsbertsdr. en Joost van Damme
getrouwd met Tanneken van Duvenvoorde voljaarde dochter van Jonge Cornelis van
Duvenvoorden Cornelisz. gewonnen bij Perijntgen Kempens zijn huisvrouw voor haar zelf en
voor Levijntgen de voorn. Jannekens zuster, gezamenlijk erfenamen van Conelis van
Duvenvoorden den Oude voorn., hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van voorn.
zaliger Cornelis van Duvenvoorde Cornelisz. den Ouden haar vader en huisvrouwen
grootvader.
f. 117v d.d. 9-1-1603: Aeltgen Maertensdr. voljaarde dochter van Maerten Dircxsz. Bercheij
gewonnen bij Aeltgen Allertsdr. de Haes beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege haar
zaliger vader en moeder voorn.
f. 118 d.d. 6-1-1603: Jan Matsaert van Prove in Vlaanderen saaiwerker en Levijne de
Vrolicke zijn huisvrouw voljaarde dochter van Phillips de Vrolijcke van Oudenaerde
gewonnen bij Janneken Hellegers heeft ontvangen etc. alle goederen betreffende de erfenis
van de voorn. Levina de Vrolijcke zaliger vader en moeder.
f. 118v d.d. 10-1-1603: Willem Jacobsz. te Wassenaar voor hem zelf en vervangende Dirck
Cornelisz. te Oegstgeest getrouwd met Marijtgen Jacobsdr., idem Theeus Oude Jansz.
vanwege zijn kinderen gewonnen bij Appolonia Jacobsdr. en nog te samen vervangende
voor de kinderen van zaliger Chistine Jacobsdr. die zij gewonnen heeft bij Dirck Cornelisz. in
de Weipoort, gezamenlijk erfgenamen van Caterijne Philips Danielsz. dochter gewonnen bij
Aefgen Jacobsdr. zaliger, hebben ontvangen etc. vanwege voorn. Catherijne Fillipsdr.
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f. 119 d.d. 23-1-1603: Jannetgen Govertsdr. weduwe Quijrijn Jansz. in zijn leven kleermaker
ook voljaarde dochter nagelaten door Govert Hubertsz. brouwersknecht en Catrijne Dircxdr.
beide zaliger geholpen door Vranck Dircxsz. van der Meulen haar gekore nvoogd heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader en moeder.
f. 120 d.d. 23-1-1603: Gerijt Adrijaensz. saaiwerker voljaarde zoon en Gijsbert Davidtsz.
saaiwerker getrouwd met Neeltgen Adriaensdr. voljaarde dochter van Adriaen Gerijtsz.
schuitvoerder gewonnen bij Machtelt Leonartsdr. beide zaliger, hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenis van Adriaen Gerijtsz. en Machtelt Leonartsdr. voorn., mitsgaders van
Jan Gerijtsz. haar oom zaliger.
f. 120v d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1603: Willem Muijr schotsman en Jannetgen
Jansdr. zijn huisvrouw voljaarde dochter van Jan Maertensz. boterkruier gewonnen bij
Neeltgen Jansdr. zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van voorn. Neeltgen
Jansdr. moeder van Jannetgen Jansdr. voorn.
f. 121 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1603: Matheus en Cornelis Bartholomeeszonen
beide fusteinwerkers en Aelbert Bartholomeesz. timmerman alle drie voljaarde zonen van
Bartholomees Aelbertsz. in zijn leven linnenwever gewonnen bij Elsgen Cornelisdr. mede
zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun zaliger ouders.
f. 122 d.d. 28-2-1603: Jacob Andriesz. zeilmaker en Jannetgen Henricxdr. zijn huisvrouw
voljaarde dochter van Henrick Leonartsz. van Zouteleeu gewonnen bij Maria Jansdr. bedie
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis zowel van voorsz. Jannetgen Henricxdr.
vader als ook mede van Claes Henricxsz. haar zaliger broeder.
f. 122v d.d. 7-5-1603: Margarteha Jansdr. van Thol voljaarde dochter van Jonge Jan
Reijersz. van Thol zaliger gewonnen bij Dijewer Aelbertsdr. geholpen door Jacob van
Noorden bode met de roede haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenissen haar aangekomen bij testament en overlijden zowel van Reijer van Naerden en
Margereta van Thol haar zaliger grootvader en grootmoeder van vaderszijde, als ook mede
van Floris van Thol zoon van Oude Jan Reijersz. van Thol haar comparantes neef zaliger.
Compareerde mede Dijewertgen Aelbertsdr. weduwe van Jonge Jan Reijersdr. en moeder
van Margareta Jansdr. voorn. geholpen door voorn. Jacob van Noorden haar gekoren voogd
en kwiteerde de weesmeesters en haar dochters voogden.
f. 123v d.d. 26-3-1603: Pieter Dircxsz. Vos saaiwerker voljaarde zoon van Dirck Pietersz.
alias Veenvos gewonnen bij Catherijna Jansdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege
zijn zaliger ouders voorn.
f. 124 d.d. 3-4-1603: Pieter de Hane, Pieter Latou getrouwd met Maijken de Hane en
Cathalijna van den Bulcke weduwe van Samuel de Hane, voljaarde kinderen van Pieter de
Hane gewonnen bij Maijken de Hane beide zaliger, hebben ontvangen etc. vanwege de
erfenis van haar zaliger vader en moeder of schoonvader en schoonmoeder respectievelijk.
f. 125 d.d. 25-4-1603: Jacob Aerntsz. tinnegietergezel voljaarde zoon van Aernt Jacobsz. in
zijn leven drapier en ook schrijnwerker gewonnen bij Elijsbeth Block Dircxdr. zijn huisvrouw
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis zowel van zijn zaliger ouders voorn.
en anders.
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f. 126 d.d. 25-4-1603: Baertgen Jansdr. voljaarde dochter van Jan Jaspersz. koekebakker
gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr. zijn zaliger huisvrouw geholpen door Adriaen Adriaensz.
van Leeuwen mandenmaker haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van Bouwen Jansz. Keijser zaliger.
f. 126v d.d. 28-4-1603: Vechter Cornelisz. lakenbereider voljaarde zoon van Cornelis
Adriaensz. kuiper ook korendrager anders gebijnaamd Knechgen gewonnen bij Orm
Vechtersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en
moeder voorsz.
f. 127v d.d. 5-5-1603: Cornelis Claesz. linnewever wonende Overmaas in Heenvliet voljaarde
zoon en Pieter Gerijtsz. zeevarende man wonende te Zwartewaal getrouwd met Elijsabeth
Claesdr. voljaarde dochter van Claes Adriaensz. vleeshouwer nu ter tijd woonachtig in
Heenvliet geprocreerd bij Baertgen Cornelisdr. zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de
erfenis van Catherijna Lubbertsdr. in haar leven huisvrouw van Cornelis Voets grootmoeder
van Cornelis Claesz. en Lijsbeth Claesdr. voorn.
f. 128 d.d. 13-5-1603: Jacob Adriaensz. haverkoper wonende in ’s-Gravenhage getrouwd
met Marijtgen Cornelisdr. en Anthonis Cornelisz. schoenmaker woonachtig binnen Leiden
getrouwd met Annatgen Cornelisdr. beide voljaarde dochters van Cornelis Bartholomeesz.
wonende in de huising genaamd Den Prins zuivelkoper ook coman gewonnen bij Machtelt
Jan Fransz. Smitsdr. zijn zaliger huisvrouw hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen
zowel van Machtelt Jansdr., alsmede van Bartholomees Henricxsz. scheepmaker hun
comparanten huisvrouwen zaliger moeder en ook grootvader zaliger.
f. 129 d.d. 5-6-1603: Jacob Andriesz. van der Mij drapier getrouwd met Catherina Cornelisdr.
voljaarde dochter van Cornelis Claesz. warpenreder geprcoreerd aan Geertruijt Florijs
Brienendr. zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen zowel van de voorn.
Geertgen Florisdr. als ook mede van Floris Cornelisz. Bien en Alfertgen Pietersdr. zijn
comparants huisvrouwen moeder, grootvader en grootmoeder zaliger.
f. 130 d.d. 11-7-1603: Willem Cornelisz. schoenmaker voljaarde zoon van Cornelis Cornelisz.
van Althena ook schoenmaker gewonnen bij Alijdt Willemsdr. zijn zaliger huisvrouw en
Cunera Claesdr. huisvrouw van Willem Cornelisz. voorn. enige voljaarde dochter nagelaten
door Niclaes Anthonisz. van Luijck gewonnen bij Stijntgen Thonisdr. hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenissen, eerst van Willem Cornelisz. schoenmaker voorn. zowel voor hem
zelf als ook mede als erfgenaam van Cornelis Cornelisz. zijn zaliger broeder van zijn zaliger
moeder voorn., en nog van Cunera Claesdr. zaliger vaders bewezen erfenis, mitsgaders al
hetgeen haar verder van vaderszijde aangekomen is.
f. 131 d.d. 17-7-1603: Jan Jansz. schrijnwerker wonende op de Middelweg getrouwd met
Maritgen Dircxdr. voljaarde dochter van Dirck Cornelisz. bouman zaliger mede erfgename
van Cornelis Cornelisz. alias Boertgen zijn comparants huisvrouws zaliger oom heeft
ontvangen etc. vanwege Maritgen Dircxdr. voorn. belangende de erfenis van Cornelis
Cornelisz. Boertgen voorsz.
f. 131v d.d. 7-8-1603: Jan Henricxsz. schoenmaker nu ter tijd wonende binnen de stad
Alenson in Frankrijk voljaarde zoon van Henrick Hugensz. schoenmaker gewonnen bij
Dirckgen, mr. Dircken dochter beide zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van
zijn zaliger vader en moeder voorn.
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f. 132v d.d. 7-8-1603: Jan Huijbertsz. Neederwaert boekbindergezel voljaarde zoon en
Weijntgen Hubertsdr. Neederwaert voljaarde dochter van Hubert Jansz. Neederwaert
gewonnen bij Judith Pietersdr. zijn huisvrouw beide zaliger, dezelfde Weijntgen geholpen
door haar voorn. broeder en gekoren voogd, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen
van haar zaliger vader en moeder voorn.
f. 133 d.d. 7-8-1603: Daniel Matheusz. timmerman getrouwd met Aechgen Jacobsdr.
voljaarde dochter van Jacob Corsz. in zijn leven scheepmaker gewonnen bij Jacoba
Jacobsdr. zijn laatste huisvrouw zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen van zijn
comparants huisvrouw zaliger vader en moeder.
f. 134 d.d. 11-8-1603: Trijntgen Florisdr. voljaarde dochter an Floris Thijsz. gewonnen bij
Maritgen Pellendr. bedie zaliger geholpen door Simon Thomasz. van Swieten haar gekoren
voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger moeder voorn.
f. 134v d.d. 18-8-1603: Joost Riverscheijt burger en winkelier in Lins omtrent 6 of 7 mijlen
boven Keulen en Aechgen Cornelisdr. zijn huisvrouw nagelaten voljaarde dochter van
Cornelis Jansz. wielmaker overleden binnen Leiden in 1574 geprocreerd bij Floortgen
Sijmonsdr. zijn huisvrouw die namaals getrouwd geweest is met Hans van Gulicke
stadstimmerman ‘binnen de vermaerde coopstadt Dantsick’ alwaar de voorsz. Floortgen
gestorven is hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen van zowel voorsz. Aechgen
Cornelisdr.’s vader voorsz. als ook mede vanwege Jan Gerijtsz. wielmaker en Jannetgen
Fransdr. haar zaliger grootvader en grootmoeder. Kwiterende de weesmeesters en ook
mede Jan Jansz. predikant te Leiderdorp oom en Cornelis Pietersz. Speck met Dirck
Sijmonsz. als behuwde oom en oom ook geordonneerde voogden over Aechgen Cornelisdr.
voorn., mitsgaders nog Gerijt Jansz. wielmaker de voorn. Jan Jansz. mitsgaders Cornelis
Pietersz. Speck getrouwd met Baertgen Jansdr. gezamenlijk mede erfgenamen van voorsz.
Jan Gerijtsz. wielmaker en Jannetgen Franssendr.
f. 136 d.d. 1-9-1603: Thomas Jansz. lijndraaier woonachtig te Noordwijk voljaarde zoon van
Jan Thomasz. linnewever geprocreerd aan Neeltgen Cornelisdr. van Wourden zijn eerste
huisvrouw beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en
moeder voorn.
f. 136v d.d. 5-9-1603: Cornelis Jansz. lijndraaier getrouwd met Annatgen Willemsdr.
voljaarde dochter van Willem Gerijtsz. schoorsteenveger zaliger gewonnen bij Ermtgen
Adriaensdr. zijn eerste huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege de errfenis van zijn
huisvrouws zaliger vader voorn.
f. 137v d.d. 1-10-1603: Jan Pietersz. van der Goude schoenmaker getrouwd met Claesgen
Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Cornelisz. anders gezegd Moortvisch zaliger
geprocreerd aan Jannetgen Dammasdr. zijn huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege zijn
huisvrouws zaliger vader voorn. als mede van Adriaentgen Cornelisdr. in haar leven
huisvrouw van Hubert Jacobsz. molenaer zijn huisvrouwen zaliger moeie.
f. 138 d.d. 29-10-1603: Jop Jansz. van Alfen timmerman voljaarde zoon van Jan Joppensz.
van Alfen in zijn leven schoenmaker gewonnen bij Marijtgen Pietersdr. van Dobben ook
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen, eerste van zijn zaliger vader en moeder
voorn., nog van Marijtgen Jansdr. Jop Jansz. van Alfens weduwe zijn zaliger grootmoeder
was, en nog van heer Gijsbert Jorijsz. presbiter.
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f. 138v d.d. 18-12-1603: Adriaen Claesz. van der Maese vleeshouwer voljaarde zoon en
Adriaen Heeren ook vleeshouwer getrouwd met Aeltgen Claesdr. van der Maese voljjaarde
dochter van zaliger Claes Cornelisz. van der Maese gewonnen bij Roosgen Adriaensdr. ook
zaliger zijn eerste huisvrouw was hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen
aanbestorven zowel door overlijden van voorn. Claes Cornelisz. van der Mase en Roosgen
Adriaensdr. voorn. en anderszins aanbestorven zijnde.
f. 139v d.d. 3-11-1603: Pieter Stevensz. van Brouckhuijsen koperslager voljaarde zoonvan
Steven Gerritsz. van Brouchuijssen in zijn leven grootwerker gewonnen bij Maritgen
Pietersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis hem aangekomen zowel
door overlijden van voorn. Steven Gerritsz. van Brouchuijsen en Maritgen Pietersdr. en
anderszins aanbestorven zijn.
f. 140 d.d. 10-11-1603: Jacob Huijbertsz. molenaar voljaarde zoon van Huijbert Jacobsz.
molenaar gewonnen bij Brechgen Gerritsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis hem
door overlijden van voorsz. Brechgen Gerritsdr. zijn zaliger moeder en anderszins
aanbestorven.
f. 140v d.d. 22-11-1603: Henrick Keijnen bode van Antwerpen op Holland exhiberende
zekere procuratie voor notaris d.d. 27-9-1603 door Jan de Maupere schilder en juffrouw
Elijsabeth van Hosewinckel zijn huisvrouw voor haar zelf en voor Phillips van Hoesewinckel
de voorsz. Lijsbets broeder, te samen kinderen en erfgenamen van wijlen Evert Phillipsz. van
Hoesewinckel haar zaliger vader die mede erfgenaam was van Heijltgen Evertsdr. binnen
Leiden over lange jaren gestorven wezende, hebben ontvangen etc. als vanwege de voorn.
Eevert Fillipsz. van Hoesewinckel over hetgeen hem uit de erfenis van zaliger Heijltgen
Eevertsdr. voorn. aanbestorven was en anders.
f. 141v d.d. 3-12-1603: Gerrit Huijbertsz. Coninck lakenkoper getrouwd met Aechgen
Pietersdr. van Wassenaer voljaarde dochter van Pieter Henricxsz. van Wassenaer
gewonnen bij Aeltgen Gijsbertsdr. van der Does beide zaliger heeft ontvangen etc. zijn
huisvrouw aanbestoren door overlijden van voorsz. Aeltgen Ghijsbertsdr. van der Does haar
voorsz. zaliger moeder.
f. 142v Michiel Chijmar letterzettervoljaarde zoon en Adriaen Gerritsz. van Crimpen getrouwd
mmet Chatelijna Chijmad voljaarde dochter van hopman Mathijs Chijmar gewonnen bij Maria
Jansdr. van Tetrode beide zaliger, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen
aanbestorven door het overlijden van de voorsz. hopman Mathijs Chijmad en Maria Jansdr.
van Tetrode.
f. 143 d.d. 18-12-1603: Jan Pietersz. van der Laen schoenmaker getrouwd met Maritgen
Jansdr. voljaarde dochter en Leonardt Jansz. witmaker voljaarde zoon van Jan Adriaensz.
witmaker gewonnen bij Maritgen Egbertsdr. zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de
erfenis hen aanbestorven door overlijden van voorsz. Maritgen Egbertsdr.
f. 144 d.d. 31-12-1603: Anthonis en Jacob Quijrijnszonen voljaarde zonen en Broer Jansz.
boomgaardman getrouwd met Oude Neeltgen Quijjrijnsdr. voljaarde dochter van Quijrijn
Bartholomeesz. gewonnen bij Belia Anthonisdr. zijn huisvrouw zaliger hebben ontvangen etc.
de erfenis hen aanbestorven door het overlijden van voorn. Belia Anthonisdr. haar moeder
en schoonmoeder, alsmede van Crijntgen Cornelisdr. Anthonis Clemmentsz.
boomgaardmans weduwe haar grootmoeder zaliger.
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f. 144v d.d. 5-1-1604: Barbara Jacobsdr. weduwe van Jan Cornelisz. lakenbereider als enige
erfgenaam van Appolonia Jansdr. haar weeskind hetwelk zij gewonnen heeft bij haar voorsz.
zaliger man geholpen door Pieter Jansz. van Outshoorn als haar gekoren voogd, heeft
ontvangen etc. als het vorosz. weeskind door het overlijden van voorsz. jan Cornelisz.
aanbestorven zijn en verder nog een som van 50 car. gld. die het weeskind aangekomen is
ter zake van de zoen mitsdien het weeskinds voorsz. vader ‘geslagen ende ter neder geleijt
was’.
f. 145 d.d. 8-1-1604: Jan Dircxsz. den Using enige voljaarde zoon van Dirck Jansz. den
Using in zijn leven boomgaardman ook linnewever zaliger gewonnen bij Aechgen Cornelisdr.
zijn huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis hem door overlijden van de voorsz.
Dirck jansz. den Using zijn zaliger vader aanbestorven.
f. 146 d.d. 9-1-1604: Jacoba Lamp voljaarde dochter van Hans Lamp van Lubecq in zijn
leven soldaat gewonnen bij Catherijna van der Laen Jacobsdr. geholpen door Jan Pietersz.
van den Bosch haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis haar door
overlijden van voorsz. Hans Lamp haar zaliger vader aanbestorven.
f. 147 d.d. 22-1-1604: Sara de Rouw Joostensdr. van Antwerpen geholpen door Abraham
Blare saaiwerker haar tegenwoordige man en voogd als enige erfgename van jacob Reffault
haar enige zoon zaliger gewonnen bij Andries Reffault haar eerste man, heeft ontvangen etc.
vanwege het voorsz. weeskind zaliger vaders nagelaten erfenis.
f. 149 d.d. 29-[maand niet vermeld, maar zal januari zijn]-1604: Beatrix Huijmansdr. als
moeder en enige erfgename van Barbara Bouwensdr. haar enige overleden weeskind
hetwelk zij gewonnen heeft bij Bouwen Cornelisz. in zijn leven schoenmaker haar zaliger
eerste man, nu geassisteerd door Adriaen Dircxsz. eertijds scheepmaker haar
tegenwoordige man en voogd, heeft ontvangen etc. vanwege de erfeneis van het weeskinds
zaliger vader voorn., als mede van Pieter Cornelisz. schrijnwerker zaliger en anders.
f. 149v d.d. 11-2-1604: Willem Jansz. Knotter linnewever getrouwd met Neeltgen Pietersdr.
voljaarde dochter van Pieter Dircxsz. linnewever gewonnen bij Appolonia Cornelisdr. nu ter
tijd huisvrouw van Sijmon Jacobsz. waard in het Caerdeken, en Abraham Sijmonsz. van
Leijden molenaar nu wonende te Willemstad voljaarde zoon van Sijmon Cornelisz.
linnenwever gewonnen bij Aechte Dircxdr. beide zaliger, te samen erfgenamen van Baefgen
Dircxdr. in haar leven weduwe van Claes C laesz. alias Backertgen in zijn leven
‘bommenaer’ welke Baefgen Dircxdr. voorn. mede erfgename was in de goederen door Dirck
Antonisz. in ’t Spijckervat (te Amsterdam overlden zijnde) nagelaten, hebben ontvangen etc.
vanwege voorn. Baeffgen Dircxdr. zaliger die alsvoren van Dirck Anthonisz. aangeërfd
waren.
f. 150v-152v d.d. 12-4-1604 : Henrick Koertsz. houtzager geboren te Diepholt omtrent de
stad Bremen en Aeltgen Henricxdr. zijn huisvrouw geboren te Embden nu ter tijd wonende te
Amsterdam als erfgenamen van Trijntgen het enige weeskind nagelaten door Grietgen Jan
Obertsz. backers dochter zaliger gewonnen bij Pieter Jacobsz. schilder zijnde het voorsz.
weeskind binnen Amsterdam overleden, conform zeker akkoord hier ingevoegd […], hebben
ontvangen etc. 100 car. gld. als voorn. weeskinds moeder ter weeskamer van Leiden over
haar zaliger moeders erfenis door de voorsz. Jan Obertsz. haar vader bewezen waren en in
het voorgenoemde akkoord aangeroerd zijn.
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f. 152v d.d. 4-3-1604: Margareta Lodewijcx voljaarde dochter van Lodewijck Willemsz. van
Vianen in zijn leven soldaat gwonnen bij Dieuwer IJsbrantsdr. zaliger geholpen door Sijmon
Thomasz. van Zwieten haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis haar
door overlijden van haar zaliger vader en moeder aanbestorven zijnde.
f. 153v d.d. 8-3-1604: IJsbrant Dircxsz. Visscher en Henric Joachimsz. van Lenten met
Marijtgen de voorn. IJsbrant Dircxsz. dochter en zijn Henricx tegenwoordige huisvrouw die
de voorn. Visscher geprocreerd heeft bij Aeltgen Jansdr. van Brouchoven zijn zaliger eerste
huisvrouw, te samen als erfgenamen van Annatgen en Dirckgen beide mede de voorn.
IJsbrant Dircxsz. Visschers en Aeltgen van Brouchoven Jansdr’s onmondige weeskinderen
als van de ‘contagiense ziekte’ voor Allerheiligendag 1603 gestorven zijnde, hebben
ontvangen etc. vanwegde de erfenis die de voorn. Annatgen en Dirckgen IJsbrant Dircxsz.
Visschers dochters voorn. zowel door het overlijden van de voorn. Aeltgen Jansdr. van
Brouchoven haar zaliger moeder, als mede door het overlijden van Johan van Brouchoven in
zijn leven rentmeester van Rijnland en Annatgen Foijendr. haar grootvader en grootmoeder
aangekomen en bewezen zijn. Kwiteren ook Foij van Brouchoven haar oom met Wijnand
Schol behuwde oom als geweest zijnde de voorn. Annatgen en Dirckgen voogden.
f. 155 d.d. 26-4-1604: Cornelis Dircxsz. brouwersknecht te Delft getrouwd met Marijtgen
Cornelisdr., Jacob en Vechter Corneliszonen, mitsgaders Adriaentgen Cornelisdr. geholpen
door voorsz. Vechter Cornelisz. haar broeder en gekoren voogd, voljaarde kinderen en
erfgenamen van Cornelis Adriaensz. brouwersknecht gewonnen bij Ormpgen Vechtersdr.
beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen aanbestorven, eerst door het
overlijden van haar zaliger vader en moeder voorn., en nog door het overlijden van Sijmon
Cornelisz. hun zaliger vader.
f. 155v d.d. 12-6-1604: Pieter van Eijndoven Roeloffsz. baljuw en schout te Hazerswoude
getrouwd met Maijken de Wilde enige voljaarde dochter van Wouter de Wilde en Perijna
Schroijs van Hondtschoten beide binnen Middelburg in Zeeland overleden zijnde, heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorn. huisvrouw ter weeskamer alhier berust hebbende.
f. 156v d.d. 17-5-1604: Claertgen Pietersdr. voljaarde dochter van Pieter Pietersz. van der
Hee gewonnen bij Wijventgen Adriaensdr. beide zaliger geholpen door Cornelis Vechtersz.
te Warmond haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. als vanwege haar ter weeskamer
alhier berust hebbende.
f. 157 d.d. 26-5-1604: Dirck Maertsz. Bercheij koekebakker voljaarde zoon van Maerten
Dircxsz. Bercheij en Aeltgen Allaertsdr. de Haes beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenis van zijn zaliger vader en moeder voorn.
f. 158 d.d. 14-6-1604: Cornelis Dircxsz. Ket gezegd Schuijrman woonachtig te Rijnsburg en
Gerit Jacobsz. bouman te Leiden als erfgenamen van Jacob Gerritsz. enige nagelaten
overleden weeskind van zaliger Jannetgen Gerritsdr. van der Schuijr gewonnen bij Gerrit
Jacobsz. voorn. hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis het voorsz. weeskind
aanbestorven door het overlijden van zijn voorn. zaliger moeder en anders.
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