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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 B waarin inschrijvingen staan over de periode 1604-1614.
Van deze bron staan scans van deze bron op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken
(ELO). Het scan nummer staat tussen haakjes vermeld bij elke vermelding. 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
(1) t/m (11) Eigentijdse index op voornaam
(12) f. 1 d.d. 12-7-1604: Josua Hennebert kleermaker woonachtig te Delft voljaarde zoon van
Olifier Hennebert in zijn leven schrijver van zekere compagnie ruiters gewonnen bij
Jannetgen Franssendr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(13) f. 1v d.d. 12-7-1604: Pieter Adriaensz. van Leeuwen mandemaker, Jan Cornelis.
fusteinwerker getrouwd met Pietertgen Adriaensdr., Adriaen Pietersz. chirurgijn getrouwd
met Marijtgen Adriaensdr. en Jan Cornelisz. lakenbereider getrouwd met Dirckgen
Adriaensdr. voljaarde kinderen van Adriaen Adriaensz. van Leeuwen mandemaker
gewonnen bij zaliger Crijntgen Pietersdr. zijn huisvrouw hebben ontvangen.
(14) f. 2v d.d. 19-7-1604: Elijsabeth Jansdr. voljaarde dochter van zaliger Aeltgen, Jacob
Pietersz. dochter gewonnen bij Jan van der Graft en van der Pol geholpen door Pauls Stock
secretaris van de weeskmaer haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
haar aanbestorven door het overlijden van Aeltgen Jacob Pieterszdr. en Geertgen Gerritsdr.
haar moeder en bestemoeder.
(14) f. 3 d.d. 30-7-1604: Adriana Cornelisdr. weduwe van Havick Joostensz. in zijn leven
tinnegieter geholpen door Lenert Joostensz. scheepmaker haar zwager en gekoren voogd,
mitsgaders Aper Zegersz. tinnegieter getrouwd met Hadewie Havicxdr. nagelaten voljaarde
dochter van Havick Joostensz. voorn., als erfgenamen van zaliger Cornelis Havicxsz. haar
overleden zoon en zwager resoectievelijk, hebben ontvangen etc.
(15) f. 4 d.d. 11-8-1604: Heijltgen Harmansdr. en Neeltgen Harmansdr. biede voljaarde
nagelaten dochters van Harman Pietersz. in zijn leven metselaar en grafmaker van de
Pieterskerk binnen Leiden gewonnen bij Zijburch Jansdr. zijn huisvrouw beide zaliger,
geholpen door Paulus Stock secretaris vna de weeskmaer van Leiden haar gekoren voogd
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun zaliger vader en moeder voorn., als ook
mede van Annatgen en Jannetgen Harmansdrs. haar zaliger zusters.
(16) f. 4v d.d. 13-9-1604: Frans en Dirck Corneliszonen, mitsgaders Ariaentgen Cornelisdr.
ongehuwde persoon gehopen door Pauls Stock secretaris van de weeskmaer van Leiden
haar gekoren voogd, alle drie voljaarde kinderen van Cornelis Jacobsz. in zijn leven
raamwachter gewonnen bij Marijtgen Joostendr. hebben ontvangen etc. hen aanbestorven
door het overlijden van hun zaliger vader voorn.
(16) f. 5 d.d. 27-9-1604: Franchoijs van Achhtersone de Jonghe saaitrapier voljaarde zoon
van zaliger Franchoijs van Achtersone den Ouden gewonnen bij Adriaentgen filia Gielis
Craije van Poperingen heeft ontvangen etc. vanwege hem comparant en zijn zaliger broeder
Annaert van Achtersoone.
(17) f. 6 d.d. 24-6-1604: [Kopie; voor schepenen van Middelburg] Reijnout Henricxsz.
ijzersmid tegenwoordig dienaar in het Gasthuis te Middelburg voljaarde zoon van zaliger
Hendrick Gerritsz. Doe in zijn leven goudsmid gewonnen bij IJeffken van Tol hebben
ontvangen van de weesmeesters van Leiden etc.
(18) f. 6v d.d. 16-10-1604: Dirck Jansz. pannebakker wonende Woerden getrouwd met
Sijtgen Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Bartholomeesz. wonende in de huising
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genaamd Den Prins zuivelkoper en ook voman gewonnen bij Machtelt Jan Fransz. Smits
dochter zijn zaliger huisvrouw heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van Machtelt Jansdr.
voorn. als mede van Bartholomees Henricxsz. scheepmaker zijn huisvrouws zaliger moeder
en grootvader.
(19) f. 7v d.d. 5-11-1604: Jan Huijbertsz. Nederwaert boekbindergezel voljaarde zoon en
Weijntgen Huijbertsdr. Nederwaert voljaarde dochter van Huijbert Jansz. Nederwaert
gewonnen bij Judith Pietersdr. zijn huisvrouw beide zaliger, dezelfde Weijntgen geholpen
door haar voorn. broeder en gekoren voogd, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen
aanbestorven door het overlijden van Annatgen Huijbertsdr. Nederwaert hun zaliger zuster.
(19) f. 8 d.d. 17-11-1604: Jan Bouwensz. scrhijnwerker getrouwd met Trijntgen Ariensdr.
enige voljaarde dochter van Adriaen Wiggersz. kuiper gewonnen bij Immetgen Leendertsdr.
zijn huisvrouw beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws
zaliger vader en moeder beide voorn.
(20) f. 9 d.d. 20-11-1604: Joris Willeboortsz. van der Burch procureur alhier als procuratie
hebbende van Aelbert Jansz. van Tol woonachtig te Rotterdam voljaarde zoon van Jonge
Jan Reijersz. van Tol zaliger gewonnen bij Dieuwertgen Aelbertsdr., zijnde de voorsz.
procuratie gepasseerd voor Gerrit van Woerden notaris binnen Rotterdam d.d. 4-5-1604,
heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis de voorsz. Aelbert Jansz. aangekomen zijnde bij
testament en overlijden zowel van Reijer van Naerden en Margareta van Tol zijn zaliger
grootvader en grootmoeder van vaderszijde, als ook mede van Floris van Tol zoon van Oude
Jan Reijersz. van Tol zijn neef zaliger. Compareerde mede Diewertgen Aelbertsdr. weduwe
van Jonge Jan Reijersz. en moeder van Aelbert Jansz. voorn. geholpen met de voorsz. Van
der Burch haar gekoren voogd en kwiteerde de weesmeesters en haar zoons voogden en
alle anderen.
(21) f. 10 d.d. 20-11-1604: Pieter Gerritsz. voljaarde zoon en Erckgen Gerritsdr. voljaarde
dochter van Gerrit Cornelisz. Maes steenplaatsers gewonnen bij Jannetgen Michielsdr.
zaliger, dezelfde Erckgen geholpen door haar voorn. broeder en gekoren voogd, hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenis hen aanbestorven eerst door het overlijden van hun
voorsz. zaliger moeder, als mede van Michiel Jansz. Roos hun grootvader.
(22) 10v d.d. 3-12-1604: Gijsbert Pietersz. van Wassenaer voljaarde zoon van Pieter
Henricxsz. van Wassenaer en Alijdt Gijsbertsdr. van der Does beide zaliger heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en moeder beide voorn.
(23) f. 11v d.d. 15-12-1604: Cornelis Jacobsz. van Zwieten en Thomas Jacobsz. van Zwieten
beide voljaarde zonen van Jacob Thomasz. van Zwieten brouwer gewonnen bij zaliger
Machtelt Adriaensdr. voor haar zelf en vervangende voor de respectievelijke weeskinderen
nagelaten door Neeltgen Jacobsdr. hun zaliger zuster gewonnen bij Jan de Wilde, hebben
ontvangen etc. vanwege de erfeni van hun zaliger moeder en weeskinderen grootmoeder
respectievelijk.
(23) f. 12 d.d. 22-12-1604: Elsgen Adamsdr. weduwe van Arent Jansz. timmerman geholpen
door Adam Thonisz. zeemtouwer haar vader en gekoren voogd, heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis haar aanbestorven door overlijden van Claes en Adriaentgen haar
zaliger weeskinderen gewonnen bij de voorsz. Arent Jansz. timmerman en vanwege
dezelfde kinderen.
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(24) f. 13 d.d. 24-12-1604: Jan Willemsz. zeemtouwer getrouwd met Weijntgen Jansdr. enige
voljaarde voordochter van Jan Bouwensz. boekdrukker gewonnen bij Marijtgen Adriaensdr.
zijn zaliger eerste huisvrouw heeft ontvangen etc.
(25) f. 13v d.d. 5-1-1605: Pieter Henricxsz. Schrijver getrouwd met Anna Willemsdr.
voljaarde dochter van Willem Govertsz. van der Aer verver gewonnen bij Alijd Claesdr. zijn
zalige eerste huisvrouw heeft ontvangen etc.
(25) f. 14 d.d. 12-1-1605: Pieter en Henrick Dircxszonen beide saaiwerkers en gebroeders
voljaarde zonen van Dirck Pietersz. Veenvos en Trijntgen Jansdr. beide zaliger hebben
ontvangen etc. vanwege de erfenis hen aanbestorven door het overlijden van zaliger vader
en moeder, als mede van Annatgen Dircxdr. hun zaliger zuster.
(26) f. 15 d.d. [dag niet ignevuld] ..-1-1605: Barbara Cornelisdr. ongehuwd persoon wonende
te Haarlem bejaarde dochter van Cornelis Gerritsz. in zijn leven koopman te ‘Lamuijden’
gewonnen bij Stijntgen Anthonisdr. beide zaliger geholpen door Paulus Stock secretaris van
de weeskamer binnen Leiden haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
haar aanbestorven door het overlijden van Claes Anthonisz. stoeldraaier zaliger haar oom.
(27) f. 15v d.d. 26-1-1605: Jacob Cornelisz. voljaarde zoon van Cornelis Jacobsz.
‘bommenaer’ ook turfdrager gewonnen bij Aechgen Gerritsdr. beide zaliger heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader en moeder. [in de marge: het bewijs staat in
het klein bewijs register A f. 331v]
(27) f. 16 d.d. 9-2-1605: Dirck Cornelisz. voljaarde zoon en Henrick Lange getrouwd met
Marijtgen Cornelisdr. voljaarde dochter van Cornelis Pieterz. zeevarende man in zijn leven
gewonnd hebben te Emden gewonnen bij Sara Dircxdr. hebben ontvangen etc. vanwege
kwaliteit als voren mitsgaders Ingetgen Cornelisdr. hun zaliger zuster.
(28) f. 17 d.d. 16-2-1605: Pieter Jeroensz. chirurgijn voljaarde zoon van Jeroen Pietersz. van
der Aa korenkoper gewonnen bij Grietgen Andriesdr. zaliger heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenis hem aanbestorven zowel door overlijden van zijn voorsz. zaliger moeder als mede
van Aeffgen Pietersdr. zijn zaliger grootmoeder.
(29) f. 17v d.d. 10-2-1605: Henrick Claesz. van Eijck biertapper. Andries Claesz. Marechal
getrouwd met Margareta Claesdr. van Eijck, Claes Jansz. Busijn getrouwd met Elisabeth
Claesdr. van Eijck, Jan Cornelisz. van ’t Wout schilder getrouwd met Aechte Matheusdr. van
Eijck, Marijtgen Jansdr. van Eijck weduwe van Dirck van Boschhuijsen geholpen door
voorsz. Henrick Claesz. van Eijck haar oom en gekoren voogd, idem Gerssum Fransz.
volder getrouwd met Henrickgen Jansdr. van Eijck, alle voljaarde kinderen en kindskinderen
van mr. Claes Cornelisz. van Eijck in zijn leven apotheker en Geertruijt Huijgen van
Lindtschoten beide zaliger en overzulks mede erfgenamen van Cornelis Claesz. van Eijck in
zijn leven schoolmeester hun comparanten zaliger broeder, behuwde broeder, oom em
behuwde oom respectievelijk, en hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen
aangekomen door overlijden van de voorsz. mr. Cornelis Claesz. van Eijck en van desselfs
wege als door het gerecht in curatele gesteld geweest zijnde. Kwiteren ook de voorsz. mr.
Cornelis Claesz. voogden.
(30) f. 18v d.d. 20-3-1605: Adriaen Andriesz. voljaarde zoon van Andries Jacobsz. brouwer
gewonnen bij Weijntgen Adriaen Dirck Ottensz. dochter beide zaliger heeft ontvangen etc.
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vanwege de erfenis hem aanbestorven door het overlijden van zijn voorsz. zaliger vader en
moeder.
(30) f. 19 d.d. 1605: Jan van Perre saaiwerker voljaarde zoon van Jan van Perre van
Zantvoorde in Vlaanderen gewonnen bij Christina Patijn beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn voorsz. zaliger vader en moeder.
(31) f. 19v d.d. 4-4-1605: Dirc en Anthonis Arentszonen voljaarde kinderen van Arent
Dircxsz. in den Raven gewonnen bij Alijdt Jacobsdr. van Gooten zijn zaliger eerste
huisvrouwen hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van hun zaliger moeder, verder van
Jacob Anthonisz. bakker en Neeltgen Jansdr. hun grootvader en grootmoeder, mitsgaders
van Gerrit Arentsz. hun zaliger broeder.
(32) f. 20v d.d. 15-4-1605: Jacob Janz. de Goede hoedenstoffeerder bejaarde zoon van Jan
Gerritsz. de Goede gewonnen bij zaliger Elsgen Jacobsdr. heeft ontvangen etc. hem
aangekomen van Heijltgen Gerritsdr. zijn meie en van Jan Paets van Poelgeest, mitsgaders
Margaretha Claes Golendr. zijn neef en nicht respectievelijk, mitsdien de vader voorn. op 64-1605 ter weeskamer compareerde in tegenwoordigheid van Cornelis Paulsz. van
Zwanenburch notaris medevoogd over hem comparant gerenunchieerd heeft van de lijftocht
hem aan de voorsz. goederen competerende.
(32) f. 21 d.d. [dag en maand niet vermeld] 1605: Jan Jacobsz. en Willem Jacobsz.
vervangende voor [niet ingevuld[ haar zuster alle voljaarde kinderen van Jacob Willemsz. en
Baertgen Jansdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege het overlijden van haar
ouders voorn., mitsgaders Jan Willemsz. van Tetrode hun zaliger oom.
(33) f. 22 d.d. 18-4-1605: Pieter van Hondegem schoenmaker woonachtig te Middelburg in
Zeeland voljaarde zoon van Dionijs van Hondegem gewonnen bij zaliger Fannaken de Hondt
heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen hem aanbestorven door overlijden van zijn
voorsz. zaliger moeder, mitsgaders Elisabeth Weerts zijn zaliger moeie.
(34) f. 22v d.d. 20-4-1605: Thomas Henricxsz. Greseling zijdelakenkoper woonachtig te
Naarden getrouwd met Catrijna Michielsdr. voljaarde dochter van Michiel Bruijnincxsz. in zijn
leven schrijnwerker zaliger gewonnen bij Anna van Geijsteren heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenissen zijn huisvrouw aanebstorven eerst door overlijden van haar voorsz. zaliger
vader, als mede van Elisabeth en Hester Bruijnendrs.
(34) f. 23 d.d. 21-4-1605: Marijtgen Matheusdr. voljaarde dochter van Matheus Leonardtsz.
in zijn leven scheepstimmerman en Machtelt Romboutsdr. beide zaliger geholpen door Joost
van Swanenburch griffier als haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenissen haar aanbestorven door het overlijden van haar voorsz. vader en moeder.
(35) f. 24 d.d. 27-4-1605: Jacob Dircxsz. den Dubbelden en Michiel Meesz. schoenmaker
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van Dirck Cornelisz. den Dubbelden en Aeffgen
Pietersdr. beide zaliger hun respectievelijke vader en moeder, behuwde grootvader en
grootmoeder.
(36) f. 24v d.d. 27-4-1605: Willem Jacobsz. schoenmaker vervnagende voor Jan Jacobsz.
schipper mitsgaders Claertgen Jacobsdr. ongehuwde persoon zijn broede en zuster, alle
voljaarde kinderen van Jacob Willemsz. in zijn leven schoenmkaer en Baertgen Jansdr.
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beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen aanbestorven door het
overlijden van hun zaliger ouders, mitsgaders Jan Willem van Tetrode hun zaliger oom.
(36) f. 25 d.d. 5-5-1605: Eeuwout Cornelisz. schipper getrouwd geweest met Marijtgen
Anthonisdr. zijn zaliger huisvrouw mede nagelaten dochter van Anthonis Hermansz. in zijn
leven schipper en Geertruijt Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(37) f. 26 d.d. 13-5-1605: Herman Anthonisz. schipper voljaarde zoon van Anthonis
Hermansz. in zijn leven schipper en Geertruijt Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(38) f. 26v d.d. 25-5-1605: Catrijn Claesdr. weduwe van Cornelis Arentsz. van Tetrode
geholpen door Jacob Reijersz. haar gekoren voogd voor een derde part, idem voorsz. Jacob
Reijersz. getrouwd met Neeltgen Arentsdr. van Tetrode voor een derde part, en Floris
Reijersz. getrouwd met Marijtgen Willemsdr. en Henrick Reijersz. getrouwd met Geertruijt
Willemsdr. voor hen zelf en voor Cornelis Willemsz. hun behuwde broeder te samen voor het
resterende derde part, hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis hen door overllijden van
de twee weeskinderen nagelaten door Duijffgen Aerntsdr. van Tetrode zaliger gewonnen bij
Johan van Veen aangekomen.
(39) f. 27v d.d. 17-6-1605: Adriaen van Emskerc doctor in de medicijnen voljaarde zoon van
Henrick Willemsz. van Emskerc zaliger gewonnen bij Maria Adriaen Pauwen dochter heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenissen hem aanbestorven eerst door het overlijden van zijn
voorsz. vaderm idem van zijn bestemoeder en nog door het overlijden van Jan Willemsz. van
Emskerc zijn zaliger oom.
(39) f. 28 d.d. 20-6-1605: Pieter Jan Huijbrecht en Jan Verbrugge getrouwd met Tanneken
Jan Huijbrecht genoegzaam voljaarde kinderen van Jan Huijbrecht baaitrapier gewonnen bij
Corijntgen Matheusdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. haar aanbestorven door het
overlijden van hun voorsz. zaliger vader en moeder, scboonvader en schoonmoeder
respectievelijk.
(40) f. 28v d.d. 22-6-1605: Dirc Maertensz. Bercheij koekebakker wonende te Enkhuizen,
Elbert Willemsz. van Duijrcant van Woerden getrouwd met Neeltgen Maertensdr. en Cornelis
Pietersz. van der Chijs schoenmaker getrouwd met Aeltgen Maertensdr., alle voor hen zelf
en vervangende Marijtgen Maertensdr. weduwe Herman Cornelisz. van Peltenburch, alle
voljaarde kinderen van Maerten Dircxsz. Bercheij gewonnen bij Aeltgen Allertsdr. de Haes
beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen van Jannetgen Maertensdr. hun
zaliger zuster en schoonzuster respectievelijk.
(41) f. 29v d.d. 23-6-1605: Michiel Chijmar letterzetter voljaarde zoon en Adriaen Gerritsz.
den Oosterling getrouwd met Cathrijna Chijmar voljaarde dochter van hopman Mathijs
Chijmar gewonnen bij Maria Jansdr. van Tetrode hebben ontvangen etc. hen aanbestorven
door overlijden van Gijsbert Jansz. Coldenmaecker nagelaten zoon van Hans
Coldermaecker gewonnen bij Maria Jansdr. voorn. die in 1598 van Rotterdam afgevaren
zijnde in de Straat van Magelana overleden was omtrent het jaar daarna volgens een
certificaat van Adriaen Dircxsz. burger en inwoner alhier onder het zegel van deze stad d.d.
2-3-1605, mitsgaders een attestatie door Thonis Thonisz. alias Swarte Theun tegenwoordig
schipper op een schip genaamd De Vereenigde Nederlantsche Provincien voor Claes Jansz.
van Wout notaris binnen Delfshaven verleden op 5-3-1605. Compareerden mede Loijs
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Elsevier boekverkoper (voor Michiel Chijmar zijn neef/oomzegger) en Gerrit Dircxsz. den
Oosterling (voor Adriaen Gerritsz. zijn zoon) en stellen zich borg.
(42) f. 31 d.d. 25-6-1605: Frans Eliasz. de Haes voljaarde zoon van Elias de Haes gewonnen
bij Margareta Cornelisdr. van Aecken heeft ontvangen etc. hem aangekomen zijnde bij
testament van Stijntgen Cornelisdr. van Aecken zijn moeie.
(43) f. 31v d.d. 7-7-1605: Marijtgen Barentsdr. voljaarde dochter van Barent Cornelisz.
schuitvoerder op Utrecht gewonnen bij zaliger Dirrckgen Pietersdr. geholpen door Henrick
Evertsz. bierdrager haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. haar aanbestorven door
overlijden van haar voorsz. zaliger moeder.
(43) f. 32 d.d. 11-6-1605: Arien Joosten van Egmondt kuiper, Dirck Joosten van Egmondt
timmerman, Cornelis Joosten van Egmondt scheepmaker en Henrick Govertsz. van Suijcq
lakenbereider getrouwd met Marijtgen Joostendr. van Egmondt, alle bejaarde kinderen van
Joost Dircxsz. van Egmondt kleermaker en Marijtgen Adriaensdr. hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenis hen aanbestorven door het overlijden van hun voorsz. vader en
schoonvader, mitsgaders Catrijn Cornelisdr. in haar leven falijebagijne hun oude moeie en
behuwde moeie respectievelijk.
(44) f. 33 d.d. 13-7-1605: Grietgen van den Velde als procuratie hebbende van Willem
Cornelisz. van der Elst waard in het Wapen van Egmondt in Den Haag haar man, voljaarde
zoon van Cornelis Maertensz. van der Elst in zijn leven zalmkoper zaliger gewonnen bij
Marijtgen Willemsdr., gelijk zulks mede volgens attestatie gepasseerd voor schepenen van
Bodegraven d.d. 6-7-1605 door dezelfde Marijtgen Willemsdr. is gebleken, wezende voorsz.
procuratie verleden voor Cornelis van Bodegem notaris in Den Haag d.d. 12-7-1605, zijnde
voorsz. Grietgen van den Velde geholpen door Maerten Cornelisz. van der Elst haar zwager
en gekoren voogd, heeft ontvangen etc. vanwege voorn. Willem Cornelisz. zijn vaders
bewijs.
(45) f. 33v d.d. 12-8-1605: Maerten Cornelisz. van der Elst voljaarde zoon van Cornelis
Maertensz. van der Elst in zijn leven zalmkoper zalger gewonnen bij Marijtgen Willemsdr.
heeft ontvangen etc. in voldoening van gelijke som hem bij Marijtgen Willemsdr. zjin voorsz.
moeder over zijn zaliger vaders erfenis ter weeskamer bewezen.
(45) f. 34 d.d. 28-7-1605: Cornelis Paulsz. van Swanenburch notaris binnen Leiden getrouwd
met Marijtgen Gerritsdr. voljaarde dochter van Gerrit Jacobsz. trapier en Heijltgen Jansdr.
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis zijn huisvrouw aanbestorven door
overlijden van Heijltgen Gerritsdr. haar zaliger zuster.
(46) f. 35 d.d. 10-8-1605: Annatgen omtrent 15 jaar oud en Trijntgen nu overleden zijnde
omtrent een jaar geleden, nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz. Schoutgen en Lijsbeth
Franssendr. beide zaliger, en Jan Pietersz. vleeshoudersknecht bejaarde zoon van Pieter
Jansz. en Lijsbeth Franssendr. beide voorn. hebben ontvangen etc. vanwege de boedel van
hun ouders.
(47) f. 35v d.d. 25-8-1605: Jan Cornelisz. schipper en Sijmon Cornelisz. voljaarde zonen, en
Dirck Jansz. warmoesman getrouwd geweest met Annatgen Cornelisdr. voljaarde dochter
van Cornelis Cosz. in zijn leven schipper en Aeltgen Jansdr. beide zaliger en hebben
ontvangen etc.
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(47) f. 36 d.d. 2-9-1605: Cornelis Cornelisz. voljaarde zoon van Cornelis Dircxsz. in zijn leven
schipper gewonnen bij Marijtgen Dircxdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(47) f. 36 d.d. 8-9-1605: Claes en Pieter Pietersz. voljaarde zonen van Pieter Claesz. in zijn
leven koperslager en Marijtgen Pietersdr. beide te Delft overleden zijnde hebben ontvangen
etc. haar aanbestorven zijnde door overlijden en testament van Jannitgen Willemsdr. in haar
leven huisvrouw van Claes Andriesz. goudsmid hun grootmoeder van vaderszijde.
(48) f. 37 d.d. 15-9-1605: Abijgael Boeijs voljaarde dochter van Jan Baeij in Engeland
overleden en Catharijna Herboots zijn huisvrouw alhier overleden zijnde, geholpen door
Michiel Molijn saaitrapier als haar gekoren voogd, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van haar voorsz. ouders.
(48) f. 37 d.d. 2-11-1605: Elisabeth Adriaensdr. bejaarde dochter van Adriaen Cornelisz. in
zijn leven zeemtouwer en Elijsabeth Bruijnendr. beide zaliger geholpen door Wiggert Dircxsz.
witmaker haar zwager als haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van
haar voorsz. ouders.
(49) f. 37v d.d. 21-11-1605: Adriana Cornelisdr. bejaarde dochter van Cornelis Huijgensz. in
zijn leven bakker zaliger gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr. geholpen door Claes Claesz. van
Zwanenburch haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen van haar
zaliger vader, mitsgaders van Geertgen en Elisabteh Huijgendr. haar moeien.
(49) f. 38 d.d. 8-12-1605: Jan Gielisz. soldaar onder de compagnie van Graaf Henrick
getrouwd met Anna Jansdr. voljaarde dochter van Jan Florisz. in zijn leven baggerman
gewonnen bij Marijtgen Henricxdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen
van zijn huisvrouws ouders, mitsgaders van Henrick Jansz. haar zaliger broeder.
(50) f. 38v d.d. 13-12-1605: Ik Weijntgen dochter van Henrick Gerritsz. Doe zuster van Anna
Elisabeth Gerritsdr. die tegenwoordig woont in de Phalts geholpen door Pauls Stock
secretarris van de weeskamer binnen Leiden verklaar ontvangen te hebben etc. [….]. Hun
moeder is Eva van Tol.
(51) f. 39v d.d. 2-1-1606: Jacob Jansz. van Uijthuijsen molenaar getrouwd met Barbara
Dircxdr. bejaarde dochter van Dirc Jansz. coster en Christina Jorisdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws voorsz. zaliger ouders.
(51) f. 40 d.d. 16-1-1606: Michiel Andriesz. bejaarde zoon van Andries Michielsz.
schoenmaker gewonnen bij zaliger Immetgen Albrechtsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van zijn voorsz. zaliger moeder.
(52) f. 40v d.d. 3-2-1606: Jan Jansz. Cool trapier getrouwd met Hillegont Mourijnts die
eertijds weduwe was van Willem Dircxsz. Cortswager en Gerrit Jansz. van Weesp
lakenbereider getrouwd met Marijtgen Willem Cortswagersdr. voorn. hebben ontvangen
vanwege Mourijn, Willem Dircxsz. Cortswagers zaliger krankzinnige zoon, de voorsz.
krankzinnige aangekomen eerste door overlijden van zijn zaliger vader en daarna nog door
het overlijden van Dircgen Gerritsdr. in haar leven huisvrouw was van Pieter Arientsz.
voerlakenreder.
(52) f. 41 d.d. 14-2-1606: Wilhelmus Honius doctor in de medicijnen te Utrecht getrowud met
Annatgen Jansdr. eertijds weduwe van Louris Hobbensz. heeft ontvangen etc. hem vanwege
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zijn huisvrouw voorn. aangekomen door overlijden van haar voorweeskind genaamd Claes
Lourisz. te Utrecht overleden zijnde.
(53) f. 41v d.d. 22-2-1606: Claes Dircxsz. warmoesman procuratie hebbende van Adriaen
Dircxsz. zijn broeder wonende te Rijnsaterswoude, voljaarde zoon van Dirck Claesz. Bes en
Annetgen Ariensdr. beide zaliger, de procuratie gepasseerd voor Cornelis Paulsz. van
Swanenburch notaris binnen Leiden op 24-1-1606, heeft ontvangen etc. vanwege Adriaen
Dircxsz. voorn. aangekomen door overlijden van Louris Cornelisz. Schenardt.
(53) f. 42 d.d. 27-2-1606: Joost Cornelisz. tegenwoordig als ruiter in ’s lands dienst wezende,
bejaarde zoon van Cornelis Dircxsz. schipper en Marijtgen Dircxdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger ouders.
(54) f. 43 d.d. 22-3-1606: Henrick Joachimsz. van Lenten bejaarde zon van Joachim Dircxsz.
van Lubeecq en Belija van Noordt beide zaliger heeft ontvanegn etc. vanwege de erfenis van
zijn voorsz. zaliger moeder en anders.
(55) f. 43v d.d. 20-1-1606 [kopie – te ’s Gravenhage]: Bijbehorende missieve geschreven
door Heijnrick de Weerdt advocaat van het Hof van Holland (Heijnrick Joachimsz. is zoon en
enige erfgenaam van zijn huisvrouws overleden zuster Belijken van Noorden).
(55) f. 44 d.d. 22-3-1606: Coppeken Capiteijns bejaarde zoon van Clase Capiteijn Vlaming
en Maijcken Gooms beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen van zijn
voorsz. ouders.
(56) f. 44v d.d. 30-3-1606: Balten de Wolff saaiwerker getrouwd met Janneken Rat filia Jans
die eertidjs weduwe was van Jaques Proventier heeft ontvangen etc. hem vanwege zijn
voorsz. huisvrouw aangekomen door overlijden van Jacobmijntgen nagelaten weeskind van
Jaques Proventier zaliger voorn. gewonnen bij zijn voorsz. huisvrouw.
(56) f. 45 d.d. 10-4-1606: Claes Niclaesz. de Hont bejaarde zoon van Niclaes de Hont van
Hontschoten drapier gewonnen bij zaliger Janneken Ghijs heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van zijn zaliger moeder.
(57) f. 45v d.d. 19-4-1606: Geertgen Jacobsdr. bejaarde dochter van Jacob Adriaensz.
kuiper gewonnen bij zaliger Marijtgen Dircxdr. geholpen door Jacob Adriaensz. voorn. haar
vader en gekoren voogd, heeft ontvangen etc. haar aangekomen bij testament van Catrijn
Adriaensdr. die in haar leven weduwe was van Jacob Pietersz. trapier.
(57) f. 46 d.d. 24-4-1606: Gerrit Arentsz. bejaarde zoon van Arent Jansz. van Gorcum smid
en Maria Jansdr. van Hoorn beide zaliger heeft ontvangen etc. als hem aangekomen zowel
door het overlijden van zijn voorsz. ouders als mede van Jan arentsz. zijn zaliger broeder.
(57) f. 46 d.d. 24-4-1606: Jacob Jacobsz. Hoffwegh getrouwd met Marijtgen Willemsdr.
bejaarde dochter van Willem Adriaensz. goudsmid gewonnen bij Marijtgen Willemsdr. heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(58) f. 46v d.d. 11-5-1606: Hubrecht Pietersz. Hofflant greinwerker getrouwd met Judith
Passchiersdr. bejaarde dochter van Passchier Begram van Anterpen in zijn leven
greinwerker gewonnen bij Pierijntgen Walle filia Maerten van Zomergem heeft ontvangen
etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouws vade zaliger.
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(59) f. 47v d.d. 12-5-1606: Henrick Jansz. van Schroijesteijn licenciaat in de rechten te
Utrecht bejaarde zoon van Jan Lievensz. zaliger gewonnen bij Adriaentgen Adriaensdr. heeft
ontvangen etc. hem aanbestorven door overlijden van Lievijn Dircxsz. boomgaardman zijn
vaderlijke grootvader.
(59) f. 48 d.d. 24-5-1606: Marija Matheusdr. bejaarde dochter van Matheus Leonartsz. in zijn
leven scheepmaker en Machtelt Romboutsdr. beide zaliger geholpen door Heer Adriaensz.
eertijds scheepmaker haar gekoren voogd heeft ontvangen etc.
(60) f. 48v d.d. 26-5-1606: Jan Enoch barbier ook kramer wonende te Bergen op Zoom
getrouwd met Marijtgen Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Jansz. meelmaker wonende
te Bergen op Zoom gewonnen bij Marijtgen Albrechtsdr. zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van huisvrouws grootvader Jan Fransz. in zijn leven smid zaliger.
(60) f. 49 d.d. 1-6-1606: Ik Joos de Clercq verversgezel bejaarde zoon van Carel de Clerck in
zijn leven saaiwerker en Grietgen Goodtschalck beide zaliger beken ontvangen te hebben
etc. [met zijn handmerk en handtekening ‘Joost de Klerck’]
(61) f. 49v d.d. 29-6-1606 Willem Ghijsbrechtsz. van Duvenvoirde bejaarde zoon van
Gijsbrecht van Duvenvoirde en Grietgen Pietersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenis van zijn voorsz. zaliger ouders, nog van zaliger Cornelis van
Duvenvoirde zijn grootvader, nog van Maria van Duvenvoirde zijn zaliger moeie en anders.
(61) f. 50 d.d. 29-6-1606: Anthonij Tuijts bejaarde zoon van Henrick Tuijts in zijn leven
letterzetter en Margareta Louterbeeck beide zaliger heeft ontvanegn etc. vanwege de erfenis
van zijn voorsz. zaliger ouders.
(62) f. 50v d.d. 30-6-1606: Anthonis Claesz. Heerman scheepskapitein ten oorlog bejaarde
zoon van Claes Anthonisz. boomgaardman overleden te Deventer in Overijsel gewonnen bij
Claesgen Claesdr., vervangende voor dezelfde Claesgen zijn moeder, mitsgaders Annatgen
Claesdr. zijn bejaarde zuster getrouwd met Adriaen Jacobsz. scheepmaker hebben
ontvangen etc.
(62) f. 51 d.d. 11-8-1606: Bartholomeus Quijrijnsz. bejaarde zoon van Quijrijn
Bartholomeusz. boomgaardman gewonnen bij Belija Anthonisdr. Clock zaliger heeft
ontvangen etc.
(63) f. 51v d.d. 20-7-1606: Cornelis Zegersz. van Campen schoenmaker bejaarde nazoon
van Zeger Huijgensz. in zijn leevn steenplaatser zaliger gewonnen bij Marijtgen Claesdr.
heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. zaliger vaders nagelaten erfenis.
(63) f. 52 d.d. 4-8-1606: Ik Geertgen Jansdr. weduwe van Eduwaert Groen Engelsman
bejaarde dochter van Jan Martensz. eertijds boterkruier gewonnen bij zaliger Neeltgen
Jansdr. geholpen door Pauls Stock mijn gekoren voogd beken ontvangen te hebben etc.
vanwege de erfenis van mijn voorsz. moeder en Volckert Jansz. hoefsmid mijn zaliger
broeder. [zij zet haar handmerk]
(64) f. 52v d.d. 11-8-1606: Beatris Jansdr. ongehuwde persoon bejaarde dochter van Jan
jansz. bakker zaliger gewonnen bij Flora Arentsdr. geholpen door Joost van Swanenburch
griffier als haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger
vader. En alzo Annatgen Jansdr. bejaarde dochter van Jan Jansz. bakker voorn.
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tegenwoordig getrouwd zijnde met Adriaen Cornelisz. ‘teecktwercker’ te Rotterdam haar
tweede man heel ongelegen is herwaarts over te komen om te kwiteren, compareerde uit
haar naam Wollebrant Jansz. van der Does eertijds boelhuismeester en Claes Claesz. van
Leeuwen schrijnwerker.
(65) f. 53v d.d. 1-9-1606: Barent Jansz. en Jan Jansz. bejaarde zonen van Jan Badewijnsz.
lijndraaier gewonnen bij zaliger Elsgen Pietersdr. hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis
van hun voorsz. zaliger moeder.
(65) f. 54 d.d. 18-9-1606: Cornelis Harmansz. van der Bel getrouwd met Marijtgen Dircxdr.,
Roel Henricxsz. droogscheerder getrouwd met Barbara Dircxdr. en Aeltgen Dircxdr.
ongehuwde persoon geholpen door voorsz. Van der Bel haar gekoren voogd, alle bejaarde
kinderen van Dirck Gielisz. in zijn leven bierdrager zaliger gewonnen bij Barbara Quijrijnsdr.,
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger vader voorn., mitsgaders
hetgeen haar bij testament van Cornelis Gielisz. haar zaliger oom is aangekomen.
(66) f. 54v d.d. 16-10-1606: Adriaen Cosmus bejaarde zoon van mr. Cosmus Adriaensz. van
Staeckenbrouck in zijn leven chirurgijn en Barbara Claesdr. beide zaliger heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. zaliger ouders.
(66) f. 55 d.d. 12-10-1606: [Kopie] Aan de weesmeesters van Leiden - Heijnric Adriaensz.
van Stekenbrouc en Anthonis Claesz. als omen en curatoren over Adraein Cosmusz. van
Sta[k]enbrouc geven te kennen dat voorn. Adriaen Cosmusz. is gekomen tot zijn mondige
jaren.
(67) f. 55v d.d. 20-10-1606: Willem Jacobsz. kuiper heeft ontvangen etc. hem aanbestorven
door het overlijden van Ermpgen Willemsdr. zijn weeskind hetwelk hij gewonnen heeft bij
Adriaentgen Henricxdr. zijn zaliger huisvrouw.
(67) f. 56 d.d. 23-10-1606: Jan Henricxsz. van Geenen bejaarde zoon van Henrick Pietersz.
van Geenen heemraadsbode gewonnen bij zaliger Catrijna Ghijsbrechtsdr. heeft ontvangen
etc.
(68) f. 56v d.d. 6-11-1606: Johannes Heurnius doctor in de medicijnen getrouwd met
Niesgen Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Jansz. van Rossum gewonnen bij Dirckgen
Claesdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. huisvrouws
ouders.
(68) f. 57 d.d. 30-11-1606: Claertgen Jacobsdr. onder meer andere bejaarde dochter van
Jacob Gerritsz. Doe en Heijltgen Jacobsdr. beide zaliger, geholpen door Jan Pietersz. Doe
haar gekoren voogd heeft ontvangen etc. als haar door institutie van Wijve Jansdr. haar nicht
zijn aangekomen.
(69) f. 57v d.d. 30-11-1606: Jan Pietersz. van den Bosch bejaarde zoon van Pieter Jansz.
van den Bosch in zijn leven bode van de weeskamer van Leiden en Grietgen Pietersdr.
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. zaliger ouders.
(69) f. 58 d.d. 30-12-1606: Jan Pietersz. van den Bosch getrouwd met Magdaleentgen
Gerritsdr. bejaarde dochter van Gerrit Sijmonsz. Suijck en Annetgen Dionnijsdr. beide zaliger
heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. huisvrouws zaliger ouders.
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(69) f. 58v d.d. 4-12-1606: Tabita Adriaensz. bejaarde dochter van Adriaen Jansz. Taling en
Kersgen Florisdr. beide zaliger geholpen door Cornelis Florisz. Schouten haar bijstaande
voogd heeft ontvangen etc. haar met het overlijden van haar voorsz. ouders en Helizeus
Jacobsz. haar broeder zaliger aanbestorven.
(70) f. 59 d.d. 13-12-1606: Willeboort Florisz. met Elisabeth Florisdr. ongehuwde person
geholpen door Floris Willeboortsz. van Stopenburch haar vader en bijstaande voogd, en
Cristoffel Dircxsz. van Nieuwenhoven kramer getrouwd met Marijtgen Florisdr., alle bejaarde
kinderen van Floris Willeboortsz. van Stopenburch gewonnen bij zaliger Aeltgen Franckendr.
hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissen zowel van hun voorsz. zaliger moeder en
mede van Neeltgen Franckendr. hun zaliger moeie.
(71) f. 59v d.d. 22-12-1606: Jan Lucasz. molenaar getrouwd met Anthonia Pietersdr. die
eertijds weduwe was van Cornelis Lenartsz. in zijn leven mede molenaar, heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis hem in kwaliteit als voren aangekomen door het overlijden van
Cornelis Cornelisz., zijn huisvrouws enige voor-weeskind.
(71) f. 60 d.d. 21-12-1606: Willem Henricxsz. wonende te Alkmaar getrouwd met Claesgen
Andriesdr. bejaarde dochter van Andries Claesz. linnewever en Grietgen Fransdr. beide
zaliger heeft (in kwaliteit als voren alsmede uit kracht van zijn procuratie gepasseerd door
zijn zwager Jan Jacobsz. coman wonende te Hoorn getrouwd met Annetgen Andriesdr.
mede voljaarde dochter van Andries Claesz. en Grietgen Fransdr. voorn., op 3-2-1604 voor
notaris Jan Warboutsz. notaris binnen Hoorn) ontvangen etc. vanwege de erfenis voorsz.
Claesgen en Annatgen aangekomen door overlijden van Lijsbeth Jacobsdr. alias Cleijne
Moet haar moederlijke oude-moeie.
(72) f. 61 d.d. 29-12-1606: Grietgen Claesdr. onder meer andere bejaarde dochter van C;aes
Jansz. Craij in zijn leven voerheer en Grietgen Gerritsdr. beide zaliger, geholpen door mr.
Joost van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. als haar door
overlijden van haar voorsz. ouders aanbestorven.
(73) f. 61v d.d. 3-1-1607: Dirck Jacobsz. bejaarde zoon van Jacob Pietersz. Sanguijn en
Geertgen Claesdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem door overlijden van zijn zaliger
broeder Pieter Jacobsz. Gardinier aangekomen.
(73) f. 62 d.d. 15-1-1607: Franc Dircxsz. van der Meulen procureur getrouwd met Supina
Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Jansz. van den Bosch gewonnen bij Grietgen
Pietersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. huisvrouws
ouders.
(74) f. 62v d.d. 15-1-1607: Abraham van der Hage bejaarde zoon van Jasper van der Hage
zaliger en Maijcken Pietersdr. van Elst heeft ontvangen etc. als hem door het overlijden van
zijn voorsz. zaliger vader zijn aangekomen.
(74) f. 63 d.d. 31-1-1607: Maijcken bejaarde dochter van Guillame van der Eecke en
Forijntgen van Dale beide zaliger geholpen door Jan Meus saaiwerker haar bijstaande voogd
heeft ontvangen etc. als haar door het overlijden van haar voorsz. zaliger ouders zijn
opgekomen.
(75) f. 63v d.d. 2-2-1607: Jan Baltasar en Susanna Baltasar geholpen met Jaecques Soeij
als haar gekoren en bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Baltasar Marten in zijn leven
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lijwatier en Josijntgen Albrechts beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenissue
van haar voorsz. zaliger ouders.
(76) f. 64v d.d. 9-2-1607: Clement Dircxsz. Clock zeilmaker bejaarde zoon van Dirck
Anthonisz. Clock in zijn leven boomgaardman en Neeltgen Arentsdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(76) f. 65 d.d. 12-2-1607: Pieter Claesz. warmoesman bejaarde zoon van Claes Pietersz.
Zorch in zijn leven warmoesman en Hillegont Jansdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege het overlijden van zijn voorsz. ouders.
(77) f. 65v d.d. 27-2-1607: Joost Cornelisz. tegenwoordig ruiter onder de compagnie van
Justinus de Nassau gouverneur van Breda en Cornelis Cornelisz. droogscheerder bejaarde
zonen van Cornelis Dircxsz. schipper en Marijtgen Dircxdr. beide zaliger hebben ontvangen
etc. hen aanbestorven van hun zaliger broeder Dirc Cornelisz. uitlandig overleden zijnde. Hij
zou in 1600 met meer anderen van Rotterdam afgevaren zijn in in dienst wezende op zeker
schip genaamd ’t Gelove en werd gezegd overleden te zijn in de Straat van Magellena in de
haven genaamd De Corde Baeij volgens certificaat daarvan verleden voor Adriaen Dircxsz.
scheepmaker burger van Leiden d.d. 4-9-1606. Tot zekerheid mocht hij of zijn erfgenamen
tevoorschijn komen compareerden Nelle Pietersdr. weduwe van Henrick Jansz. van der
Beeck geholpen door Paulus Stock secretaris van de weeskamer haar bijstaande voogd, Jan
Jansz. Orlers boekverkoper en Cornelis Dircxsz. bakker en stellen zich borg.
(78) f. 67 d.d. 28-2-1607: Claes Cornelisz. timmerman bejaarde zoon van Cornelis Claesz.
drapier gewonnen bij zaliger Geertgen Florisdr. heeft ontvangen etc. hem aangekomen
zowel door het overlijden van zijn voorsz. zaliger moeder als mede van Floris Cornelisz. en
Alphertgen Pietersdr. zijn zaliger grootvader en grootmoeder.
(79) f. 67v d.d. 5-3-1607: Michiel Meesz. schoenmaker heeft ontvangen etc. als hem door
het overlijden van Cornelia Michielsdr. zijn weeskind hetwelk hij gewonnen heeft bij Aechgen
Cornelisdr. zijn zaliger eerste huisvrouw aanbestorven zijn.
(79) f. 68 d.d. 5-3-1607: Vincent Adriaensz. getrouwd met Janneken van der Borene weduwe
van Walraven Maerten[s] wonende binnen de stad Goes vertonende zekere zijn commissie
hem door burgemeesters en weesmeesters van Goes verleend [d.d. 27-2-1607], inhoudende
van woord tot woord […]. De kinderen van Walraven Maerten[s] is door het overlijden van
Baltasar Maerten[s] te Leiden haar grootvader zekere som van penningen aanbestorven die
voorsz. Vincent wil lichten ten profijte van de voorsz. wezen.
(81) f. 69v d.d. 8-3-1607: Mees Adriaensz. en Beatrix Adriaensdr. geholpen door mr. Joost
van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Adriaen Meesz. int
Cromhout zaliger gewonnen bij Trijntgen Arentsdr. hebben ontvangen etc. vanwegde de
erfenissen van hun voorsz. vader, mitsgaders hun oom Cornelis Meesz. en moeie Trijntgen
Meessen.
(81) f. 70 d.d. 19-3-1607: Ik Judith nagelaten genoegzaam bejaarde dochter van Jan Pamaer
en Janneken Meeuw Jansdr. van Leijsele beide zaliger heeft ontvangen etc. dewelke
Anthonis Leniere van Hondschoten saaiwerker mijn zwager tot mijn behoeve schuldig is
geweest volgens obligatie en door Michiel Herrewijn als erfgenaam van Jacques Brootsaert
van IJpre zaliger, mitsgaders Maerten de Wolff als beschadigde vorgen ter weeskamer
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betaald volgens aantekening in he derde penningregister folio [niet ingevuld]. [Zij zet haar
handmerk.]
(82) f. 71 d.d. 22-3-1607: Ik Elijsabeth Buijtewech weduwe van jonkheer Sijmon van
Gripskercke beken ontvangen te hebben van de weesmeesters van Leiden de som van 40
gld. hoofgeld toebehorende Weijntgen onder meer bejaarde dochter van Henrick Gerritsz.
Doe zaliger gewonnen bij Eva van Tol, wezende een gedeelte in zekere rentebrief van
meerder hoofdsom sprekende tot last van Thomas Thomasz. te Nieuweveen cum socijs etc.
(83) f. 71v d.d. 28-3-1607: Claes Huijgensz. van Zwieten bejaarde zoon van Huijg Claesz.
van Zwieten brouwer zaliger gewonnen bij Elijsabeth Cornelisdr. van Veen tegenwoordig
getrouwd zijnde met Henrick Gerritsz. van der Eem heeft ontvangen etc. hem aangekomen
door het overlijden van Huijg Claesz. zijn voorsz. vader, verder Huijch Hugensz. zijn zaliger
broeder, mitsgaders Cornelis Claes Lambrechtsz. van Zwieten zijn oom zaliger.
(83) f. 72 d.d. 5-4-1607: Pieter en Gouwetgen bejaarde kinderen van Henrick Pietersz. Bom
linnewever en Heijltgen IJsbrantsdr., de voorsz. Gouwetgen geholpen door Pieter coorn.
haar broeder en gekoren voogd, hebben ontvangen etc. vawege de erfenis van Claes
IJsbrantsz. in zijn leven schuitvoerder, waarvan de moeder voorn. van de kinderen haar
leven lang de lijftocht gecompeteerd heeft waarvan ze op 2-4-1607 afstand heeft gedaan ten
verzoek van de vader voorn. die mede compareerde.
(84) f. 72v d.d. 18-4-1607: Grietgen Willemsdr. weduwe van Jan Aertsz. linnewever bejaarde
dochter van Willem Rochusz. van Amsterdam en Adriaentgen Reijnendr. beide zaliger
geholpen door Paulus Stock secretaris van de weeskamer van Leiden haar gekoren voogd,
hebben ontvangen etc. hen aangekomen door het overlijden van Barbara Willemsdr. haar
zaliger zuster binnen Dordrecht overleden zijnde in mei 1606 volgens certificatie op 13-41607 verleden voor burgemeesters, schepenen en raden van Dordrecht.
(85) f. 73v d.d. 27-4-1607: Elisabeth Elemansdr. bejaarde dochter van Eleman Gerritsz. in
zijn leven koperslager zaliger gewonnen bij Marijtgen Florisdr. geholpen door mr. Joost van
Swanenburch griffier van Leiden haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van haar voorsz. vader.
(85) f. 74 d.d. 14-5-1607: Aaron Gijssel wollekammer getrouwd met Jacquemijne du Boijs
bejaarde dochter van Phillippe du Boijs en Maijcken de Hane beide zaliger heeft ontvangen
etc.
(86) f. 74v d.d. 11-5-1607: Trijntgen Lambrechtsdr. bejaarde dochter van Lambrecht
Danielsz. en Dirckgen Pelgrums geholpen door Paulus Stock secretaris van de weeskamer
haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van Marijtgen Florendr. haar
grootmoeder zaliger.
(86) f. 75 d.d. 21-5-1607: Cornelis Jansz. Buijs getrouwd met Catrijne Lambrechts bejaarde
dochter van Lambrecht Claesz. in zijn leven waard in het Stadthuijs van Antwerpen zaliger
gewonnen bij Aeltgen Claesdr. heeft ontvangen vanwege de erfenis van zijn voorsz.
huisvrouws zaliger vader.
(87) f. 75v d.d. 1-7-1607: Reijer Cornelisz. suikerbakker bejaarde zoon van Cornelis
Bartholomeusz. boterkoper gewonnen bij zaliger Machtelt Jansdr. heeft ontvangen etc. hem
aangekomen zowel door het overlijden van zijn voorsz. zaliger moeder, alsmede door het
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overlijden van Jan Fransz. smid en Bartholomeus Henricxsz. zijn zaliger grootvaders zowel
van vaders- als moederszijde.
(87) f. 76 d.d. 18-6-1607: Frederick en Cornelis Janszonen bejaarde kinderen van Jan
Cornelisz. van Bensvelt en zaliger Annatgen Fredericxdr. hebben ontvangen etc. haar
aangekomen van haar zaliger moeder, alsmede door het overlijden van Marijtgen
Anthonisdr. hun grootmoeder en Catherijne Anthonisdr. haar moeie.
(88) f. 76v d.d. 27-7-1607: Marijtgen Abrahamsdr. bejaarde dochter van Abraham Jansz. in
zijn leven linnewever en Aechtgen Cornelisdr. beide zaliger geholpen met Aernt Gerritsz.
boomgaardman haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar
voorsz. zaliger ouders, mitsgaders van Cornelis Cornelisz. Cock haar moederlijke
grootvader.
(88) f. 77 d.d. 14-7-1607: Pieter Kistgens zijdelaken- en wijnkoper te Amsterdam getrouwd
met Maritgen Michielsdr. bejaarde dochter van Michiel Bruijnincxsz. schrijnwerker zaliger
gewonnen bij Anna van Geijsterenn heeft ontvangen etc. aangekomen door het overlijden
van haar voorsz. zaliger vader alsmede door het overlijden van Elijsabeth en Hester
Bruijnincxsdochters haar zaliger moeien.
(89) f. 77v d.d. 27-8-1607: Volckerken Claesdr. getrouwd met Henrick Jacobsz. schipper
wonende te Arnemuiden in Zeeland bejaarde dochter van Claes Jansz. Constapel in de
Wildeman te Arnemuiden gewonnen bij zaliger Neeltgen Adriaensdr., vermits haar mans
afwezigheid geholpen door Arent Jansz. lijndraaier haar neef en bijstaande voogd,
vertonende zekere procuratie [d.d. 16-8-1607] door haar voorsz. man gepasseerd
inhoudende van woord tot woord [….], heeft ontvangen etc. haar aangekomen door
overlijden van Adriaen Jansz. haar grootvader.
(90) f. 79 d.d. 16-8-1607: Kopie van de bijbehorende procuratie voor schepenen van
Arnemuiden. Claes Jansz. in den Wildeman linnenwever burger van Arnemuiden als vader
van Volckerken Claesdr. zijn dochter oud tegenwoordig 25 jaar of daar omtrent, daar moeder
van was Neelken Adriaensdr., getrouwd zijnde met Heijndrick Jacobsz. verklaart te
consenteren dat zijn voorn. dochter van de weesmaker van Leiden ontvangt al hetgeen haar
door versterf en anders binnen Leiden en elders is competerende.
(91) f. 79v d.d. 8-9-1607: Pauls IJeven geboren uit Engeland en Elisabeth Cornelisdr.
dochter van Cornelis Jan Pamcraesz. linnewever en Machtelt Pietersdr. beide zaliger,
geinstitueerde erfgename van Adriaen Cornelisz. in zijn leven schuitvoerder op het
Amsterdamse Veer haar broeder, echtelieden hebben ontvangen etc. een weesrentebrief
van 25 gld. ’s jaar sprekende tot last van Niclaes de Rave pasteibakker als principaal en
Donaes Ruwart als borg, losbaar met 400 gld. hoofdom, en alzo volgens testament van
Adriaen Cornelisz. voorn. Elisabeth Cornelisdr. voorsz. is geinstitueerd om van de aan haar
gemaakte goederen alleen te leven, zo heeft nochtans de weesmeesters in de lichting van
voorsz. 400 gld. geliefd te consenteren tot onderstand van hun comparants huwelijk en
voorgenomen handeling van bakkerij, alles ten advies van Cornelis Adriaensz. gebijnaamd
Wittebol de voorsz. Elijsabeths oom, mitsgaders Willem Vincentsz. van Noorthouc beide als
voogden over de persoon en goederen van Elijsabeth voorn. […].
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(92) f. 80v d.d. 12-9-1607: Jonge Willem Bouwensz. bejaarde zoon van Bouwen Adriaensz.
in zijn leven lakenbereider en Maritgen Bouwensdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
aangekomen van zijn voorsz. vader als mede zijn moeder en anders.
(92) f. 81 d.d. 21-9-1607: Dirck Thomasz. saaitrapier bejaarde zoon van Thomas Mathijsz. in
zijn leven bierdrager en Abigael Dircxdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenissen van zijn voorsz. ouders.
(93) f. 81v d.d. 24-10-1607: Jan Jansz. van Berendrecht en Aechtgen Jansdr. van
Berendrecht geholpen door Joos van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd, bejaarde
kinderen van Jan van Berendrecht en Aechte Cornelis Moijtendr. beide zaliger hebben
ontvangen etc. hen aangekomen door het overlijden van hun voorsz. ouders.
(93) f. 82 d.d. 26-10-1607: Jacob Arentsz. Boom schipper bejaarde zoon van Arent Jacobsz.
Boom en zaliger Catharijne Michielsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn
voorsz. zaliger moeder.
(94) f. 82v d.d. 1-11-1607: Cornelis Joachimsz. soldaat bejaarde zoon van Joachim
Cornelisz. en Neeltgen Lenaertsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van zijn voorsz. zaliger ouders.
(95) f. 83v d.d. 2-11-1607: Jan Ghijsbrechtsz. timmergezel bejaarde zoon van Ghijsbrecht
Jansz. kleermaker zaliger gewonnen bij Zwaentgen Willemsdr. heeft ontvangen etc. hem
aangekomen door het overlijden van Elijsabeth Jansdr. in haar leven huisvrouw van Henrick
Henricxsz. brandewijnbrander zijn zaliger moeie.
(95) f. 84 d.d. 7-11-1607: Pieter du Bucqoij bejaarde zoon van Gillis du Bucquoij zaliger en
Philippote de Montaigne heeft ontvangen etc. hem aangekomen door het overlijden van
Anthoni du Bucquoij zijn zaliger grootvader.
(96) f. 84v d.d. 22-11-1607: Cornelis Jansz. en Catrijne Jansdr. geholpen door Lambrecht
Thomasz. van Zwieten haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Jan Claesz. Poortier te
Utrecht en Maritgen Willemsdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de erfenis van
Willem Cornelisz. kramer haar zaliger grootvader.
(96) f. 85 d.d. 23-11-1607: Abraham Arentsz. zeemtouwer getrouwd met Alijdt Henricxsdr.
bejaarde dochter van Henrick Lenartsz. van Leeuzout korendrager en Maria Jansdr. hebben
ontvangen etc. haar aangekomen zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader
alsmede van Claes Henricxsz. haar zaliger broeder.
(97) f. 85v d.d. 2-1-1608: Jacob Dammasz. metselaar heeft ontvangen etc. vanwege Arent
Jacobsz. zijn zaliger weeskind hetwelk hij gewonnen heeft bij Maritgen Arentsdr. zijn eerste
huisvrouw was.
(97) f. 86 d.d. 2-1-1608: Pieter Hugensz. du Boijs kapitein van de schutterij van Leiden heeft
ontvangen etc. als hem aanbestorven door het overlijden van Catharijna zijn zaliger enig
weeskind hetwelk hij gewonnen heeft bij Janneken de Lalaing Pietersdr. van Antwerpen
zaliger zijn eerste huisvrouw was.
(98) f. 86v d.d. 2-1-1608: Jan Hermansz. fusteinwerker getrouwd met Maritgen Claesdr.
bejaarde dochter van Claes Jansz. den Uijl linnewever gewonnen bij zaliger Grietgen
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Dircxdr. heeft ontvangen etc. als vanwege zijn huisvrouw haar aagekomen zowel door het
overlijden van haar voorsz. zaliger moeder, alsmede door het overlijden van Dircgen
Gerritsdr. haar zaliger grootmoeder.
(98) f. 87 d.d. 7-1-1608: Annetgen Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Jansz. van Borssen
meelmaker wonende te Bergen op Zoom gewonnen bij zaliger Marijtgen Albrechtsdr.
geholpen door mr. Joost van Swanenburch griffier haar bij staande voogd heeft ontvangen
etc. haar aangekomen zowel door het overlijden van Jan Fransz. van Borssen smid haar
zaliger grootvader als mede door het overlijden van Meijnsgen Broeren haar grootmoeder
zaliger.
(99) f. 87v d.d. 14-1-1608: Jan Thijmansz. koperslager, Jacob Thijmansz. bakker en
Meijnaert Jansz. schipper getrouwd met Adriaentgen Thijmansdr., bejaarde kinderen van
Thijman Meesz. van der Linde in zijn leven bode met de roede en Neeltgen Adriaensdr.
beide zaliger hebben ontvangen etc.
(99) f. 88 d.d. 16-1-1608: Baertgen Bouwensdr. bejaarde dochter van Bouwen Adriaensz. in
zijn leven lakenbereider en Maritgen Bouwensdr. beide zaliger geholpen door oost van
Swanenburch griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(100) f. 88v d.d. 21-1-1608: Wolphert Wolphertsz. warpenkoper en Evert Joostensz.
scheepmaker hebben ontvangen etc. vanwege Marijtgen Wolphertsdr. het enige overleden
weeskind van Haesgen Evertsdr. zaliger gewonnen bij Wolphert Wolphertsz. voorn.
(100) f. 89 d.d. 24-1-1608: Jan Teuneman tiekwerker wonende te Rotterdam getrouwd met
Catharijne bejaarde dochter van Michiel Gerard gewonnen bij Catherijne Malegeer zijn
zaliger eerste huisvrouw beide zaliger heeft ontvangen etc. uit handen van Catharijna
Knibbes weduwe van Michiel Gerard voorn. en dezelfde Michiels weeskinds voogden 18
ponden 19 schellingen 2 groten Vlaams als zijn voorsz. huisvrouw zijn aanbestorven door
het overlijden van Maijcken filia Jan Malegeer en Torijnken filia Jan Malegeer haar zaliger
moeien. Franchoijs Heusecke met Guillame Sasaert? stellen zich borg voor Jan Teuneman.
(101) f. 89v d.d. 22-2-1608: Willem Evertsz. hoefsmid getrouwd met Haesgen Dircxdr.
bejaarde dochter van Dirck Quijrijnsz. zaliger gewonnen bij Catharina Cornelisdr. heeft
ontvangen etc. haar aangekomen zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader
als mede door het overlijden van Jan Dircxsz. en Neeltgen met Stoffeltgen Dircxdr. haar
broeder en zusters.
(102) f. 90v d.d. 22-2-1608: Gerritgen Jansdr. bejaarde dochter van Jan Cornelisz. fiolier
zaliger gewonnen bij Adriaentgen Claesdr. geholpen door mr. Willem Cornelisz. van
Duvenbode haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar voorsz.
vader en van Ulrick Cornelisz. haar zaliger oom.
(102) f. 91 d.d. 28-2-1608: Pieter Dircxsz. van Leeuwen getrouwd met Duijffgen Gerritsdr.
bejaarde dochter van Gerrit Sijmonsz. Suijc en Annetgen Dionijsdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn huisvrouws ouders.
(103) f. 91v d.d. 29-2-1608: Henrickgen Willemsdr. eertijds weduwe van Henrick Pietersz.
Wassenaer geholpen door Anthonis Cornelisz. schoenmaker haar tegenwoordige man en
voogd heeft ontvangen etc. vanwege Pieter Henricsz. haar overleden weeskind gewonnen
bij voorsz. Henrick Pietersz.
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(103) f. 92 d.d. 11-3-1608: Willem Cornelisz. Brocx als vader en Jacob Cornelisz. mitsgaders
Melis Jan Melisz. als executeurs van het testament van Sacharias Cornelisz. Brocx en
Margareta Jansdr. echtelieden beide zaliger wonende gezamenlijk binnen de stad Breda
hebben ontvangen etc. de kinderen van Willem Cornelisz. Brocx voorn. bij institutie
aanbestorven van de voorn. Sacharias Cornelisz. Brocx en Margareta Jansdr. Comparant
heeft op 3-3-1608 tot waarborg gesteld zijn huising en erf met het achterhuis en alle
toebehoren binnen Breda in de Lange Brugstraat genaamd Den Maersman. Aernt Claesz.
saaiwerker inwoner van Leiden stelt zich borg.
(104) f. 93 d.d. 13-3-1608: Cornelis Jansz. en Neeltgen Jansdr. geholpen door Joos van
Swanenburch griffier als haar bijstaande voogd, beide bejaarde kinderen van Jan Jansz.
bierdrager zaliger gewonnen bij Magdalena Ghijsbertsdr. hebben ontvangen etc. haar
aangekomen zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader alsmede door het
overlijden van Anna Claesdr. weduwe van Jan Quijrijnsz. en Neeltgen Jansdr. haar
grootmoeder en moeie respectievelijk.
(105) f. 93v d.d. 20-3-1608: Pieter, Arent en Cornelis Sijmonsz. alle bejaarde kinderen van
Sijmon Pietersz. Bom in zijn leven biertapper zaliger gewonnen bij Marijtgen Arentsdr.
hebben ontvangen etc. haar aangekomen door het overlijden an hun voorsz. zaliger vader,
alsmede door het overlijden van Barbara Arentsdr. ongehuwde persoon haar moederlijke
moeie volgens desselfs Barbara Arentsdr. testament. Is mede gecompareerd Marijtgen
Arentsdr. eerder weduwe van Sijmon Pietersz. Bom voorsz. bekende uit handen van de heer
burgemeester Franc Cornelisz. van Torenvliet ontvangen te hebben (uit naam van Annetgen
Fransdr. geinstitueerde erfgename van Barbara Arentsdr. voorn. haar Marijtgens zaliger
zuster) 250 gld. als haar gelegateerd.
(106) f. 94v d.d. 26-3-1608: Pieter Jacobsz. Kneu kuiper getrouwd met Geertgen Jacobsdr.
bejaarde dochter van Jacob Adriaensz. kuiper gewonnen bij zaliger Marijtgen Dircxdr. heeft
ontvangen etc. hem vanwege zijn huisvrouw aangekomen door het overlijden van haar
voorsz. zaliger mopeder, alsmede door het pverlijden van Catherijne Adriaensdr. haar zaliger
moeie.
(106) f. 95 d.d. 26-3-1608: Pieter, Jacob en Dirck Cornelisz. de Haes voor hen zelf en
vervangende Abraham Jansz. de Reus getrouwd met Grietgen Cornelisdr. de Haes,
mitsgaders Claes Cornelisz. van Noordt als grootvader en provisionele voogd over de drie
weeskinderen van zaliger Gerrit Cornelisz. de Haes gewonnen bij Grietgen Claesdr. van
Noordt, verder Gerrit en Claes van Dorp Claeszonen voor hen zelf en nog dezelfde Gerrit
Claesz. vervangende voor zijn broeder Jan Claesz. van Dorp, mitsgaders de voorsz. Pieter
Cornelisz. de Haes vanwege zijn kinderen gewonnen bij Claesgen Claesdr. van Dorp zijn
zaliger eerste huisvrouw was, nog Adriaen Pietersz. van der Werff grootvader en Olivier
Adriaensz. van der Werff vader als gestelde voogden over het weeskind van Jannetgen
Pietersdr. de Haes, idem Jacob de Haes voorn. getrouwd met Rijckgen Claesdr. van Dorp,
nog Willem de Milde Cornelisz. getrouwd met Neeltgen Claesdr. van Dorp, en ten laatste
Maerten Cornelisz. van der Maes getrouwd met Grietgen Claesdr. van Dorp, te samen
erfgenamen van zaliger Gerrit de Haes zoon van Cornelis Cornelisz. de Haes en Marijtgen
Claesdr. van Dorp beide zaliger, hebben gezamenlijk ontvangen etc.
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(107) f. 96 d.d. 9-4-1608: Hubrecht Brunensz. bejaarde zoon van Bruijn Hubrechtsz. van
Spruijtenburch gewonnen bij zaliger Machtelt Jansdr. heeft ontvangen etc. als hem door het
overlijden van zijn voorsz. moeder aanbestorven ziijn.
(108) f. 96v d.d. 9-5-1608: Isaac Abrahamsz. bejaarde zoon van Abraham Jacobsz. in zijn
leven kramer gewonnen bij Magdalena Arentsdr. heeft ontvangen etc. hem aangekomen
zowel door het overlijden van Aeltgen Jacobsdr. zijn zaliger moeie, alsmede anders.
(109) f. 97v d.d. 22-5-1608: Cornelis Hubrechtsz. bejaarde zoon van Hubrecht Adriaensz. en
Trijntgen Adriaensdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn vader.
(109) f. 98 d.d. 23-5-1608: Catharijna van Emskerck bejaarde dochter van Henrick Willemsz.
van Emskerc[k] zaliger gewonnen bij Maria Adriaen Paauwendr. geholpen door Olivier
Pietersz. Schaeck klerk ter secretarie haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. haar
aangekomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader, nog van haar grootvader,
nog van haar grootmoeder en mede van Jan Willemsz. van Emskerck haar oom.
(110) f. 98v d.d. 29-5-1608: Cornelis Jacobsz. bejaarde zoon van Jacob Willemsz. in zijn
leven schuitvoerder zaliger gewonnen bij Marijtgen Aelbertsdr. heeft ontvangen etc. vanwege
de erfenis van zijn voorsz. vader.
(110) f. 99 d.d. 12-6-1608: Guillielmus Bastingius predikant binnen het dorp van ‘Henrick
Noort’ omtrent Dordrecht bejaarde zoon van Jeremias Bastingius in zijn leven doctor en
professor in de Theologie binnen Leiden gewonnen bij Anna Theunemans heeft ontvangen
etc. vanwege de erfenis van zijn zaliger vader.
(111) f. 99v d.d. 14-7-1608: Jan Claesz. Quant metselaar getrouwd met Eetsgen Hubertsdr.
bejaarde dochter van Hubert Jacobsz. molenaar gewonnen bij zaliger Brechte Gerritsdr.
heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouws haar aangekomen eerst door het overlijden
van haar voorsz. zaliger moeder en daarna door het overlijden van Claes, Alijdt en Elisjabeth
haar zaliger broeder en twee zusters.
(111) f. 100 d.d. 4-7-1608: Elijsabeth van Duvenvoorde bejaarde dochter van Ghijsbrecht
van Duvenvoorde en Grietgen Pietersdr. beide zaliger geholpen door Michiel Chimaer bode
met de roede haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. haar aangekomen door het
overlijden van haar voorsz. ouders, nog van haar grootvader Cornelis van Duvenvoorde en
ten laatste van Maria van Duvenvoorde haar zaliger moeie.
(112) f. 100v d.d. 7-7-1608: Marijtgen Corssendr. bejaarde dochter van Cors Gerritsz.
vleeshouer en Gertruijdt Cornelisdr. beide zaliger geholpen door Joos van Swaneburch
griffier als haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenissen van haar
voorsz. ouder en mede Cornelis Sijmonsz. Heerman haar oudoom zaliger.
(112) f. 101 d.d. 23-7-1608: Sara Henricxdr. bejaarde dochter van Henrick Thuijts Henricxsz.
van Antwerpen in zijn leven letterzetter gewonnen bij Margareta Louterbeecke beide zaliger
tegenwoordig geholpen door Joos van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar zaliger ouders.
(113) f. 101v d.d. 30-7-1608: Franchoijs de Raet bakker getrouwd met Josijna Carpeneels
bejaarde dochter van Jacob Carpeneels gewonnen bij Jacquemijne van Est beide zaliger
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heeft ontvangen etc. zijn huisvrouw aangekomen door het overlijden van Guillame van Nest
in zijn leven chirurgijn haar zaliger oom als mede anders.
(114) f. 102v d.d. 20-8-1608: Gerrit Dircxsz. van Weesp en Jacob Joostensz. vachtebloter te
samen erfgenamen van Joost Jacobsz. zaliger nagelaten weeskind van zaliger Belijtgen
Gerritsdr. van Weesp gewonnen bij Jacob Joostensz. voorn. hebben ontvangen etc.
ehtzelfde weeskind aanbestorven door het overlijden van Belijtgen Gerritsdr. zijn zaliger
moeder.
(114) f. 103 d.d. 3-9-1608: IJsbrant Jacobsz. van Couwenhoven glasmaker getrouwd met
Catherijna Aerntsdr. bejaarde dochter van Aernt Jansz. van Gorcum in zijn leven smid en
Marijtgen Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. zijn huisvrouw aangekomen door het
overlijden van haar voorsz. ouders.
(115) f. 103v d.d. 4-9-1608: Marijtgen Barentsdr. de weduwe van Cornelis Pietersz. schipper
als enige erfgenaam van haar overleden enig kind het hetwelk zij bij voorsz. Cornelis
Pietersz. gewonnen heeft heeft ontvangen etc. vanwege haar voorsz. man hem aangekomen
door het overlijden van Pieter Govertsz. in zijn leven schipper in het Amsterdamse Veer zijn
zaliger vader.
(115) f. 104 d.d. 12-9-1608: Jannatgen en Judith bejaarde dochters van Gerrit Pietersz.
Speck in zijn leven timmerman zaliger gewonnen bij Gerritgen Jansdr. beide geholpen door
Joos van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd hebben ontvangen etc. haar
aangkomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader volgens de akte van het
bewijs ter weeskamer van Leiden geregistreerd.
(116) f. 105 d.d. 22-9-1608: Elisabeth Claesdr. bejaarde natuurlijke dochter van Claes
Quijrijnsz. zaliger gewonnen bij Geertgen Hugendr. geholpen door Eeuwout van
Sgravesande haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. als haar door voorsz. Claes
Quijrijnsz. zijn besproken.
(117) f. 105v d.d. 29-9-1608: Marijtgen Thomasddr. bejaarde dochter van Thomas Mathijsz.
in zijn leven bierdrager en Abigael Dircxdr. van Blanckenburch beide zaliger geholpen door
Joos van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. haar door het
overlijden van haar voorsz. zaliger ouders opgekomen.
(117) f. 106 d.d. 8-10-1608: Elijsabeth Abrahamsdr. bejaarde dochter van Abraham Jacobsz.
in zijn leven kramer gewonnen bij Magdalena Arentsdr. geholpen door Joost van
Swanenburch griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van
Aeltgen Jacobsdr.. haar zaliger moeie en ander.
(118) f. 106v d.d. 20-10-1608: Magdalena Willemsdr. weduwe van Willem Willeboortsz. van
der Burch in zijn leven boekverkoper geholpen door mr. Franc Willemsz. van Dobben haar
bijstaande voogd heeft zowel uit kracht van het consent en authorisatie van de
weesmeesters van Delft d.d. 30-9-1608 alsmede zekere procuratie gepasseerd door mr.
Franchoijs Hessels lakenkoper, Willem Pietersz. bakker en Willeboort Willemsz. van der
Burch als gestelde voogden van de onbejaarde weeskinderen van Willem Willeboortsz. van
der Burch voorn. gewonnen bij voorsz. Magdalena Willemsdr., voor Arent Arentsz. van
Bolgersteijn notaris binnen Delft op 14-10-1608, ontvangen etc. vanwege de voorsz. Willem
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Willeboortsz. weeskinderen aangekomen door het overlijden van Elijsabeth Willemsdr. hun
oude moeie was.
(119) f. 107v d.d. 20-10-1608: Gerrit Jansz. Bogaert secretaris te Bodegraven getrouwd met
Marijtgen Cornelisdr. bejaarde dochter van Cornelis Maertensz. van der Elst in zijn leven
zalmkoper zaliger gewonnen bij Marijtgen Willemsdr. heeft ontvangen etc.
(119) f. 108 d.d. 13-11-1608: Balten Willemsz. van Dijmen bakker getrouwd met Elijsabeth
Henricxdr. van Zuijtwijck bejaarde dochter van Henrick Adriaensz. van Zuijtwijck gewonnen
bij zaliger Meijnsgen Pietersdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw haar
aangekomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger moeder.
(120) f. 108v d.d. 3-12-1608: Isaac Vermobele soldaat leggende tegenwoordig in garnizoen
in de stad Worcum onder kapitein Augustijn Huijmans zaliger, bejaarde zoon van Jan
Vermobele kammer gewonnen bij Jorina de Rave beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
aangekomen door het overlijden van zijn voorsz. ouders.
(120) f. 109 d.d. 8-12-1608: Lucas Aerntsz. bakker vader en enig erfgenaam van Jannetgen
Lucasdr. zijn enig overleden weeskind gewonnen bij Gerritgen Gerritsdr. zijn zaliger eerste
huisvrouw was heeft ontvangen etc.
(121) f. 109v d.d. 8-12-1608: Willem Damen smid bejaarde zoon van Daem Jansz. zaliger
gewonnen bij Geertgen Maertensdr. heeft ontvangen etc. hem aangekomen door het
overlijden van zaliger Claes Jacobsz. zijn halve broeder was.
(121) f. 110 d.d. 12-12-1608: Hans Henricxsz. goudsmid wonende te Utrecht en Gerrit
Henricxsz. tegenwoordig wonende in Den Haag, bejaarde kinderen van Henrick Gerritsz.
Doe zaliger gewonnen bij Eva van Tol hebben ontvangen etc.
(122) f. 110v d.d. 5-1-1609: Jonge Neeltgen Claesdr. bejaarde dochter van Claes Govertsz.
van der Aer en Marijtgen Adriaensdr. beide zaliger geholpen door Pieter van Cortevelt
rentmeester haar bijstaande voogd, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar
voorsz. ouders.
(122) f. 111 d.d. 14-1-1609: Gerrit Cornelisz. van der Vliet en Marcus de Schot kleermaker
getruwd met Elsgen Cornelisdr. van der Vliet, bejaarde kinderen van Cornelis Cornelisz. van
der Vliet kuiper zaliger gewonnen bij Rusgen Anthonisdr. vroedvrouw hebben ontvangen etc.
vanwege de erfenis van haar voorsz. zaliger vader.
(123) f. 111v d.d. 2-2-1609: Grietgen Maertensdr. bejaarde dochter van Maerten
Willeboortsz. van Stopenburch in zijn leven schoenmkaer ook huidevetter en Annatgen
Gerritsdr. van Tethrode beide zaliger geholpen door Isaack van Swanenburch haar
bijstaande voogd heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van haar voorsz. zaliger ouders.
(123) f. 112 d.d. 9-1-1609: Gerrit Cornelisz. schoenmaker getrouwd met Geertgen Jeroensdr.
bejaarde dochter van Jeroen Pietersz. van der Da eertijds korenkoper gewonnen bij zaliger
Grietgen Andriesdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw aangekomen zowel door
het overlijden van van haar voorsz. zaliger moeder alsmede door het overlijden van haar
zaliger grootmoeder.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

(124) f. 112v d.d. 13-2-1609: Dirck Lenaertsz. Ket bejaarde zoon van Lenaert Claesz. Ket
eertijds brierdrager gewonnen bij zaliger Heijltgen Dircxdr. heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van zijn voorsz. zaliger moeder en vanwege Marijtgen Mezendr. zijn zaliger oudemoeie.
(124) f. 113 d.d. 12-2-1609: Philps Anthonisz. fusteinwerker getrouwd met Annatgen Paulsdr.
bejaarde dochter van Pauls Marchelijns dekenwerker gewonnen bij zaliger Marijtgen
Adriaensdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(125) f. 113v d.d. 26-2-1609: Neeltgen Jansdr. bejaarde dochter van Jan Pietersz.
Grasmaeijer en Beatricx Jansdr. beide zaliger, zuster en geinstitueerde erfgename van
zaliger Pietertgen Pietersdr. mede dochter van Beatricx Jansdr. voorn. gewonnen bij Pieter
Hugensz. van Tsweijland [= ’t Zweiland] zaliger, heeft ontvangen etc. vanwege haar voorsz.
zaliger halve zuster Pietertgen Pietersdr.
(125) f. 114 d.d. 15-5-1609 [er staat duidelijk ‘mei’, maar gezien chronologie is het
waarschijnlijk een vergissing en moet het ‘maart’ zijn.]: Aeltgen Egbertsdr. bejaarde dochter
van Egbert van Danenburch in zijn leven soldaat en Neeltgen Jansdr. beide zaliger geholpen
door Pieter Jansz. van Outshoorn bode haar bijstaande voogd, heeft ontvangen etc.
vanwege de erfenissen van haar voorsz. zaliger ouders en broeder zaliger.
(126) f. 114v d.d. 16-3-1609: Wouter Engelsz. molenaar getrouwd met Aeltgen Pietersdr.
bejaarde dochter van Pieter Pietersz. hovenier ook turfdrager gewonnen bij zaliger Cunera
Jacobsdr. heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. huisvrouws zaliger
moeder.
(126) f. 115 d.d. 17-3-1609: Kaerle Budier koopman wonende tegenwoordig op de
Koepoortsgracht vertonende de procuratie hier volgende: “27-1-1609 [er staat ‘Lauwe’ van
louwmaand in plaats van januari] Compareerde [voor schepenen en overheren van
Hondschoten in Vlaanderen] Michiel de Zoomere getrouwd met IJdome de weduwe van
Michiel Fois en in die kwaliteit stiefvader en voogd van Cathelijne de dochter van de voorn.
Fois heeft machtig gemaakt Kaerle Budier inwoner van Leiden in Holland etc. om te lichten
de penningen rusterende onder de handen van Maerten Roseij poorter van Leiden, de voorn.
Cathelijne gesuccedeerd door het overlijden van Samuel de Bossu de zoon van
Berthelmeeus welke Berthelmeus getrouwd was met Janneken Fois eigen zuster van de
voorsz. Michiel Fois, kinderen van wijlen Claijs Foijs.” heeft ontvangen etc. vanwege Samuel
Bossu zoon van Bartholomeus Bossu, van welek goederen mits het overlijden van Samuel
voorn. enig erfgenaam is Cathelijne dochter van Michiel Fois zaliger gewonnen bij Idome
huisvrouw van Michiel de Zomere volgens zekere certificatie gepasseerd door Carel van
Harijnghe en Jacques Dieren voor schepenen en overheren van Hondschoten op 6-11-1607.
(128) f. 116v d.d. 25-3-1609: Jan Vechtersz. lijnmzieder getrouwd met Marijtgen Claesdr.
bejaarde dochter van Claes Jansz. Brant en Elijsabeth Arentsdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van zijn voorsz. zaliger huisvrouws ouders.
(128) f. 117 d.d. 26-3-1609: Marijtgen Arentsdr. bejaarde dochter van Aernt Dirckxsz. van
Haesbrouck bakker in Den Raven gewonnen bij zaliger Aeltgen Jacobsdr. van Goten
geholpen door Joos van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
haar aangekomen eerst door het overlijden van haar voorsz. zaliger moeder, nog door het
overlijden van Jacob Anthonisz. van Goten bakker en Neeltgen Jansdr. van Alphen haar
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zaliger grootvader en grootmoeder respectievelijk, en ten laatste door het overlijden van
Gerrit Aerntsz. haar zaliger broeder.
(129) f. 117v d.d. 6-4-1609: Albrecht Sijmonsz. Stam timmerman getrouwd met Ormpgen
Jansdr., mitsgaders Evert Hermansz. tobeerder getrouwd met Christina Jansdr., bejaarde
kinderen van Jan Arentsz. leidekker gewonnen bij Marijtgen Claesdr. zijn zaliger eerste
huisvrouw was, verder Cornelis Jansz. leidekker bejaarde zoon van Jan Arentsz. voorn.
gewonnen bij Marijtgen Meezendr. zijn zaliger tweede huisvrouw was, en ten laatste Claes
Pietersz. bejaarde zoon van Pieter Claesz. lakenbereider gewonnen bij de voorsz. Marijtgen
Meezendr. beide zaliger, hebben ontvangen etc.
(130) f. 118v d.d. 6-4-1609: Frederick Cornelisz. schipper getrouwd geweest met Lijsbeth
Jansdr. zijn zaliger tweede huisvrouw was, verder Catrijn Jansdr. weduwe van Jan Cornelisz.
Vonck in zijn leven koster van de Hogelandse Kerk geholpen door Isaack van Swanenburch
haar bijstaande voogd, en Pieter Adriaensz. voerlakenreder getrouwd met Apolonia Jansdr.
en Jannetgen Willemsdr. weduwe van Claes Jansz. van Kickenburch timmerman geholpen
door Isaack van Swanenburch haar bijstaande voogd hebben ontvangen etc. vanwege
Pietertgen Fransdr. nagelaten weeskins van Frans Lourisz. en Lijsbeth Jansd. beide zaliger.
(130) f. 119 d.d. 6-4-1609: Wij Ridsaerdt [= Richard] Boijs Engelsman en Geertruijdt Jansdr.
echtelieden bekennen ontvangen van de weesmeesters van Leiden etc. vanwege de erfenis
van Neeltgen Jansdr. onze moeder en schoonmoeder respectiebelijk, mitsgaders onze
zaliger overleden broeders. Beiden zet een merk.
(131) f. 119v d.d. 27-4-1609: Ik Bartholomeus Christiaensz. schoolmeester van de
Stadsschool binnen Utrecht getrouwd met Jannetgen Cornelisdr. bejaarde dochter van
Cornelis Cornelisz. kuiper zaliger gewonnen bij Rusgen Anthonisdr. vroedvrouw heeft
ontvangen etc. vanwege de erfenis van mijn voorsz. huisvrouws zaliger vader. Hij
ondertekent.
(131) f. 120 d.d. 2-5-1609: Job Florisz. varkenkoper bejaarde zoom van Floris Foppensz. in
zijn leven varkenkoper en Annatgen Volckertsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
aangekomen door overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders.
(132) f. 120v d.d. 4-5-1609: Mattheus Ghijsele wollekammer getrouwd met Margareta
Cornelisdr. bejaarde dochter van Cornelis Cornelisz. Coenesteijn zaliger gewonnen bij Maria
van Teijlingen heeft ontvangen vanwege zijn huisvrouw haar aangekomen door het
overlijden van haar voorsz. zaliger vader.
(132) f. 121 d.d. 9-5-1609: Jacob Willemsz. schrijnwerker getrouwd met Trijntgen Dircxdr.
bejaarde dochter van Dirck Cornelisz. bouman en Dieuwertgen Mezendr. heeft ontvangen
etc.
(133) f. 121v d.d. 13-5-1609: Dirck Dircxsz. lintwerker wonende binnen Gouda getrouwd met
Quijrina Gerritsdr. bejaarde dochter van Gerrit Cornelisz. in zijn leven pannebakker zaliger
gewonnen bij Eemsgen Willemsdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn voroz. huisvrouw haar
aangekomen door het overlijden van Quijrijn Cornelisz. schipper haar zaliger oom.
(133) f. 122 d.d. 14-5-1609: Ik Andries Marten greinwerker getrouwd met Christina van der
Wijngaerden die weduwe was van Jan Daten van IJpre haar zalger eerste man beken
ontvangen te hebben van de weesmeesters van Leiden etc. als vanwege Glaude Daten
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nagelaten overleden weeskind van Jan Daten voorn. gewonnen bij de voorsz. Christina van
der Wijngaerden mijn tegenwoordige huisvrouw. Met handmerken van Andries Marten en
Christina van der Wijngaerden.
(134) f. 122v d.d. 15-5-1609: Adriaen van Bovenkercken bejaarde zoon van Jacques van
Bovekercke in zijn leven brandewijnbrander gewonnen bij Maijcken Bigoers beide zaliger
heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel door het overlijden van zijn voorsz. zaliger
ouders, als mede anders.
(134) f. 123 d.d. 10-6-1609: Jan Arentsz. Boom bejaarde zoon van Arent Jacobsz. Boom
gewonnen bij zaliger Catharina Michielsdr. heeft ontvangen etc. hem aangekomen door
overleden van zijn voorsz. zaliger moeder.
(135) f. 123v d.d. 4-6-1609: Pieter IJsbrandtsz. en Jan de Witte getrouwd met Magdalena
IJsbradtsdr. beide bejaarde kinderen van IJbrandt Pietersz. den Icker houtzager gewonnen
bij Geertgen Maertensdr. hebben ontvangen etc. hen aanbestorven door het overlijden van
zaliger Claes Jacobsz. hun halve broeder was.
(135) f. 124 d.d. 12-6-1609: Adriaen Gerritsz. van Crimpen burger van Leiden heeft uit kracht
van zijn procuratie gepasseerd door Justijn Matthijsz. Chijmaer wonende te Bergen op Zoon,
zoon van kapitein Matthijs Chijmara(!) en Maria Jansdr. beide zaliger, voor Jacob Jansz. van
Tethroede notaris binnen Leiden op 25-3-1607, heeft ontvangen etc. vanwege de nagelaten
erfenis van Matthijs Chijmara en Maria Jansdr. voorn. vanwege de voorsz. Justijn Chijmara.
(136) f. 124v d.d. 15-6-1609: Gerrit Willemsz. van Asperen verversknecht bejaarde zoon van
Willem van Asperen gewonnen bij zaliger Niesgen Bartholomeusdr. heeft ontvangen etc.
vanwege de nagelaten erfenis van zijn voorsz. zaliger moeder.
(136) f. 125 d.d. 26-6-1609: Tobias de Mulder bejaarde zoon van Guilliame de Mulder en
Maijcken Doens beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel door het
overlijden van zijn voorsz. ouders, als mede anders.
(137) f. 125v d.d. 1-7-1609: Jacques Lauwijck bejaarde zoon van Gillis Lauwijck gewonnen
bij Catherina van der Neve beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen door
overlijden van Robrecht van der Neve zijn zaliger oom.
(137) f. 126 d.d. 1-7-1609: Marijtgen, Adriaentgen en Nellitgen alle bejaarde dochters van
Barent Jansz. in zijn leven molenaar zaliger gewonnen bij Elisabeth Adriaensdr. geholpen
door Gerrit Lenaertsz. tresorier extraordinaris als haar bijstaande voogd hebben ontvangen
etc. vanwege de erfenis van haar voorsz. zaliger vader.
(138) f. 126v d.d. 1-7-1609: Jan Palmaert, Sara Palmaert en Jan Moreel getrouwd met Judith
Palmaert, bejaarde kinderen van Jan Palmaert en Jannatgen filia Joris beide zaliger hebben
ontvangen etc. haar aangekomen zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger ouders
als mede anders.
(138) f. 127 d.d. 13-7-1609: Aeltgen Adriaensdr. weduwe van Cornelis Hugensz. bakker
geholpen door Pieter Dircxsz. kamerbewaarder van de weeskamer haar bijstaande voogd en
mr. Isaack Junius predikant te Warmond weduwnaar van Marijtgen Cornelisdr. zaliger die
een dochter was van Cornelis Hugensz. zaliger en Aeltgen Adriaensdr. voorn. hebben
ontvangen etc. haar aangekomen zowel door het overlijden van Cornelis Hugensz. haar
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zalger vader als mede door het overlijden van Gertruijd Hugendr. in haar leven huisvrouw
was van Willem Govertsz. van der Aer haar zaliger moeie.
(139) f. 127v d.d. 15-7-1609: Jan van den Berge bejaarde zoon van Guilliame van den Berge
gewonnen bij Mechelijntgen van den Berge beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
aangekomen door overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders.
(139) f. 128 d.d. 5-8-1609: Mr. Lievijn Paulsz. van de Cruce schoolmeester, voortijds
geweest zijnde in curatele daarvan hij is ontslagen volgens van het gerecht op de pui
afgelezen op 30-7-1609, heeft ontvangen etc.
(140) f. 129 d.d. 6-8-1609: Gerardt de Droge filius Joos Caerdemaecker getrouwd met
Susanna Verseel filia Jans wonende te Rijsel in Vlaanderen, volgens certificatie gepasseerd
te Rijsel op 24-7-1609, heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw in de weeskamer berust
hebben.
(141) f. 129v d.d. 7-8-1609: Franchijse Carlier weduwe van Jaspar Cornelisz. Snouck in zijn
leven orgelmaker wonende te ‘Duway’ geholpen door Pauls Stock secretaris van de
weeskamer haar bijstaande voogd, idem Henrick Jaspertsz. Snouck orgelmaker wonende te
Doornik, verder Adriaen Jaspertsz. Snouck woonachtig te ‘Duway’ vorsz., nog Gregorius
Pieter getrouwd mte Margareta Snouck mede wonende te ‘Duway’, en ten laatste Anthonie
du Poijs getrouwd met Franchijse Snouck wonende te Doornik voorsz., alle bejaarde
kinderen van de voorsz. Jaspar Cornelisz. Snouck zaliger gewonnen bij de voorsz.
Franchoijse Carlier, hebben ontvangen etc.
(141) f. 130 d.d. 19-8-1609: Abraham van Waddemont bejaarde zoon van Adriaen van
Waddemont dekentrapier gewonnen bij zaliger Maijcken Loijs heeft ontvangen etc. vanwege
de nagelaten erfenis van zijn voorsz. zaliger moeder.
(142) f. 130v d.d. 4-9-1609: Jan Garbrantsz. kantoorkleedwerker bejaarde zoon van
Garbrant Fransz. van Zanten in zijn leven rietdekker gewonnen bij Catharina Jansdr. heeft
ontvangen etc. vanwege de nagelaten erfenis van zijn voorsz. zaliger vader.
(142) f. 131 d.d. 3-9-1609: Matthijs Arentsz. tinnegieter te Delft getrouwd met Barbara
Henricxdr. nu boven de 25 jaar oud en zulks voljaarde dochter van Henrick Oloffsz. van
Lonchuijsen gewonnen bij Maria Adriaensdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn
voorsz. huisvrouw haar aangekomen door overlijden van haar voorsz. zaliger ouders.
(143) f. 132 d.d. 3-9-1609: Pieter van Duvenvoirde bejaarde zoon van Ghijsbrecht van
Duvenvoirde gewonnen bij Grietgen Pietersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
aangekomen eerst door het overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders, nog door het
overlijden van Cornelis van Duvenvoirde zijn zaliger grootvader, en ten laatste door het
overlijden van Maria van Duvenvoirde zijn zaliger moeie.
(144) f. 132v d.d. 7-9-1609: Christiaen Smit koopman wonende te Amsterdam getrouwd met
Annatgen de Roij bejaarde dochter van Sebastiaen de Roij huidenkoper gewonnen bij zaliger
Elisabeth Olemaerte heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw haar aangekomen
zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger moeder, als mede anders.
(144) f. 133 d.d. 11-9-1609: Joris van der Vecht stoeldraaier getrouwd met Maijcken
Balthasars bejaarde dochter van Balthasar Maerten in zijn leven lijwatier gewonnen bij
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Jorijntgen Poorters beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw haar
aangekomen door overlijden van haar voorsz. zaliger ouders.
(145) f. 133v d.d. 30-9-1609: Jan Garbrantsz. kantoorkleedwerker getrouwd met Magdalena
Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Leonardtsz. gewonnen bij Aeltgen Jansdr. beide
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn. haar aangekomen zowel doro
het overlijden van Oude Aeltgen en Jonge Aeltgen haar moeder en zuster respectievelijk die
mede geinstitueerde erfgenamen warevan van Catrijn Jacobsdr. weduwe van Frans Jansz.
Schouten, als mede haar vader en anders.
(145) f. 134 d.d. 9-10-1609: Adriaen Willemsz. Bercheij bejaarde zoon van Willem
Albrechtsz. Bercheij en Beatricx de Smit heeft ontvangen etc.
(146) f. 134v d.d. 10-10-1609: Cornelis Cornelisz. bejaarde zoon van Cornelis Cornelisz.
Coenesteijn zaliger gewonnen bij Maria van Teijlingen heeft ontvangen etc. vanwege de
erfenis van zijn zaliger vader voorn.
(146) f. 135 d.d. 19-10-1609: Jacob Galiot vachtebloter getrouwd met Franchijntgen
Kaersgieter bejaarde dochter van Joris Kaersgieter gewonnen bij Maijcken Christiaensdr.
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw haar aangekomen door het
overlijden van haar voorsz. zaliger ouders als mede anders.
(147) f. 135v d.d. 21-10-1609: Christiaen Vertomme speciale procuratie hebbende van
Jaques Lootens en Jacquemijne Vertomme echtelieden, welke Jacquemijne Vertomme een
bejaarde dochter is van Gillis Vertomme en Adrianeken Abeije Jacobsdr. beide zaliger,
dezelfde procuratie gepasseerd voor burgermeesters, schepenen en raad van Brugge op 810-1609, heeft ontvangen alle goederen als vanwege Jacquemijne Vertommem voorn. ter
weeskamer binnen Leiden in bewareing gelegen hebben, dezelfde Jacquemijne Vertomme
aangekomen door overlijden van Adrianeken Abeije haar voorsz. zaliger moeder.
(147) f. 136 d.d. 23-10-1609: Dammas Maertsz. wonende tegenwoordig te Valkenburg
getrouwd met Annatgen Claesdr. bejaarde dochter van Claes Claesz. Ket in zijn leven
bierdrager en Marijtgen Barentsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz.
huisvrouw haar aangekomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger ouders, en mede
door het overlijden van Aeltgen Claesdr. haar zuster en anders.
(148) f. 136v d.d. 29-10-1609: Dirck Arentsz. warmoesman getrouwd met Crijntgen
Pietersdr., idem Achtgen Pietersdr., mitsgaders Marijtgen Pietersdr., alle bejaarde dochters
van Pieter Cornelisz. warmoesman gewonnen bij zaliger Marijtgen Jansdr., zijnde de voorsz.
Aechtgen en Marijtgen geholpen door Dirck Arentsz. voorn. haar zwager en bijstaande
voogd, hebben ontvangen etc. haar aangekomen door overlijden van haar voorsz. zaliger
moeder.
(149) f. 137v d.d. 2-12-1609: Janniken Blanckaert bejaarde dochter van Claes Blanckaert
gardenier gewonnen bij zaliger Jorine Vercouters geholpen door Claes Blanckaert haar
vader en in deze haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc. haar aanbestorven, eerst alhier
binnen Leiden door het overlijden van haar zaliger moeder en daarna met het overlijden in
het graafschap van ‘Flandren’ van haar grootvader en grootmoeder.
(149) f. 138 d.d. 16-2-1610: Goossen Gerritsz. van der Hal doctor in de medicijnen en
Marijtgen Gerritsdr. van der Hal, mitsgaders Aechtgen Gerritsdr. van der Hal, alle kinderen
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van Gerrit Egbertsz. van der Hal zaliger gewonnen bij Elisabeth Goossensdr. van Florij,
wezende Marijtgen en Aechtgen voorn. geholpen door voorsz. Goossen van der Hal haar
broeder en bijstaande voogd, hebben ontvangen etc.
(150) f.138v d.d. 18-12-1609: Jannetgen van Binchorst bejaarde dochter van Jan van
Binchorst in zijn leven notaris binnen Leiden gewonnen bij Marijtgen Henricxdr. beide zaliger
geholpen door Jan van Binchorst haar broeder en bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
haar aangekomen door overlijden van haar voorsz. zaliger ouders.
(150) f. 139 d.d. 18-12-1609: Cornelis Jansz. lijndraaier bejaarde zoon van Jan Florisz. in zijn
leven baggerman gewonnen bij Marijtgen Henricxdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
door het overlijden van zijn zaliger ouders voorn, mitsgaders zijn broeder Henrick Jansz.
zaliger aangekomen.
(151) f. 139v d.d. 7-1-1610: Roelandt van Nonem saaiwerker getrouwd met Susanna van der
Eecke nagelaten (onder meer) bejaarde dochter van Guilliame van der Eecke gewonnen bij
Jorijntgen van Dale beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn. haar
aangekomen door overlijden van haar voorsz. zaliger ouders.
(151) f. 140 d.d. 1-2-1610: Cornelis Dircxsz. schipper, Claes Dircxsz. mede schipper,
Abraham Hermansz. van Hogervorst getrouwd met Grietgen Dircxdr. en Marijtgen Dircxdr.
ongehuwde persoon geholpen door Joost van Swanenburch griffier haar bijstaande voogd,
alle bejaarde kinderen van Dirck Cornelisz. in zijn leven mede schipper en Maria Joachimsz.
beide zaliger hebben ontvangen etc. haar aangekomen door het overlijden van haar voorsz.
zaliger ouders en mede door het overlijden van Jan Dircxsz. zaliger die mede een zoon was
van zaliger Dirck Cornelisz. en Maria Joachimsdr. voorn.
(152) f. 140v d.d. 4-2-1610: Hendrick Lourijsz. schipper getrouwd met Catharina Claesdr.
nagelaten bejaard dochter van Claes Gerritsz. van Dorp houtzager gewonnen bij zaliger
Marijtgen Franssendr. zijn eerste huisvrouw was, heeft ontvangen etc. vanwege de erfenis
van zijn huisvrouws moeder voorsz.
(152) f. 141 d.d. 17-2-1610: Claes Jansz. de Goede bejaarde zoon van Jan Gerritsz. de
Goede procureur gewonnen bij zaliger Doesgen Jacobsdr. heeft ontvangen etc. Betreft
diverse genoemde rentebrieven. Comparant als principaal mitsgaders Cornelis Paulsz. van
Zwanenburch notaris, Jan Gerritsz. de Goede voorn., mitsgaders Jacob en Henrick
Janszonen de Goede als borgen beloven weesmeesters schadeloos te houden.
(154) f. 142v d.d. 19-2-1610: Jacob Jacobsz. van Lindenburch scheepmaker ook
schuitvoerder enig en universeel erfgenaam van Jan Claesz. van Lindenburch in zijn leven
wijnverlaters innocente dochter verwekt bij Marijtgen Jaspertsdr. zijn huisvrouw beide zaliger
heeft ontvangen etc. vanwege zaliger Jannatgen Jan Claesz. van Lindenburchs innocente
dochter voorn.
(154) f. 143 d.d. 3-5-1610: Willem Jansz. kousebreier bejaarde zoon van Jan Jansz.
Barrevelt en Aechte van Bosschuijsen beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen
door het overlijden van zijn voorsz. zaliger moeder.
(155) f. 143v d.d. 22-3-1610: Quijrijn en Ernest Simonszonen bejaarde kinderen van Sijmon
Quijrinsz. Gorter in zijn leven mede kapiteitn van de schutterij van Leiden en Ermpgen
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jacobsdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. haar aangekomen door het overlijden van
haar voorsz. zaliger ouders.
(155) f. 144 d.d. 26-3-1610: Frans Jansz. lakenwerker getrouwd met Neeltgen Jansdr.
bejaarde dochter van Jan Cornelisz. in zijn leven molenaar en Marijtgen Wolphertsdr. beide
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw haar aangekomen door overlijden van
haar voorsz. zaliger ouders.
(156) f. 144v d.d. 21-4-1610: Geertruijdt Boons bejaarde dochter van Claes Boon en
Maijcken Vlamings beide zaliger heeft ontvangen etc. haar aangekomen door overlijden van
haar zaliger ouders voorsz.
(156) f. 145 d.d. 7-5-1610: Cornelis Hubrechtsz. vachtebloter getrouwd met Grietgen Jansdr.
bejaarde dochter van Jan Ariesz. of Andriesz. warmoesman zaliger gewonnen bij Marijtgen
Jansddr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(157) f. 145v d.d. 7-5-1610: Mahieu Smalbeen en Jacquemije Lansheere echtelieden, zijnde
dezelfde Jacquemijne bejaarde dochter van Michiel de Lansheere kleermaker geownnen bij
zaliger Jacquemijne van Hove hebben ontvangen etc. haar aangekomen door overlijden van
haar voorsz. zaliger moeder.
(157) f. 146 d.d. 17-5-1610: Annatgen Jacobsdr. bejaarde dochter van Jacob Corssen in zijn
leven scheepmaker en Jacobgen Jacobsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. haar
aangekomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger ouders.
(158) f. 146v d.d. 21-5-1610: Lievijn van Perre saaiwerker bejaarde zoon van Jan van Perre
gewonnen bij Christina Patijns beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel
door het overlijden van zijn voorsz. ouders als mede anders.
[Folio 147 en 147v ontbreken in het origineel.]
(158) f. 148 d.d. 22-5-1610: Jheremias du Gardijn wonende tegenwoordig te Antwerpen
bejaarde zoon van Anthoni du Gardijn gewonnen bij zaliger Helena du Hameua heeft
ontvangen etc. hem aangekomen door het overlijden van Maria du Gardijn zijn zaliger zuster.
(159) f. 148v d.d. 28-5-1610: Gerrit Corsz. bejaarde zoon van Cors Gerritsz. in zijn leven
vleeshouwer gewonnen bij Gertruijdt Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem
aangekomen zowel door het overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders als mede door het
overlijden van Cornelis Sijmonsz. Heerman zijn zaliger oudoom.
(159) f. 149 d.d. 4-6-1610: Jacob Maertensz. bejaarde zoon van Maerten Jacobsz.
timmerman wonende te Lisse gewonnen bij zaliger Jannatgen Jansdr. heeft ontvangen etc.
(160) f. 149v d.d. 8-6-1610: Andries Jeroensz. scheepmaker bejaarde zoon van Jeroen
Pietersz. van der Da korenkoper gewonnen bij Margareta Andriesdr. zijn zaliger eerste
huisvrouw was heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel door het overlijden van zijn
voorsz. zaliger moeder als mede door het overlijden van zijn zaliger grootmoeder van
moederszijde.
(160) f. 150 d.d. 10-6-1610: Cornelis Joachimsz. metselaar bejaarde zoon van Joachim
Cornelisz. en Neeltgen Leonardtsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen
zowel door het overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders als mede anders.
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(161) f. 150v d.d. 16-6-1610: Pieter Jansz. kuiper getrouwd met Heijltgen Hermansdr.,
Govert Jacobsz. de Haes getrouwd met Neeltgen Hermansdr. en Cornelis Danielsz. de
Ruwe grafmaker getrouwd geweest met Jannetgen Hermansdr., alle bejaarde kinderen van
Herman Pietersz. in zijn leven metselaar en grafmaker van de Pieterskerk gewonnen bij
Siburch Jansdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege hun voorsz. huisvrouwen
haar aangekomen zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger oudere als mede
anders, geen uitgezonderd.
(161) f. 151 d.d. 25-6-1610: Catharine Cornelisdr. weduwe Maerten Jansz. van Zonnevelt
bejaarde dochter van Cornelis Hugensz. in zijn leven bakker zaliger gewonnen bij Aeltgen
Adriaensdr. geholpen door mr. Jan van Banchem griffier van Leiden haar bijstaande voogd
heeft ontvangen etc. haar aangekomen eerst door het overlijden van haar voorsz. zaliger
vader, daarna door het overlijden van Gertruijdt Huijgendr. haar zaliger moeie in haar leven
huisvrouw van Willem Govertsz. van der Aer, en daarna door overlijden van haar zaliger
moeie Elisabeth Huijgendr. die in haar leven huisvrouw was van Wijbrandt Thadeus
Capiteijns.
(162) f. 152 d.d. 9-7-1610: Bartholomeus Cornelisz. bejaarde zoon van Cornelis
Bartholomeusz. in de Prins gewonnen bij zaliger Catharina Claesdr. heeft ontvangen etc.
hem aangekomen zowel door het overlijden van zijn zaliger moeder en Machtelt Cornelisdr.
zijn zaliger zuster, als mede anders.
(163) f. 152v d.d. 7-7-1610: Barent Jansz. van Coesvelt letterzetter getrouwd met Marijtgen
Reijersdr. bejaarde dochter van Reijer Gerritsz. Schenaert in zijn leven kleermaker ook
waard in de Geldersche Blom gewonnen bij Marijtgen Cornelisdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw haar aangekomen door het overlijden van
haar voorsz. zaliger ouders.
(163) f. 153 d.d. 8-7-1610: Jan Jansz. zeilmaker wonende te Amsterdam getrouwd met
Grietgen Cornelisdr. bejaarde dochter van Cornelis Barentsz. en Belia Maertensdr. beide
zaliger, geweest zijnde dezelfde Belia een dochter van Maerten Sijmonsz. Dou heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(164) f. 153v d.d. 29-7-1610: Pieter van Achthoven bejaarde zoon van Cornelis van
Achthoven kapitein gewonnen bij zaliger Marijtgen Jacobsdr. heeft ontvangen etc.
(164) f. 154 d.d. 30-7-1610: Guilliame de Smit woonachtit te Antwerpen, vertonende zekere
procuratie verleden door Rombout van Hoeije als rechtelijke momber over Niclaes en
Maijcken van Hoeije nagelaten weeskinderen van Jacques van Hoeije in zijn leven bakker
gewonnen bij Maria Hemssen beide zaliger voor weesmeesters van Antwerpen op 12-71610, heeft ontvangen etc. vanwege de voorsz. twee weeskinderen haar aangekomen door
overlijden van van haar voorsz. zaliger ouders.
(165) f. 155 d.d. 6-8-1610: Cornelis Gerritsz. bejaarde zoon van Gerrit Cornelisz. in zijn leven
pannebakker zaliger gewonnen bij Eemsgen Willemsdr. heeft ontvangen etc.
(166) f. 155v d.d. 13-8-1610: Jan Jansz., Frans Jansz., Beatris Jansdr. en Jan Henricxsz.
getrouwd met Christina Jansdr., alle bejaarde kinderen van Jan Jansz. Post en Elisabet
Fransendr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
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(166) f. 156 d.d. 23-8-1610: Elijsabeth Volders filia Jacobs bejaarde dochter van Jacob de
Volder van Steenvoorde kleermaker gewonnen bij zaliger Mechelijne Boeijs geholpen door
mr. Jan van Banchem griffier van Leiden haar gekoren voogd heeft ontvangen etc.
(167) f. 156v d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1610: Claes Jansz. schipper bejaarde zoon
van Jan Adriaensz. lijmziedersknecht ook warmoesman gewonnen bij zaliger Elisabeth
Claesdr. heeft ontvangen etc.
(167) f. 157 d.d. 3-9-1610: Abraham Vinobele getrouwd met Jacquemijntgen Prente bejaarde
dochter van Franchoijs Prente en Jacquemijntgen Bardoels beide zaliger heeft ontvangen
etc.
(168) f. 157v d.d. 4-9-1610: Simon Hertsem Koopman wonende te Middelburg in Zeeland
vertonende de procuratie hierna geinsereerd als volgt: “31-8-1610 compareerde voor
Jacques van Lare notaris te Middelburg in Zeeland Maria Cobrice weduwe van Nicolas
Senthilere woonachtig binnen Middelburg geassisteerd met een ‘vreemden momboir bij haer
gecoren’, Barbara Senthilere jonge dochter oud omtrent 33, Franchoijs Willemsz. getrouwd
met Maria Senthilere, Sara Senthilere mede jonge dochter oud 27 jaar en Susanna
Senthilere huisvrouw van Simon Hertsem ingezeten koopman te Middelburg, alle kinderen
en erfgenamen van voornoemde wijlen Nicolas Senthilere maken machtig voornoemde
Simon Hertsem, haar schoonzoon, broeder, man en zwager [….].” heeft ontvangen etc.
vanwege de weduwe en kinderen van Niclaes de Sentilere voorn. twee rentebrieven.
(170) f. 159v d.d. 6-9-1610: Pieter Pijl bejaarde zoon van Jan Pijl ruiter zaliger gewonnen bij
Franchijntgen Pijls heeft ontvangen etc. vanwege zijn zaliger vaders nagelaten erfenis.
(170) f. 160 d.d. 16-9-1610: Claertgen Damen bejaarde dochter van Daem Pietersz. zaliger
gewonnen bij Marijtgen Willemsdr., tegenwoordig geholpen door Theophilis Thomasz.
fusteinwerker haar tegenwoordig tweede man en voogd, heeft ontvangen etc. haar
aangekomen eerst door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader en daarna door het
overlijden van Jheremias de Waijer haar enige weeskind die zij gewonnen heeft bij Jacob de
Waijer van Londen haar zaliger eerste man was.
(171) f. 160v d.d. 16-9-1610: Pieter Jacobsz. schilder wonende te Rotterdam getrouwd met
Weijntgen Simonsdr. nagelaten bejaarde dochter van Sijmon Willemsz. Wassenaer
gewonnen bij Weijjntgen Jansdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. door het overlijden van
haar voorsz. ouders alsmede door het overlijden van Cornelis Simonsz. Wassenaer haar
zaliger broeder en anders.
(171) f. 161 d.d. 18-9-1610: Cornelis Ellertsz. schoenmaker wonende te Amsterdam
getrouwd met Annatgen Adriaensdr. bejaarde dochter van Adriaen Claesz. van Voorschoten
gewonnen bij Catharine Albrechtsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. Omdat de kinderen
van Aelbrecht Dircxsz. en Machtelt Simonsdr. bij onderling verdrag en testament verleden
voor Willem van Oudevliet notaris d.d. 13-2-1576 gewild hebben dat bij het overlijden van
Annatgen voorn. zonder kinderen na te laten de goederen die dezelfde Annatgen uit kracht
vandien geerfd heeft wederom gaan zouden aan de gemeen kinderen van Machtelt
Simonsdr. voorsz. alsdan in levende lijve wezende.
(172) f. 162 d.d. 20-9-1610: Allardt Vermersch bejaarde zoon van Allardt Vermersch in zijn
leven schoenmaker gewonnen bij Catharine du Prees beide zaliger heeft ontvangen etc.
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hem aangekomen zowel door het overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders als mede met het
overlijden van Joris van Thune zijn zaliger oom en anders, geen uitgezonderd.
(173) f. 162v d.d. 24-9-1610: Philps Fransz. van Noordt getrouwd met Trijntgen Dircxdr.
nagelaten bejaarde dochter van Dirck Gerritsz. van Oijen in zijn leven linnewever gewonnen
bij Grietgen Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw haar
aangekomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger ouders.
(173) f. 163 d.d. 29-9-1610: Charles Gerardt bejaarde zoon van Michiel Gerardt in zijn leven
saaikoper zaliger gewonnen bij Catharine Knibbes heeft ontvangen etc. hem aangekomen
door het overlijden van zijn voorsz. zaliger vader.
(174) f. 163v d.d. 18-10-1610: Jacob Joostensz. Puts en Jan Blanckaert saaiwerker
getrouwd met Neeltgen Joostendr. Puts bejaarde kinderen van Joost Vincentsz. Puts in zijn
leevn brouwersknecht zaliger gewonnen bij Fijtgen Gijsbrechtsdr. hebben ontvangen etc.
(174) f. 164 d.d. 18-10-1610: Jacques Uijtenhove burger te Utrecht als procuratie hebbende
van Dirck Jansz. van Manderingen brouwer mede te Utrecht zowel voor hem zelf als
getrouwd met Elijssabeth Dircxdr. van Brouchuijsen als ook voor de andere zijn gezamenlijke
‘medewerckers’, kinderen en kindskinderen van zaliger Neeltgen Franckendr. mede
geinstitueerde erfgenaam van Maria Franckendr. in haar leven weduwe van Dirck Gerritsz.
Smaling volgens de procuratie evrleden voor Gerrit Kuijff notaris binnen Utrecht op 16-91610, heeft ontvangen mede volgens zeker eakte van borgtocht door Jacob Woutersz.
Lieftinck en Jacques Vuijtenhove gepasseerd voor het gerecht van Utrecht op 10-9-1610,
etc. een custingbrief verleden voor schepemnen van Leiden door sr. Nicolaes de Witte
juwelier vwege koop van zeker huis en erf aan de oostzijde van de Pieterskerkgracht
inhoudende de som van 2510 gld. […].
(175) f. 165 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1610: Jacob Roijaert baaitrapier bejaarde
zoon van Pieter Roijaert en Passchijne van Graefschappe beide zaliger heeft ontvangen etc.
(176) f. 165v d.d. 12-11-1610: Claes Willemsz. en Jan Barentsz. witmaker getrouwd met
Neeltgen Willemsdr. bejaarde kinderen van Willem Claesz. Frere in zijn leven portier van het
Dolhuis zaliger gewonnen bij Jannitgen Pietersdr. hebben ontvangen etc.
(176) f. 166 d.d. 24-12-1610: Isaack van der Hagen bejaarde zoon van Jasper van der
Hagen zaliger gewonnen bij Maijcken Pietersdr. van der Elst tegenwoordig huisvrouw van
Pieter Henricxsz. Mol heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel door het overlijden van
zijn voorsz. vader als mede anders, geen uitgezonderd.
(177) f. 166v d.d. 16-2-1611: Willem Adriaensz. en Leonardt Adriaensz. bejaarde kinderen
van Adriaen Jacobsz. van Roggeveen warmoesman gewonnen bij zaliger Trijntgen
Willemsdr. hebben ontvangen etc. als haar door het overlijden van haar voorsz. zaliger
moeder aangekomen.
(177) f. 167 d.d. 17-2-1611: Jacob de Coster smalwerker wonende te Haarlem getrouwd met
Margareta Jacobsdr. bejaarde dochter van Jacob Fromante van Nieukercke gewonnen bij
Grietgen van den Driessche filia Caerls beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn
voorsz. huisvrouw.
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(178) f. 167v d.d. 9-3-1611: Pauls Machelijns van Ronse dekenwerker en Philps Anthonisz.
fusteinwerker getrouwd met Tanneken Machelijns filia Pauls voorn. hebben ontvangen etc.
haar aangekomen door het overlijden van Pauls Machelijns nagelaten overleden weeskind
van Cecilia Carteels zaliger gewonnen bji Pauls Machelijns voorsz.
(178) f. 168 d.d. 17-3-1611: Claes Jansz. Mahieu bejaarde zoon van Johan Mahieu Niclaesz.
zaliger gewonnen bij Aechte de Man Gerritsdr. tegenwoordig huisvrouw van Victor du Boijs
heeft ontvangen etc.
(179) d.d. 18-3-1611: Isaack Zwanenburch mede secretaris van Leiden getrouwd met Maria
van Zonnevelt Joostendr. bejaarde dochter van Joost van Zonnevelt Maertensz. gewonnen
bij zaliger Maria Willemsdr. Ouwelant heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(179) f. 169 d.d. 23-3-1611: Jan Adriaensz. Cort warmoesgezel bejaarde zoon van Adriaen
Cornelisz. Cort voller gewonnen bij zaliger Neeltgen Jansdr. heeft ontvangen etc.
(180) f. 169v d.d. 23-3-1611: Simon Cornelisz. timmergezel bejaarde zoon van Cornelis
Simonsz. in zijn leven boomgaardman gewonnen bij Marijtgen Michielsdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(180) f. 170 d.d. 1-4-1611: Gijsbrecht Corsz. van der Morsch bejaarde zoon van Cors Jansz.
van der Morsch in zijn leven koperslager zaliger gewonnen bij Jannitgen Gijsbrechtsdr. van
der Does heeft ontvangen etc. hem aangekomen doot overlijden zowel van zijn vader en
grootvader zaliger, als mede anders, geen uitgezonderd.
(181) f. 170v d.d. 12-4-1611: Ik Belijtgen Adriaensdr. weduwe van Pauls Jansz. van
Clarenbeeck wonende te Amsterdam beken ter weeskamer van Leiden ontvangen te hebben
de originele weesrentebrief mitsgadaers de akte van scheiding door Aeffgen Cornelisdr.
Bigge ten behoeve van mijn kinderen gepasseerd […]. Met haar handtekening.
(181) f. 171 d.d. 20-4-1611: Aeltgen Cornelisdr. huisvrouw van Jan Jacobsz. van Nieucoop
gemachtigd door haar voorn. man bij procuratie heden gepasseerd voor Pieter Geens notaris
binnen Leiden, en Henrick Florisz. met Aeltgen Florisdr. weduwe van Pel Lambrechtsz. van
Zwijeten en Dorothea Florisdr. kinderen van Floris Jansz. in de Blaeuwe Henne voor hen zelf
en vervangende verdere broeders en zusters gezamenlijk als erfgenamen van Dieuwertgen
Jansdr. overleden weeskind van Jan Jansz. hierna genoemd, hebben ontvangen etc. hen
aangekomen door overlijden van Dieuwertgen Jansdr. enig nagelaten overleden weeskind
van Jan Jansz. schrijnwerker zaliger gewonnen bij Aeltgen Cornelisdr. voorn. [doorgehaald]
(182) f. 171v d.d. 21-4-1611: Henrick Florisz., mitsgaders Aeltgen Florisdr. weduwe van Pel
Lambrechtsz. schoenmkaer en Dorethea Florisdr. bejaard zijnde, beide geholpen door de
voorn Henrick Florisz. haar breoder en gekoren voogd, alle drie nagelaten kinderen van
Floris jansz. in de Blaeuwe Henne, voor hen zelf en hen te samen sterk makende voor Jan
en Cornelis Floriszonen mitsgaders voor Annatgen, Dieuwertgen en Trijntgen Florisdochters
haar broeders en zusters, en Aeltgen Cornelisdr. huisvrouw van Jan Jacobsz. van Nieucoop
als gemachtigde van haar man volgens procuratie gepasseerd op 20-4-1611 voor Pieter
Geens notaris, gezamenlijk als erfgenamen van Diewertgen Jansdr. overleden weeskind van
Aeltgen Cornelisdr. voorn. gewonnen bij Jan Jansz. in zijn leven schrijnwerker haar zaliger
eerste man was, hebben ontvangen etc. als vanwege het voorsz. overleden weeskind ter
weeskamer binnen Leiden in bewaring gelegen hebben.
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(183) f. 172v d.d. 9-6-1611: Joost Leonardtsz. moutmaker getrouwd met Willempgen
Cornelisdr bejaarde dochter van Cornelis Cornelisz. in zijn leven visser zaliger gewonnen bij
Jannitgen Dammasdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(183) f. 173 d.d. 25-5-1611: Cornelis Willemsz. den Tel bejaarde zoon van Willem Dircxsz.
den Tel in zijn leven zeilmaker gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. heeft ontvangen etc.
(184) f. 173v d.d. 28-4-1611: Trijntgen Coenraedts bejaarde dochter van Coenraet van
Houck gewonnen bij Maijcken Droge beide zaliger geholpen door mr. Jan van Banchem
griffier van Leiden haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(184) f. 174 d.d. 2-5-1611: Davidt Feijdorp koperwerker en Annitgen Feijdorp jonge dochter
geholpen door dezelfde Davidt Geijdorp haar broeder en bijstaande voogd, beide bejaarde
kinderen van Jacques Feijdorp gewonnen bij Ormpgen Jansddr. beide zaliger hebben
ontvangen etc.
(185) f. 174v d.d. 4-5-1611: Josijntgen Verhage bejaarde dochter van Jan Verhage
rollewerker gewonnen bij Perijntgen Bleijckers beide zaliger geholpen door Jan van
Bacnhem griffier van Leiden haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(185) f. 175 d.d. 5-5-1611: Tanniken de Vinck huisvrouw van Tobias Baelde bejaarde zoon
van Jan Baelde zaliger gewonnen bij Sijntgen Loijs, gemachtigd door haar voorsz. man
volgens procuratie gepasseerd door Tobias Baelde voorn. voor Jehan Agache notaris op 244-1611, heeft ontvangen etc. vanwege Tobias Baelde voorn. hem aangekomen door het
overlijden zowel van Maijcken Trijvens zaliger zijn moeie als mede anders, geen
uitgezonderd.
(186) f. 175v d.d. 20-5-1611: Lambrecht Willemsz. letterzetter getrouwd met Maria Spoor
bejaarde dochter van Andries Spoor in zijn leven letterzetter gewonnen bij Lijntgen
Ramakers beide zaliger heeft ontvangen etc.
(186) f. 176 d.d. 13-5-1611: Engel Dircxsz. Lansch wagenheer bejaarde zoon van Dirck
Gerritsz. Lansch voerheer gewonnen bij zaliger Appolonia Jansdr. heeft ontvangen etc. hem
aangekomen door het overleden van zijn voorsz. zaliger moeder als mede anders, geen
uitgezonderd.
(187) f. 176v d.d. 30-5-1611: Philips van Overtwater gezworen bode van Leiden op
Vlaanderen procuratie hebbende van ene Jan Duewelen kleermaker getrouwd geweest met
Maijcken Hazart daar te voren weduwe van Guilliame Capoen, beginnende dezelfde
procuratie als volgt: “Compareerden voor schepenen en overheren van Hondschoten etc.”
d.d. 23-4-1611, heeft ontvangen etc. als vanwege Jan Deuwelen voorn., mitsgaders
vanwege Neeltgen dochter van Franchoijs Asart en Guilliame Cappoen voorn. ter
weeskamer binnen Leiden in bewaring gelegen hebben. Zijnde de voorsz. Jan Duewelen tot
deze goederen gerechtigd volgens twee transporten, de ene gepasseerd te Hasenbrouck op
16-1-1595 door Margriete Cappen filia Jan Cappoen weduwe van Anthoine Huge de voorsz.
Guilliame Cappoens zuster, en de andere verleden te Hondschoten op 9-5-1596 door Joos
de Bavelare getrouwd met Neeltgen filia Franchoijs Azart voorn.
(188) f. 177v d.d. 30-5-1611: Huijch Claesz. van Rijn bejaarde zoon van Claes Dircxsz. van
Rijn koperslager gewonnen bij Hillegondt Pietersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
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(188) f. 178 d.d. 1-6-1611: Pieter Cornelisz. Rijs wonende in Den Haag als last hebbende
van Herman Jacobsz. Doe zijn zwager leggende tegenwoordig als soldaat te Sint Cathelijna
in het graafschap van Vlaanderen, volgens zekere akte door voorsz. Herman Jacobsz.
getekend d.d. 16-5-1611, wezende dezelfde Herman Jacobsz. nagelaten (onder meer)
bejaarde zoon van Jacob Gerritsz. Doe gewonnen bij Heijltgen Jacosbdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(189) f. 179 d.d. 13-6-1611: Henric Jansz. getrouwd met Commertgen Cornelisdr. en Louris
Lourisz. getrouwd met Pietergen Cornelisdr. bejaarde dochters van Cornelis Evertsz.
Spiering zaliger gewonnen bij Maria Pietersdr. hebben ontvangen etc. vanwege haar voorsz.
huisvrouwen.
(190) f. 179v d.d. 22-6-1611: Annatgen Claesdr. bejaarde dochter van Claes Claesz. in zijn
leven stoeldraaier zaliger gewonnen bij Weijntgen Gerritsdr. geholpen door mr. Jan van
Banchem griffier van Leiden haar bijstande voogd heeft ontvangen etc. haar aangekomen
zowel door het overlijden van haar voorsz. zaliger vader als mede anders, geen
uitgezonderd.
(190) f. 180 d.d. 22-2-1611: Claes Hermansz. en Quijrijn Cornelisz. Capiteijn getrouwd met
Neeltgen Hermansdr. bejaarde kinderen van Herman Jansz. linnewever gewonnen bij zaliger
Adriaentgen Lourisdr. hebben ontvangen etc. hen aangekomen door het overlijden van
Adriaentgen Laurisdr. voorn., mitsgaders van Louris Hermansz. haar zaliger moeder en
schoonmoeder, broeder en schoonbroeder respectievelijk.
(191) f. 180v d.d. 23-6-1611: Jacob de Zittere bejaarde zoon van Jacob de Zittere in zijn
leevn saaidrapier gewonnen bij Mechelijne Christiaens zijn tweede huisvrouw was beide
zaliger heeft ontvangen etc.
(191) f. 181 d.d. 24-6-1611: Niesgen Claesdr. bejaarde dochter van Claes Jansz. Craeij in
zijn leven wagenheer gewonnen bij Grietgen Gerritsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(192) f. 181v d.d. 29-6-1611: Jan de Wilde stoeldraaier verklaarde aan weesmeester van
Leiden overgeleverd te hebben de akte van indemniteit en kwijtschelding hierna geinsereerd:
“Wij gezworen mannen gecommitteerd tot de civiele en politieke zaken der vreemdelingen
binnen Norwich in Engeland residerende etc. ter instantie van Jan de Hauwere fa. Jans
certificeren dat op heden 4-6-16(..) stilo Anglia gecompareerd is Barbel Willemson de
weduwe van Adam Muller die verklaarde dat zij consenteerd dat de weesmeesters van
Leiden in Holland zullen overleveren en betalen aan de voorn. Jan de Hauwere alle
penningen als daar rustende zijn, hem Jan de Hauwere voorn. aanbestorven door het
overlijden van Barbel Boone zijn oude moeie […].”, heeft ontvangen etc.
(193) f. 183 d.d. 29-6-1611: Herman Fransz. van den Berch getrouwd met Celijtgen Claesdr.
bejaarde dochter van Claes Dircxsz. van Rijn in zijn leven koperslager gewonnen bij
Hillegondt Pietersdr. bedie zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw haar
aangekomen door het overlijden van haar voorsz. zaliger ouders als mede anders, geen
uitgezonderd.
(194) f. 183v d.d. 6-7-1611: Christina de La Porte nagelaten bejaarde dochter van Maijcken
Busschaerts zaliger gewonnen bij Christiaen de La Porte geholpen door Ewout Henricxsz.
Craen notaris haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
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(194) f. 184 d.d. 6-7-1611: Pieter Mormentijn baaiwerker getrouwd met Maijcken de Cots
bejaarde dochter van Jan de Cots en Janniken Plackers beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege zijn huisvrouw voorsz.
(195) f. 184v d.d. 4-7-1611: Jacob Willemsz. kramer bejaarde natuurlijke zoon van Willem
van Craecken van der Laen zaliger gewonnen bij Dingnum Cornelisdr. heeft ontvangen etc.
uit handen van IJsbrandt Dircxsz. Visscher behuwde oom en administrerende mede voogd
over de vier nagelaten alsnog minderjarige weeskinderen van Willem van Craecken voorn.
gewonnen bij Grietgen, Sijmon Paulsz. Bijmansdr., zijn echte huisvrouw was beide zaliger
een som van 200 gld. in voldoening van gelijke som aan hem door Willem van Craecken
voorn. gelegateerd volgens diens testament gepasseerd voor Philps Laurensz. notaris d.d.
23-10-1599. Compareerden IJsbrandt Dircxsz. en Dingnum Cornelisdr. voorn. verklaren dat
Jacob Willemsz. voorn. een eerlijk man is en voornemens is te trouwen.
(196) f. 185v d.d. 7-7-1611: Dirckgen Cornelisdr. bejaarde dochter van Cornelis Dircxsz. Gel
in zijn leven molenaar gewonnen bij Maritgen Cornelisdr. beide zalliger, welke voorsz.
Cornelis Dircxsz. een zoon was van Dirck Claesz. Gel in zijn leven mede molenaar, heeft
ontvangen etc.
(196) f. 186 d.d. 11-7-1611: Pieter Franck bejaarde zoon van mr. Pieter Franck kleermaker
gewonnen bij zaliger Cathaline du Banc heeft ontvangen etc.
(197) f. 186v d.d. 11-7-1611: Daniel van Dale getrouwd met Lidia van Overzee bejaarde
dochter van Aernt Pietersz. van Overzee gewonnen bij zaliger Cathaline Claesdr. heeft
ontvangen etc.
(197) f. 187 d.d. 13-7-1611: Cornelis Pietersz. bezemmaker getrouwd met Marijtgen
Oloffsdr., mitsgaders Elsgen Oloffsdr. ongehuwde persoon geholpen door dezelfde Cornelis
Pietersz. haar zwager en bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Oloff Jansz. slotmaecker
gewonnen bij Leentgen Cornelisdr. zijn eerste huisvrouw was beide zaliger, hebben
ontvangen etc.
(198) f. 187v d.d. 25-7-1611: Jacques Tevelen trijpewercker wonende tegenwoordig te
Danswijck [=Danzig] in Oostland bejaarde zoon van Olivier Tevelen en Martijntgen Kaerle
beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel door het overlijden van zijn
voorsz. zaliger ouders, mitsgaders van Abraham Tevelen zijn zaliger broeder, als mede
anders, geen uitgezonderd. Compareerden mede Jacques Tevelen vachtebloter en Tobias
Reijnoult saaitrapier en stellen zich borg.
(199) f. 188v d.d. 28-7-1611: Arent Dribbersz. saaitrapier getrouwd met Chijtgen Quijrijnsdr.
bejaarde dochter van Quijrijn Adriaensz. Moijt zaliger gewonnen bij Marijtgen Corssendr.
heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(199) f. 189 d.d. 4-8-1611: Pieter en Gijsbrecht Corneliszonen bejaarde kinderen van
Cornelis Cornelis Ulricxsz. gewonnen bij Pietertgen Adriaensdr. beded zaliger hebben
ontvangen etc.
(200) f. 189v d.d. 17-8-1611: Jan Claesz. chirurgijn bejaarde zoon van Catharina Jansdr. van
Velsen zaliger gewonnen bij Claes Giellisz. van Aeckeren mede kapitein van de schutterij
binnen Leiden heeft ontvangen etc.
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(200) f. 190 d.d. 19-8-1611: Henrick Jansz. koopman wonende te Hoppenbrouck ‘nae bij de
Coninglijcke Stadt Danzig’ getrouwd met de weduwe van Jan Marije te Danzig overleden
heeft ontvangen uit kracht van zekere procuratie gepasseerd voor ‘schultus ende schepenen’
van Hoppenbrouck op 28-7-1611, etc. die vanwege de voorsz. Jan Marije en zijn huisvrouw,
mitsgaders haarlieder kinderen bij successie ter weeskamer binnen Leiden in bewaring
berust hebben. Compareerden Thomas de Vogele mutsemaker en Franchoijs Donse
kousebreier en stellen zich borg voor Henrick Jansz.
(202) f. 191v d.d. 25-8-1611: Jan Coopmans bejaarde zoon van Jacop Coopmans gewonnen
bij Janniken filia Willem Loten beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen zowel
door het overlijden van zijn voorsz. zaliger ouders, als mede door het overlijden van Jacob
en Samuel zijn zaliger broeders.
(202) f. 192 d.d. 2-9-1611: Pauls IJven eertijds Engels soldaat getrouwd met Elisabeth
Cornelisdr. nu oud omtrent 48 jaar nagelaten genoegzaam innocente dochter van Cornelis
Jan Pacnraesz. in zijn leven linnewever gewonnen bij Machtelt Pietersdr. bedie zaliger,
geinstitueerde erfgename van Adriaen Cornelisz. haar zaliger broeder, als op 1-9-1611 door
het gerecht van Leiden toegelaten zijnde tot de lichting van de goederen als vanwege zijn
voorsz. huisvrouw ter weeskamer binnen Leiden in bewaring gelegen hebben, om dezelfde
goederen met zijn voorn. huisvrouw in het Sint Elisabeths Gasthuijs ingebracht te worden,
zodat zij daar onderhouden kan worden als ‘een gebreeckige ende onnozele persone’.
(203) f. 193 d.d. 7-9-1611: Pieter de Zoutere, Frans Aheijse? spinnewielmaker getrouwd met
Emmerentia de Zoutere en Josina de Soutere ongehuwde persoon geholpen door Jan van
Banchem haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Jasper de Zoutere bakker
gewonnen bij Maijcken Nijcque filai Mattheus zijn zaliger eertse huisvrouw was, hebben
ontvangen etc. hen aangekomen zowel door overlijden van haar voorsz. moeder, als mede
anders, geen uitgezonderd.
(204) f. 194 d.d. 21-9-1611: Thomas Thomasz. fusteinwerker getrouwd met Catharina
Bomare bejaarde dochter van Jacob Bomare gewonnen bij Jacquemijne Cools beide zaliger
heeft ontvangen etc.
(205) f. 194v d.d. 24-9-1611: Laurens van Valckenburch getrouwd met Petronella Govertsdr.
en Agatha Govertsdr. ongehuwde persoon geholpen door Laurens van Valckenburch voorn.
haar zwager en bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Govert Stevensz. overleden te
Rotterdam gewonnen bij Stijntgen Gerritsdr. en zulks naaste bloedverwanten van Pieter
Gijsbrechtsz. haar zaliger neef die een zoon was van Gijsbrecht Willemsz. in zijn leven
schoenmaker en Sophia Stevensdr. beide zaliger, wezende de voorsz. Pieter Gijsbrechtsz.
overleden op de reis naar Oost-Indië op 25-7-1609 op zeker schip genaamd d’Eendracht ‘int
gesicht van Teijlant Manaden’ volgens zeker extract getrokken uit het scheepsboek van
‘Tschap Veer’ staande aldaar folio 99, getekend in Middelburg op 31-8-1611 door Cornelis A.
Duijsero, hebben gezamenlijk met advies van Henrick van Nispen en Willem Danielsz. Delff
als geweesde voogden over de voorsz. Pieter Gijsbrechtsz. mitsgaders van de naaste
vrienden te Dordrecht volgens akte hier geinsereerd “Wij ondergeschrevenen verklaren en
consenteren dat Laurens van Valckenburch getrouwd met Petronella Govertsdr. en Agatha
Govertsdr. jogne dochter wonende binnen Dordrecht als erfgenamen ab intestato van wijlen
Pieter Ghijsbertsz. van Delff zullen mogen ontvangen etc. Getekend op 22-9-1611 door J?
van Mausijebrouck?, Henrick van Bladegem, H. van Nispen.” hebben ontvangen etc.
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vanwege Pieter Gijsbrechtsz. voorn. Compareerden mede professor Rudolphus Snellius en
Huijch Dircxsz. Kennewech linnewever stellen zich borgen.
(207) f. 196v d.d. 28-9-1611: Leonardt Rochusz. saaiwerker, Lenaert Willemsz. varkenkoper
getrouwd met Marijtgen Rochusdr., Willem Adriaensz. kraangezel getrouwd met Claesgen
Rochusdr. en Cornelis Jansz. scheepmaker getrouwd met Beatricx Rochusdr., bejaarde
kinderen van Rochus Claesz. in zijn leven waard in De Drije Zwaentgens op Tant?
gewonnen bij Marijtgen Leonardtsdr. beide zaliger, hebben ontvangen etc.
(207) f. 197 d.d. 29-9-1611: Gerrit Dircxsz. van Oijen bejaarde zoon van Dirck Gerritsz. van
Oijen in zijn leven linnewever gewonnen bij Grietgen Cornelisdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(208) f. 197v d.d. 12-10-1611: Laurens d’Oude wijnkoper bejaarde zoon van Laurens d’Oude
in zijn leven mede wijnkoper gewonnen bij Janniken Conincx beide zaliger heeft ontvangen
etc.
(208) f. 198 d.d. 24-10-1611: Samuel jacobsz. bejaarde zoon van Jacob de Nueckele zaliger
gewonnen bij Adele filia Henrick Knockert heeft ontvangen etc. hem aangekomen door het
overlijden zowel van zijn voorsz. zaliger vader als mede anders, geen uitgezonderd.
(209) f. 198v d.d 17-11-1611: Marijtgen Willemsdr. weduwe van Jan Aerntsz. smid bejaarde
dochter van Willem Claesz. eertijds bierdrager gewonnen bij zaliger Anna Gerritsdr. van
Oijen geholpen door Jan van Banchem griffier van Leiden haar bijstaande voogd, heeft
ontvangen etc.
(209) f. 199 d.d. 27-10-1611: Mr. Jan Roelantsz. doctor in de medicijnen en Cornelia
Roelantsdr. geholpen door dezelfde mr. Jan Roelantsz haar broeder en bijstaande voogd,
bejaarde kinderen van Roelandt Jansz. eertijds schoenmaker gewonnen bij Stijntgen
Engelsdr. zijn zaliger eerste huisvrouw was hebben ontvangen etc.
(210) f. 199v d.d. 4-11-1611: Adiaen Cornelisz. voor hem zelf, mitsgaders nog als procuratie
hebbende van Willem Cornelisz., Trijntgen Cornelisdr., Frans Jansz. van Nederveen
schoenmaker getrouwd met Aeltgen Cornelisdr. en Ermgaert Cornelisdr., alle bejaarde
kinderen van Cornelis Adriaensz. van Gaesbeeck gewonnen bij Jannitgen Willemsdr. beide
zaliger, wezende dezelfde procuratie gepasseerd op 23-10-1611 voor Vranck van
Uuttenbrouck notaris binnen Delft, heeft ontvangen etc.
(211) f. 200v d.d. 24-11-1611: Jacob de Burchgrave bejaarde zoon van Mailliaert de
Burchgrave gewonnen bij Franchijntgen de Hont beide zaliger heeft ontvangen etc.
(211) f. 201 d.d. 23-11-1611: Jan Beaugrand en Tobias Beaugrand bejaarde zonen van
Passchier Beaugrand gewonnen bij Pierijntgn Wille filia Maertens beide zaliger hebben
ontvangen etc.
(212) f. 201v d.d. 21-11-1611: Willem Ponssen bejaarde zoon van Pons Jansz. in zijn leven
vetweier en Maria Willem Bruijnendr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(212) f. 202 d.d. 25-11-1611: Jan van der Leijse de Jonge bejaarde zoon van Oude Jan van
der Leijse stoeldraaier gewonnen bij zaliger Tanniken de Hane heeft ontvangen etc.
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(213) f. 202v d.d. 1-12-1611: Pieter en Joris Hollebeke bejaarde zonen van Pieter Hollebeke
in zijn leven saaidrapier gewonnen bij Jacquemijne Battens beide zaliger hebben ontvangen
etc.
(213) f. 203 d.d. 5-12-1611: Jacques Beecke verver getrouwd met Niesgen Cornelisdr.
bejaarde dochter van Cornelis Hugensz. bakker zaliger gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr.
heeft ontvangen etc. als vanwege zijn huisvrouw ter weeskamer van Leiden berust hebben.
(214) f. 203v d.d. 3-12-1611: Simon Jansz. en Bastiaen Willemsz. beide wonende te
Nieucoop als voogden over Neeltgen Adriaensdr. nagelaten weeskind van Adriaen Jansz.
Pruijmboom in zijn leven pannebakker, mede erfgenaam van Barbara Jacobsdr. in haar
leven weduwe van Simon Henricxsz. brouwersknecht, het weeskinds zaliger oude moeie,
vervangende voor Cornelis Gerritsz. wonende te Gouda hun mede voogd, hebben
ontvangen etc. zekere weesrentebrief geconstitueerd door Marijtgen Cornelisdr. vroedvrouw
ten behoeve van het voorsz. weeskind inhoudende 9 gld. 7 st. 8 pen. vrijgeld ’s jaars
gepasseerd voor schepenen van Leiden d.d. 2-11-1611 […].
(215) f. 204v d.d. 7-12-1611: Michiel Sarasijn bejaarde zoon van Michiel Sarasijn gewonnen
bij Jannatgen Henrick Joostendr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(215) f. 205 d.d. 19-12-1611: Jan Willemsz. van der Wilde schilder bejaarde zoon van Willem
Simonsz. van der Wilde gewonnen bij zaliger Marijtgen Balthensdr. van Vlijet heeft
ontvangen etc.
(216) f. 205v d.d. 12-1-1612: Quijrijn Henricxsz. en Jacob Henricxsz. bejaarde zonen van
Henric Adriaensz. in zijn lecevn warmoesman gewonnen bij Grietgen Jacobsdr. beide zaliger
etc.
(216) f. 206 d.d. 30-1-1612: Gerrit Dircxsz. van Oijen getrouwd met Sara de Mester bejaarde
dochter van Bossirt de Mester gewonnen bij Anthonijntgen de Man bedie zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(217) f. 206v d.d. 6-2-1612: Thomas Jansz., Jacob Jansz. en Pieter Jansz. alle bejaarde
kinderen van Jan Thomasz. in zijn leven bode te Noordwijk zaliger gewonnen bij Marijtgen
Cornelisdr. hebben ontvangen etc.
(217) f. 207 d.d. 6-2-1612: Pieter Pietersz. witmaker getrouwd met Trijntgen Jansdr. bejaarde
dochter van Jan Cornelisz. Capiteijn linnenwever gewonnen bij zaliger Marijtgen Thomasdr.
heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorsz.
(218) f. 207v d.d. 3-2-1612: Gerrit Cornelisz. lakenbereider, Cornelis Cornelisz. schoenmaker
getrouwd met Catharina Cornelisdr. en Sijburch Cornelisdr. ongehuwde persoon geholpen
doot Gerrit Cornelisz. voorn. haar broeder en bijstaande voogd, alle bejaarde kinderen van
Cornelis Anthonisz. de Blaeu in zijn leven tresoriersknecht en Marijtgen Gerritsdr. bedie
zaliger hebben ontvangen etc.
(218) f. 208 d.d. 15-2-1612: Herman Henricxsz. bejaarde zoon van Henrick Pietersz. Pot
linnewever zaliger gewonnen bij Diewer Franssendr. heeft ontvangen etc.
(219) f. 208v d.d. 20-2-1612: Jacob Stevensz., Jan Henricxsz. wollekammer getrouwd met
Anna Stevensdr. en Lambrecht Maertensz. getrouwd met Marijtgen Stevensdr., alle bejaarde
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kinderen van Steven Jacobsz. Schotsman zaliger gewonnen bij Leentgen Jansdr. hebben
ontvangen etc.
(219) f. 209 d.d. 1-3-1612: Jacob van den Kellenare en Samuel Weecksteen getrouwd met
Sara van den Kellenare bejaarde kinderen van Jacob van den Kellenare in zijn leven
saaidrapier zaliger gewonnen bij Cathelina Coolsaet hebben ontvangen etc.
(220) f. 209v d.d. 12-3-1612: Annatgen Maertensdr. bejaarde dochter van Maerten
Adriaensz. lakenbereider gewonnen bij Marijtgen Adriaensdr. beide zaliger geholpen door
Jan van Banchem griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(220) f. 210 d.d. 22-3-1612: Jeremias Bastingius predikant bejaarde zoon van dr. Jeremias
Bastingius in zijn leven regent van het college der theologie binnen Leiden zaliger gewonnen
bij Anna Theunemans heeft ontvangen etc.
(221) f. 210v d.d. 29-3-1612: Michiel Vuijlsteke bejaarde zoon van Michiel Vuijlsteke
gewonnen bij Cathalina van Elste beide zaliger heeft ontvangen etc.
(221) f. 211 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1612: Herman Claesz. Eeckhout lakenbereider
getrouwd geweest met Aeffgen Pietersdr. zaliger die een dochter was van Pieter Dircxsz. de
Vries zaliger gewonnen bij Fijtgen Adriaensdr. konijnverkoopster heeft ontvangen vanwege
zijn voorsz. overleden huisvrouw.
(222) f. 211v d.d. 16-4-1612: Jan Paets Jacobsz. boekdrukker en mr. Jan Pietersz. Dou
landmeter als gestelde voogden over de achtergebleven weeskinderen van Reijer Gerritsz.
in zijn leven kuiper, hebben ontvangen etc.
(223) f. 212v d.d. 13-4-1612: Dirck Willemsz. den Tel bejaarde zoon van Willem Dircxsz. den
Tel zaliger gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. heeft ontvangen etc.
(223) 213 d.d. 16-4-1612: Pieter Jansz. van Zonnevelt bejaarde zoon van Jan Baltensz. van
Zonnevelt gewonnen bij Catharina Pietersdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(224) f. 213v d.d. 20-4-1612: Jan Jansz. schipper ook boterkoper bejaarde zoon van Jan
Anthonisz. in zijn leven kleermaker zaliger gewonnen bij Lijntgen Jansdr. van Groeningen
heeft ontvangen etc.
(224) f. 214 d.d. 10-5-1612: Cornelis Clemmentsz. van Zijl bejaarde zoon van Clement
Gerritsz. van Zijl gewonnen bij zaliger Adriaentgen Jorisdr. heeft ontvangen etc.
(225) f. 214v d.d. 10-5-1612: Willem Jacobsz. bejaarde zoon van Dirckgen Jansdr. zaliger
gewonnen bij Jacob Willemsz. Starremont kousemaker heeft ontvangen etc.
(225) f. 215 d.d. 14-5-1612: Jacob Staesz. goudsmid bejaarde zoon van Staes Jacobsz. in
zijn leven kramer gewonnen bij Janniken van der Heijde beide zaliger heeft ontvangen etc.
(226) f. 215v d.d. 16-5-1612: Gerrit van Medenblick bejaarde zoon van Pieter Claesz. van
Medenblick in zijn leven schipper gewonnen bij Marijtgen Gerritsdr. van Rijn beide zaliger
heeft ontvangen etc.
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(226) f. 216 d.d. 16-5-1612: Michiel de Lanshere kleermaker vader en geinstitueerde
erfgenaam van Lijdia de Lansheere zijn overleden dochter ‘die hem naest Godt gegeven
hadde’ Jacquemijne van Hove zijn zaliger eerste huisvrouw was, heeft ontvangen etc.
(227) f. 216v d.d. 21-5-1612: Jan Jansz. Muts getrouwd met Debora des Oursijns en Jan
Marten kousmaker getrouwd met Maijcken des Oursijns, bejaarde dochters van Jan des
Oursijns lakenkoper gewonnen bij zaliger Maijcken Bruneels hebben ontvangen etc.
(227) f. 217 d.d. 23-5-1612: Maijcken van den Berge bejaarde dochter van Guilliame van den
Berge en Mecheline Verwullige beide zaliger geholpen door Pieter Dircxsz. van Leeuwen
haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(228) f. 217v d.d. 30-5-1612: Jacob de Vrient velleploter getrouwd met Catharina bejaarde
dochetr van Allardt van der Mersch en Catherine du Prees beide zaliger heeft ontvangen etc.
(228) f. 218 d.d. 8-6-1612: Laurens Loten bejaarde zoon van Jan Loten in zijn leven
saaitrapier zaliger gewonnen bij Robina Coroubels heeft ontvangen etc.
(229) f. 218v d.d. 14-6-1612: Michiel Andriesz. leidekker bejaarde zoon van Andries
Michielsz. in zijn leven schoenmaker en Immetgen Albrechtsdr. beide zaliger, en Bruijn
Cornelisz. van Couhorn met Jan Jansz. van der Vecht als gestelde voogden over Willem
Andriesz. nagelaten alsnog onmondige zoon van Andries Michielsz. en Immetgen
Albrechtsdr. voorn. hebben ontvangen etc. Andries Michielsz. heeft onder stadsvoogdij
gestaan.
(230) f. 219v d.d. 14-6-1612: Michiel Andriesz. leidekker bejaarde zoon van Andries
Michielsz. in zijn leven schoenmaker en Immetgen Albrechtsdr. beide zaliger, en Bruijn
Cornelisz. van Couhorn met Jan Jansz. van der Vecht als gegevenvoogden over Willem
Andriesz. nagelaten alsnog onmondige zoon van Andries Michielsz. en Immetgen
Albrechtsdr. voorn., wezende dezelfde Andries Michielsz. bij zijn leven erfgenaam geweest
van Marijtgen Michielsdr. zijn zaliger zuster die een innocente dochter was van Michiel
Andriesz. in zijn leven bouman en Anna Ewoutsdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. alle
goederen als vanwege Marijtgen Michielsdr. voorn. ter weeskamer van Leiden berust
hebben en zoals die vanaf het overlijden van voorsz. Marijtgen Michielsdr. tot het overlijden
toe van Andries Michielsz. voorn. door dezelfde Andries Michielsdr. curatoren
geadministreerd zijn.
(231) f. 220v d.d. 15-6-1612: Pieter Jansz. Mahieu bejaarde zoon van Jan Mahieu Niclaesz.
zaliger gewonnen bij Aechte de Man Gerritsdr. tegenwoordig huisvrouw van Victor du Boijs
heeft ontvangen etc.
(231) f. 221 d.d. 20-6-1612: Willem Willemsz. van Geldermalsen bejaarde zoon van Willem
Gerrisz. van Geldermalsen zaliger gewonnen bij Marijtgen Cornelisdr. heeft ontvangen etc.
(232) f. 221v d.d. 2-7-1612: Anthonis Proot fusteindrapier weduwnaar van Janniken de
Bonnet en Jacques Heust saaiwerker getrouwd met Anna de Bonnet, bejaarde dochters van
Pieter de Bonnet in zijn leven stametdrapier zaliger gewonnen bij Catharina de Buijs Jansdr.
hebben ontvangen etc. vanwege hun voorsz. huisvrouwen.
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(232) f. 222 d.d. 28-6-1612: Maria de Rat bejaarde dochter van Niclaes de Rat in zijn leven
schoenmaker gewonnen bij Perijntgen de Rat beide zaliger geholpen door Jan van de Velde
haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(233) f. 222v d.d. [dag en maand niet vermeld] 1612: Dirck Henricxsz. verversknecht, bejaard
zijnde, getrouwd met Tanniken Vuijlsteke mede bejaarde dochter van Michiel Vuijlsteke en
Catheline van Elst beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(233) f. 223 d.d. 9-7-1612: Davidt Dircxsz. van der Leck getrouwd met Aeltgen Dircxdr.
bejaarde dochter van Dirck Walichsz. in zijn leven stads-slootmaker gewonnen bij Dirckgen
Jansdr. bedie zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(234) f. 223v d.d. 9-7-1612: Dirck Henricxsz. verversknecht getrouwd met Tanniken
Vuijlsteke, verder Lijntgen Vuijlsteke geholpen door Dirck Henricxsz. voon. haar zwager en
bijstaande voogd, beide bejaarde dochters van Michiel Vuijlsteke en Catheline van Elst beide
zaliger hebben ontvangen etc. vanwege de voorn. twee dochters.
(234) f. 224 d.d. 9-7-1612: Huijch Adriaensz. van der Maes timmerman getrouwd met
Burchgen Cornelisdr. bejaarde dochter van Cornelis Willemsz. in zijn leven bouman en
Anthonia Willemsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn. haar
opgekomen zowel bij institutie en het overlijden van Adriaen Cornelisz. haar zaliger broeder
als mede anders, geen uitgezonderd.
(235) f. 224v d.d. 20-7-1612: Jan Arentsz. schippersgezel bejaarde zoon van Arent
Henricxsz. van Teijlingen gewonnen bij Aeltgen Jacobsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(235) f. 225 d.d. 2-8-1612: Pancraesgen Dircxdr. en Ingeltgen Dircxdr. bejaarde kinderen van
Dirck Dircxsz. Gorter en Grietgen Doen beide zaliger geholpen door Jan van Banchem
griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(236) f. 225v d.d. 9-8-1612: Pieter Jansz. en Anna Jansdr. beide bejaarde kkinderen van Jan
Pietersz. in zijn leven kuiper gewonnen bij Magdalena Jansdr. beide zaliger, wezende
voorsz. Anna geholpen door Pieter Jansz. voorn. haar broeder en bijstaande voogd, hebben
ontvangen etc.
(236) f. 226 d.d. 29-8-1612; Cornelis van Dijck tuinman getrouwd met Geertgen Florisdr.
bejaarde dochter van Floris Joppensz. varkenkoper en Annatgen Volckertsdr. beide zaliger
hebben ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(237) f. 226v d.d. 19-10-1612: Matthijs Thomasz. bejaarde zoon van Thomas Matthijsz. in
zijn leven bierdrager gewonnen bij Abigail Dircxdr. van Blanckenberch beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(237) f. 227 d.d. 17-10-1612: Barthout Jansz. mandemaker en Frederick Jansz. timmerman
bejaarde zonen van Jan Barthoutsz. in zijn leven voerheer gewonnen bij Catharina
Fredericxdr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
(238) f. 227v d.d. 22-10-1612: Willem van Simpol bejaarde zoon van Bossaert van Simpol
gewonnen bij Willenmijntgen Keus beide zaliger heeft ontvangen etc.
(238) f. 228 d.d. 30-10-1612: Jan de Vos koopman woonachtig in Den Briel getrouwd met
Louijse Bonnet nu oud omtrent 21 jaar nagelaten dochter van Pieter Bonnet in zijn leven
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wolkoper en Christina van Hanselare zijn tweede huisvrouw was beide zaliger hebben
ontvangen etc.
(239) f. 228v d.d. 31-10-1612: Cornelis Aemsz. kuiper getrouwd met Maijcken de Mol
bejaarde dochter van Michiel de Mol en Naentgen Slabburch beide zaliger heeft ontvangen
etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(239) f. 229 d.d. 31-10-1612: Aeltgen Jacobsdr. bejaarde dochter van Jacob Adriaensz.
kuiper gewonnen bij zaliger Marijtgen Dircxdr. zijn huisvrouw was geholpen door Jan van
Banchem griffier van Leiden haar bijstaadne voogd, heeft ontvangen etc.
(240) f. 229v d.d. 31-10-1612: Jacob Hubrechtsz. bejaarde zoon van Hubrecht Gerritsz.
Coning kleermaker gewonnen bij zaliger Christina Gerritsdr. heeft ontvangen etc.
(240) f. 230 d.d. 9-11-1612: Mr. Jan Philpsz. van Velsen getrowud met Aeffgen Dircxdr. van
der Dorp nagelaten bejaarde dochter van Dirck Joostensz. van der Dorp in zijn leven
warmoesman gewonnen bij Catharina Gerbrantsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(241) f. 230v d.d. 12-11-1612: Heijltgen Pietersdr. nagelaten dochter van Pieter Gerritsz. van
Cranevelt zaliger gewonnen bij Aeffgen Jacobsdr. van Breenen geholpen door Jan van
Banchem griffier van Leiden haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(241) f. 231 d.d. 12-11-1612: Jan Arentsz. fusteinwerker en Diewertgen Arentsdr. weduwe
van Gerrit Maertensz. lakenbereider, bejaarde kinderen van Gerrit Cornelisz. in zijn leven
pottebakker zaliger gewonen bij Janniken Pietersdr., wezende de voorsz. Diewertgen
Arentsdr. geholpen door Jan van Banchem als haar bijstaande voogd, hebben ontvangen
etc.
(242) f. 231v d.d. 14-11-1612: Adriaen Cornelisz. kruidenier getrouwd met Catharina
Claesdr. nu oud omtrent 23 jaar nagelaten alsnog onmondige dochter van Claes Jansz. van
der Booch gewonnen bij Jannitgen Jansdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz.
huisvrouw.
(242) f. 232 d.d. 16-11-1612: Bastiaen Tameneau saaivoller getrouwd met Aeffgen
Wiggersdr. nagelaten bejaarde dochter van Wigger Jansz. wollewever gewonnen bij
Nellitgen Joostendr. beide zaliger voor hem zelf en vervangende voor Frederick van Aecken
getrouwd met Marijtgen Wiggersdr. zijn comparants huisvrouws bejaarde zuster, hebben
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw en haar zuster.
(243) f. 233 d.d. 23-11-1612: Pieter Simonsz. bejaarde zoon van Simon Lende saaiwerker
gewonnen bij Barbara de Le Porte heeft ontvangen etc.
(244) f. 233v d.d. 26-11-1612: Joris Hollebeke drapier getrouwd met Susanna de Visscher nu
oud omtrent 21 jaar nagelaten alsnog (onder meer) minderjarige dochter van Adriaen de
Visscher en Tanniken van Overbeke beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorn.
huisvrouw.
(244) f. 234 d.d. 28-11-1612: Pieter Dircxsz. van Leeuwen kamerbewaarder van de
weeskamer van Leiden als procuratie hebbende van Jan Malibiseijn bejaarde zoon van Jan
Malibiseijn in zijn leven vachtebloter zaliger gewonnen bij Christina Balde nu huisvrouw van
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Jan Soete saaikoper, de procuratie door voorsz. Jan Malibiseijn gepasseerd voor
burgemeesters, schepenen en raden van Haarlem op 8-11-1612, heeft ontvangen etc.
vanwege Jan Malibiseijn voorn. hem aangekomen zowel door het overlijden van zijn voorsz.
zaliger vader als mede anders, geen uitgezonderd.
(245) f. 235 d.d. 28-11-1612: Pieter Duret bejaarde zoon van Carel Duret in zijn leven trapier
zaliger gewonnen bij Maijcken Mattheusdr. van Belle heeft ontvangen etc.
(246) f. 235v d.d. 3-12-1612: Claes Jansz. de Goede getrouwd met Machtelt Franckendr.
nagelaten bejaarde dochter van Franck Adriaensz. in zijn leven bezemmaker gewonnen bij
Belijtgen Henricxdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(246) f. 246 d.d. 6-12-1612: Pieter Claesz. Zorch warmoesman bejaarde zoon van Claes
Pietersz. Zorch en Hillegond Jansdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. hem aangekomen
door het overlijden van Niesgen Claesdr. Zorch zijn zaliger zuster.
(247) f. 246v d.d. 3-12-1612: Franchoijs Veijnoot zijdelakenkoper getrouwd met Hester du
Gardijn bejaarde dochter van Anthonie du Gardijn gewonnen bij Helena du Himeau zijn
zaliger eerste huisvrouw was heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(247) f. 247 d.d. 6-12-1612: Vincent Willemsz. schipper getrouwd met Apolonia Jacobsdr. die
te voren weduwe was van Lievijn Cornelisz., idem Cors Cornelisz. en Eemsgen Cornelisdr.
met Geertgen Cornelisdr., alle bejaarde kinderen van Cornelis Gerritsz. in zijn leven
lijmzieder zaliger gewonnen bij Liedewij Cornelisdr., wezende de voorsz. Eemsgen en
Geertgen beide geholphen door Cors Cornelisz. voorn. haar broeder en bijstaande voogd,
hebben ontvangen etc.
(248) f. 238 d.d. 19-12-1612: Meijnaerdt Florisz. wonende te Egmond op de Hoef getrowud
geweest met Jannatgen de Haes zaliger daar vader van was Elias de Haes, vertonende
zekere akte door burgemeesters en schepenen van Egmond voorsz. verleend op 15-121612 hier ingevoegd: “Compareerde [voor burgermeester en schepenen van Egmond op de
Hoeve] Meijnerdt Florisz. onze mede schepen te Egmond op de Hoeve te kennen gevende
dat zijn wtee kinderen geprocreerd bij Janatgen de Haes zijn zaliger huisvrouw door enige
legaten aanbestorven zijn 200 car. gld. berustende in de weeskamer van Leiden [….].”, heeft
ontvangen etc.
(250) f. 239v d.d. 20-12-1612: Marcus Palinck schoenmaker en Jannatgen Palinck
ongehuwde persoon, bejaarde kinderen van Jannatgen Conincx zaliger gewonnen bij Jan
Palinck schoenmaker, vervangende voor Jan Palinck den Jongen tegenwoordig zijnde in
Vlaanderen, hebben ontvangen etc.
(251) f. 240v d.d. 3-1-1613: Gijsbrecht Willemsz. kuiper wonende te Gorinchem bejaarde
echte man van Catharina Adriaensdr. oud omtrent 22 jaar nagelaten, onder meer, alsnog
onmondige dochter van Hillegondt Pietersdr. zaliger gewonnen bij Adriaen Jansz. van
Borssen gorter wonende te Amersfoort [….], heeft ontvangen etc. als vanwege zijn voorsz.
huisvrouw.
(252) f. 241v d.d. 16-1-1613: Andries Reijersz. woonachtig te Warmond getrouwd met Cecilia
Florisdr. van Zonnevelt, idem Meijnsgen Florisdr. van Zonnevelt ongehuwde person
geholpen door de voorsz. Andries Reijersz. haar zwager en bijstaande voogd, verder mr.
Michiel Alleman doctor in de medicijnen getrouwd met Helena Florisdr. van Zonnevelt, nog

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Adriaentgen Florisdr. van Zonnevelt jonge dochter geholpen door Dirck Jansz. Potterloo als
haar gekoren voogd, en ten laatste dezelfde Dirck Jansz. Potterloo als procuratie hebbende
van Allard Pietersz. getrouwd met Claesgen van Zonnevelt, wezende de procuratie
gepasseerd onder het zegel van Amsterdam d.d. 12-4-1611, alle bejaarde kinderen van
Floris van Zonnevelt en Niesgen Claesdr. beide zaliger, hebben ontvangen uit handen van
weesmeesters mitsgaders uit handen van Jan Maertensz. van Zonnevelt en Clara Manaerts
weduwe van Henrick van Dorp etc. als vanwege de kinderen van Floris van Zonnevelt
voorn., als mede onder Jan van Zonnevelt en Clara Manaerts voorn. in bewaring berust
hebben.
(253) f. 243 d.d. 24-1-1613: Claes Cornelisz. kalkbrander en Gerrit Gerritsz. bakker getrouwd
met Catharina Cornelisdr. bejaarde kinderen van Cornelis Jansz. in zijn leven bouman
zaliger en Marijtgen Claesdr. hebben ontvangen etc.
(254) f. 243v d.d. 25-1-1613: Anthonis Jansz. van Poortenburch getrouwd met Aeltgen
Willemsdr. en Joris Laurisz. warpentrapier getrouwd met Marijtgen Willemsdr., mitsgaders
Joris Bartholomeusz. pottebakker getrouwd met Hadewije Willemsdr., alle bejaarde kinderen
van Willem Cornelis Arentsz. moutmaker zaliger gewonnen bij Ermgaerd Gerritsdr. hebben
ontvangen etc. vanwege hun voorsz. huisvrouwen voorn.
(255) f. 244v d.d. 28-1-1613; Warnaer Jansz. koppedraaier, Willem Jorisz. van Tgilderhuijs
getrouwd met Oude Marijtgen Jansdr. en Jonge Marijtgen Jansdr. ongehuwde persoon
geholpen door voorsz. Warnaer Jansz. haar broeder en bijstaande voogd, alle bejaarde
kinderen van Jan Warnaertsz. spilledraaier gewonnen bij Marijtgen Meessendr. beide zaliger
hebben ontvangen etc.
(255) f. 245 d.d. 30-1-1613: Jacob Adriaensz. van Dam vleeshouwer en Jacob Lambrechtsz.
warmoesman getrouwd met Meijnsgen Adriaensdr. van Dam, bejaarde kinderen van Adriaen
Jacobsz. van Dam en Janniken Claesdr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
(256) f. 246 d.d. 31-1-1613: Pauls IJeven eertijds Engels soldaat getrouwd met Elisabeth
Cornelisdr. nu oud omtrent 50 jaar, nagelaten genoegzaam innocente dochter van Cornelis
Jan Pancraesz. in zijn leven linnewever gewonnen bij Machtelt Pietersdr. beide zaliger heeft
conform apostille van het gerecht van Leiden gesteld op zeker request d.d. 29-11-1612 ter
secretarie geboekt in het register [….] ontvangen uit handen van Jan Jansz. van der Vecht
als administrerende voogd van de goederen aankomende Elisabeth Cornelisdr. voorn. etc.
vanwege zijn huisvrouw.
(257) f. 247 d.d. 11-2-1613: Davidt Baillie bejaarde echte man Cecilia Adriaensdr. nu oud
omtrent 23 jaar nagelaten alsnog onmondige dochter van Adriaen Bouwensz. in zijn leven
lakenbereider en Gouwetgen Albrechtsdr. beide zaliger, als op 1-2-1613 door de
weesmeesters van Leiden van de weeskamer ontslagen […], heeft ontvangen etc.
(258) f. 248 d.d. 11-2-1613: Susanna Staes bejaarde dochter van Staes Jacobsz. in zijn
leven kramer gewonnen bij Janniken van der Heijde beide zaliger, eerst voor haar zelf en
verder gemachtigde van haar broeders en zusters namelijk Bastiaen Jacobsz. hoedenkramer
inwoner van Amsterdam en Gerard Alewijn bakker inwonende burger te Middelburg
getrouwd met Lijsken Jacobsdr., idem van Abraham Jacobsz. zilversmid te Amsterdam, met
Cathelina Jacobsdr. zowel voor hen zelf als mede vanwege Jacob Jacobsz. haar broeder,
alle broeders en zusters van wijlen Anthoni Staes Jacobsz. jongman overleden te Wenen in
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Oostenrijk, volgens twee bijzondere procuraties, de eerste gepasseerd door Bastiaen
Jacobsz. en Gerard Alewijn voorn. voor notaris Jan van der Rijst binnen Middelburg d.d. 2-21613, en de tweede door Abraham Jacobsz. en Cathelina Jacobsdr. binnen amsterdam voor
Palm Matthijsz. notaris d.d. 8-2-1613, heeft dienvolgende ontvangen etc. vanwege Anthoni
Staes haar voorsz. overleden broeder. Compareerde Daniel Rogge verver en stelt zich borg
voor Susanna Staes voorn.
(260) f. 249v d.d. 15-2-1613: Aaron Ghijsel wollekammer en Rochus Corsz. timmerman
getrouwd met Lidia Gijsel, mitsgaders Anna Gijsel ongehuwde persoon geholpen door de
voorsz. Aaron Gijsel haar broeder en bijstaande voogd, alle voor haar zelf en verder
vanwege Pieter Gijsel, mitsgaders Jan Lants getrouwd met Lea Gijsel hun broeder en
zwager, alle bejaarde kinderen van Arnoult Gijsel gewonnen bij zaliger Janniken
Wagemakers, hebben ontvangen etc.
(261) f. 250v d.d. 21-2-1613: Isaacus Junius predikant te Haarlem getrouwd geweest met
Marijtgen Cornelisdr. die (onder meer andere) een dochter is geweest van Cornelis Hugensz.
in zijn leven bakker zaliger gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr., mitsgaders voorn. Aeltgen
Adriaensdr. zelf geholpen door Henrick Claesz. van Tol stadsklokkeluider haar schoonzoon
en bijstaande voogd, hebbende hij Isaacus Junius voorn. bij zijn voorsz. huisvrouw een
kindeken gewonnen hetwelk binnen een jaar is komen te overlijden, waardoor de vader en
moeder voorn. erfgenamen ab intestato geworden zijnde van het voorsz. kindeken en de
moeder voorn. kort daarna komende te sterven, zo komt Isaacus voorn. volgens testament
tussen hem en zijn huisvrouw en mede volgens uitspraak van rechtsgeleerden drie vierde
parten en de voorsz. Marijtgen Cornelisdr’s moeder Aeltgen Adriaensdr. het resterende
vierde part […], hebben van weesmeesters van Leiden met advies en toestemming van de
gemene geinstitueerde erfgenamen van Elisabeth Hugendr. in haar leven huisvrouw was van
Wijbrandt Thadeus gezoren klerk ter secretarie ontvangen etc. als hen door het overlijden
van het voorsz. kindeken en Marijtgen Cornelisdr. respectievelijk mede geinstitueerde
erfgenamen van Elisabeth Hugendr. voorn aangekomen, en ook bij lootcedulle ter
weeskamer gepasseerd op 20-2-1613 toegevallen zijn.
(262) f. 252 d.d. 27-2-1613: Claes Jansz. Bors bejaarde zoon van Jan Claesz. Bors zaliger
gewonnen bij Marijtgen Claesdr. heeft ontvangen etc.
(263) f. 252v d.d. 1-3-1613: Passchier Begram nagelaten (onder meer andere) bejaarde
zoon van Passchier Begram in zijn leven greindrapier gewonnen bij Pierijntgen Wille beide
zaliger heeft ontvangen etc.
(263) f. 253 d.d. 8-3-1613: Dirck Maertensz. van Proijen houtkoper en Cornelis Pietersz. van
Wourden mede houtkoper getrouwd met Meijnsgen Dircxdr. van Proijen nagelaten bejaarde
dochters van Ada de Man Gerritsdr. zaliger gewonnen bij Dirck Maertensz. voorn. hebben
ontvangen etc. als hen aanbestorven zijn door het overlijden van Jan Dircxsz. van Proijen
hun zoon en zwager respectievelijk.
(264) f. 253v d.d. 15-3-1613: Claes Claesz. van Zwanenburch lakenkoper als vader en
voogd van zijn zoon Claes Claesz. die hij gewonnen heeft bij maria Hugendr. zijn echte
husivrouw als zelfschuldig, verder Huijch Claesz. van Zwanenburch voor hem zelf, Dirck van
Zanten korenkoper getrouwd met Baertgen Claesdr., Adriaen Claesz. van Leeuwen brouwer
getrouwd met Marijtgen Claesdr., en Cornelis Pietersz. van der Does mede brouwer
getrouwd met Eemsgen Claesdr., alle bejaarde kinderen van Claes Claesz. en Maria
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Hugendr. voorn. en zulks gezamenlijk geinstitueerde mede erfgenamen in het vruchtgebruik
van de goederen en erfenis nagelaten door Elisabth Hugendr. hun zaliger moeie in haar
leven huisvrouw van Wijbrand Thadeus Capiteijns gezworen klerk ter secretarie van Leiden,
van welke goederen de kindskinderen en descendenten van Maria Hugendr. voorn. het
eigendom toebehoort volgens het testament van Elisabeth Hugendr. verleden voor Salomon
Lenaertsz. van der Wuurt notaris binnen Leiden d.d. 6-9-1605, hebben ontvangen etc. als
hen en hun kinderen bij blinde loting onder de letters A, B, D, J en M toegekaveld zijn
volgens de lootcedulle daarvan zijnde d.d. 20-2-1613.
(265) f. 255 d.d. 21-3-1613: Annatgen Jacobsdr. bejaarde dochter van Jacob Jacobsz. Does
in zijn leven kleermaker gewonnen bij Marijtgen Willemsdr. beide zaliger geholpen door
Johan van Banchem griffier haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(266) f. 255v d.d. 27-3-1613: Willem Claesz. kleermaker en Marijtgen Pietersdr. echtelieden
wezende dezelfde Marijtgen Pietersdr. bejaarde dochter van Cunera Jacobsdr. zaliger
gewonnen bij Pieter Pietersz. hovenier ook turfdrager hebben onttvangen etc. vanwege
Marijtgen Pietersdr. voorn.
(267) f. 256v d.d. 29-3-1613: Mr. Cornelis Hanecop predikant te Sprang in de Langstraat
bejaarde echte man van Janniken Bartier nu oud omtrent 20 jaar, nagelaten dochter van
Maerten Bartier en Janniken Loten beide zaliger, als op 27-3-1613 doro de weesmeester van
Leiden ontslagen van de weeskamer, heeft ontvangen etc.
(267) f. 257 d.d. 12-4-1613: Jacob Hermansz. getrouwd met Jonge Aeltgen Claesdr., verder
Jan Drubbertsz. de Ridder wonende te Gouda getrouwd met Barbara Claesdr., idem
Aechtgen Claesdr. ongehuwde persoon geholpen door Pieter Dircxsz. van Leeuwen haar
bijstaande voogd, alle bejaarde kinderen van Claes Joppensz. kuiper gewonnen bij Elisabet
Jansdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. als vanwege de vier kinderen van Claes
Joppensz. voorn. ter weeskamer binnen Leiden in bewaring gelegen hebben.
(268) f. 258 d.d. 6-5-1613: Jan Mahieu Jansz. bejaarde zoon van Johan Mahieu Niclaesz.
zaliger gewonnen bij Aechte de Man Gerritsdr. [er ontbreekt vermoedelijk: nu getrouwd met
Victor du Boijs] tegenwoordig secretaris te Oegstegeest heeft ontvangen etc.
(268) f. 259 d.d. 9-5-1613: Pieter Adriaensz. nagelaten bejaarde zoon van Engeltgen
Gerritsdr. zaliger gewonnen bij Adriaen Willemsz. Prins schuitvoerder heeft ontvangen etc.
(269) f. 259v d.d. 17-5-1613: Jaques van der Hage nagelaten bejaarde zoon van Anna Filia
Niclaes de Clercq van Antwerpen gewonnen bij Jacques van der Hage filius Pieters van
IJpre beide zaliger heeft ontvangen etc.
(270) f. 260 d.d. 17-5-1613: Jacob de Winter en Cathalina Blomme echtelieden wezende
dezelfde Cathaline Blomme bejaarde dochter van Bertram Blomme saaitrapier en Cathalina
van Houte beide zaliger hebben ontvangen etc. als vanwege Cathalina Blomme voorn.
(271) f. 261 d.d. 10-6-1613: Gijsbrecht Corsz. van der Morsch bejaarde zoon van Cors
Jansz. van der Morsch zaliger gewonnen bij Janniken Gijsbrechtsdr. van der Does heeft
ontvangen etc. als hem aanbestorven zijn door het overlijden van Arent Jansz. Ravens
nagelaten overleden weeskind van Catharina Corssendr. van der Morsch zaliger gewonnen
bij mr. Johannes Arnoldi Ravens predikant binnen Leiden.
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(272) f. 262 d.d. 30-5-1613: Cornelis Henricxsz. Ballemaecker bejaarde zoon van Henrick
Renoultsz. ballemaker en Janniken Cornelisdr. Pot in die kwaliteit mede geinstitueerde
erfgenaam van Aeffgen Cornelisdr. Pot in haar leven huisvrouw was van Jan Gijsbrechtsz.
van Vliet burgermeester van Leiden en van Lieffgen Reijersdr. die huisvrouw was van Gerrit
Pietersz. van Immerseel in de Pot zaliger, heeft ontvangen etc.
(273) f. 263 d.d. 31-5-1613: Pieter Henricxsz. saaiwerker getrouwd met Sara Lepalaer
bejaarde dochter van Jan Lepelaer in zijn leven greintrapier gewonnen bij Jacquemijne
Lijnde beide zaliger heeft ontvangen etc. als vanwege Sara Lepelaer voorn.
(274) f. 263v d.d. 3-6-1613: Cornelis Gerritsz. bejaarde zoon van Gerrit Cornelisz.
zeemtouwer en Annatgen Jansdr. van Vliet beide zaliger heeft ontvangen etc.
(275) f. 264v d.d. 3-6-1613: Barbara Willemsdr. en Maria Willemsdr. bejaarde dochters van
Willem van Asperen gewonnen bij zaliger Niesgen Bartholomeusdr voor hen zelf en verder
vervangende Willem van Asperen de Jonge hun uitlandige broeder, wezende Barbara en
Maria voorn. geassisteerd bij Adriaen Claesz. Paets als haar bijstaande voogd, hebben
ontvangen etc.
(275) f. 265 d.d. 12-6-1613: Lodewijc Thomasz. fusteinwerker bejaarde echte man van
Aeltgen Hermansdr. nu oud omtrent 22 jaar nagelaten dochter van Herman Jansz. van
Ransdorp in zijn leven vleeshouwersknecht gewonnen bij Geertgen Corssen beide zaliger,
als op 10-6-1613 door de weesmeesters van Leiden van de weeskamer ontslagen, heeft
ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(276) f. 266 d.d. 20-6-1613: Neeltgen van der Eecke nagelaten (onder meer andere)
bejaarde dochter van Guilliame du Quesne of Van der Eecke en Jorijntgen van Dale beide
zaliger geholpen door Dirck de Stoure haar behuwde oom als haar bijstaande voogd, heeft
ontvangen etc.
(277) f. 267 d.d. 20-6-1613: Frederick Henricxsz. bakker getrouwd met Marijtgen Jansdr. van
der Ijssel bejaarde vordochter van Jan Dircxsz. van der IJssel gewonnen bij Heijltgen Jan
Pieters beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(278) f. 268 d.d. 20-6-1613: Jan Snick raswerker getrouwd met Anna de Dobbelare bejaarde
dochter van Simon de Dobbelare gewonnen bij Tanniken Keersgieters filia Pieters heeft
ontvangen etc.
(279) f. 268v d.d. 27-6-1613: Jan Dircxsz. zilversmid, idem Annatgen Dircxdr. ongehuwde
persoon geholpen door dezelfde Jan Dircxsz. haar broeder en bijstaande voogd, en Helizeus
Joostensz. van Ackeren saaivoller getrouwd met Janniken Dircxdr., alle bejaarde kinderen
van Dirck Gielisz. in zijn leven bierdrager zaliger gewonnen bij Barbara Quijrijnsdr. hebben
ontvangen etc.
(280) f. 269v d.d. 3-7-1613: Lambrecht Claesz. van Tethrode boekverkoper en mr. Henricus
van Delmanhorst doctor in de medicijnen getrouwd met Cecilia Claesdr. van Tethrode,
bejaarde kinderen van Claes Meesz. van Tethrode in zijn leven olieslager gewonnen bij
Diewertgen Pietersdr. van Cortevelt beide zaliger, hebben ontvangen etc.
(281) f. 270v d.d. 3-7-1613: Laurens Rebaut vachtbloter ook saaiwerker bejaarde echte man
van Anna van den Berge nu oud omtrent 21 jaar nagelaten dochter van Mailliaert van den
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Berge filius Mailliaert gewonnen bij Janniken van Achterzoone beide zaliger, als op 1-7-1613
door weesmeesters van Leiden van de weeskamer ontslagen, heeft ontvangen etc.
(282) f. 271v d.d. 11-7-1613: Pieter Jacobsz. Kneu kuiper en Neeltgen Jacobsdr. Kneu
ongehuwde persoon geholpen door dezelfde Pieter Jacobsz. haar broeder en bijstaande
voogd, bejaarde kinderen van Jacob Jansz. Kneu schipper in het Amsterdamse Veer
gewonnen bij zaliger Luijtgen Pietersdr. hebben ontvangen etc.
(282) f. 272 d.d. 11-7-1613: Zacharias Bartholomeusz. Cloot zilversmid getrouwd met
Janniken Cornelisdr. nagelaten (onder meer andere) bejaarde dochter van Cornelis
Hugensz. in zijn leven bakker zaliger gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr. en zulks mede
geinstitueerde erfgenaam in het vruchtgebruik van de goederen en erfenis nagelaten door
Elisabeth Hugendr. zijn comparants zaliger moeie in haar leven huisvrouw van Wijbrand
Thadeusz. Capiteijns gezworenen klerk ter secretarie, van welke contigente erfportie de
kinderen van Janniken Cornelisdr. voorn. zijn huisvrouw toebehoort het eigendom volgens
het testament van Elisabeth Hugendr. voorn., door haar verleden voor Salomon Leonardtsz.
van der Wuurt notaris binnen Leiden op 6-1-1605, heeft ontvangen conform consent van het
gerecht van Leiden d.d. 27-6-1613 etc. alle goederen hem comparant in naam van zijn
huisvrouw en haar kinderen zowel met blinde loting als anderszins aangekomen door het
overlijden van Elisabeth Hugendr. voorn. aanbestorven zijn. Hij verbindt tot waarborg zijn
huis en erf binnen Leiden aan de zuidoostzijde van de Lange Korenbrugsteeg op de hoek
van de Korte Nieuwestraat. [Bijgeschreven in de marge: Deze is mede ter secretarie
geregistreerd in het kwitantieboek L folio 51 recto]
(284) f. 273v d.d. 15-7-1613: Govert Claesz. van der Aer, Adriaen Jansz. Stam bakker
getrouwd met Oude Adriaentgen Claesdr. van der aer en Dirckgen Claesdr. van der Aer
ongehuwde persoon geholpen door Govert Claesz. voorn. haar broeder en bijstaande voogd,
alle bejaarde kinderen van Claes Govertsz. van der Aer en Marijtgen Adriaensdr. beide
zaliger hebben ontvangen etc.
(285) f. 274v d.d. 17-7-1613: Philps van Canengijs en Anna van Canengijs ongehuwde
persoon geholpen door voorsz. Philps van Canengijs haar broeder en bijstaande voogd,
bejaarde kinderen van Philps van Canengijs en Tanniken Martelaers filia Lievijns hebben
ontvangen etc.
(286) f. 275v d.d. 17-7-1613: Gerrit Claesz. Sloos zuivelkoper woonachtig binnen Gouda
bejaarde echte man van Barbara van Eijc nu oud omtrent 21 jaar, nagelaten alsnog
minderjarige dochter van Aechtgen Claesdr. van Oudewater zaliger gewonnen bij Cornelis
Meesz. van Eijc woonachtig te IJsselsteijn, als op heden door de weesmeesters van Leiden
van de weeskamer ontslagen, heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(287) f. 276v d.d. 18-7-1613: Andries Jansz. Asseling instrumentmaker getrouwd met
Marijtgen Dircxdr. bejaarde dochter van Dirck Joppensz. van Cronenburch en Hillegond
Gerritsdr. Schaec beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(287) f. 277 d.d. 18-7-1613: Jaecques Bemaken ijzerkramer en Elijsabeth Jacobsdr.
echtelieden wezende voorsz. Elisabeth Jacobsdr. voormaals huisvrouw van Abraham
Bartholomeusz. ijzerkramer zaliger en overzulks enig universeel erfgenaam ab intestao van
Ferdinandus haar nagelaten overleden weeskind hetwelk zij gewonnen heeft bij Abraham
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Bartholomeusz. voorn., hebben ontvangen etc. als vanwege het voorsz. weeskind ter
weeskamer binnen Leiden berust hebben.
(288) f. 277v d.d. 29-7-1613: Jan de Borger schoenmaker getrouwd met Cathelina Questier
bejaarde dochter van Charles Quester passement-reder gewonnen bij Maijcken de Droge
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(288) f. 278 d.d. 22-7-1613: Mr. Claes Jansz. Hijck chirurgijn getrouwd met Margareta
Jansddr. bejaarde dochter van Jan Jorisz. van den Berch van Schiedam zaliger gewonnen
bij Elisabeth Thonisdr. nu ter tijd huisvrouw van Job Hugensz. van Delff eertijds
schoenmaker, heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(289) f. 278v d.d. 24-7-1613: Jacob van Banchem bejaarde zoon van Balthasar van
Banchem en Clara Hermansdr. van der Bel beide zaliger heeft ontvangen etc.
(289) f. 279 d.d. 27-8-1613: Loth Jansz. van Ilpendam predikant ‘opte Mede’, Davidt Jansz.
van Ilpendam boekbinder, Johan Lodesteijn predikant te Zoeterwoude getrouwd met
Gertruijdt Jansdr. van Ilpendam en Catharina Jansdr. van Ilpendam ongehuwde persoon
geholpen door Davidt Jansz. voorn. haar broeder en bijstaande voogd, alle bejaarde
kinderen van Jan Joachimsz. van Ilpendam korenkoper gewonnen bij Neeltgen Davidtsdr.
van Delmanhorst beide zaliger, hebben ontvangen etc.
(290) f. 280 d.d. 5-8-1613: Frans van Couwenbergen getrouwd met Marijtgen Cornelisdr.
nagelaten bejaarde dochter van Cornelis Pietersz. in zijn leven linnewever gewonnen bij
Marije Jacobsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(291) f. 280v d.d. 7-8-1613: Marten Cornelisz. smalwerker woonachtig te Haarlem bejaarde
echte man van Marijtgen Gijsbrechtsdr. nu oud omtrent 24 jaar, nagelaten dochter van
Gijsbrecht Gerritsz. van Dam in zijn leven schoenmaker zaliger gewonnen bij Cornelia
Cornelisdr. tegenwoordig getrouwd zijnde met Pieter Christoffelsz. linnewever, tot de voogdij
van zijn voorsz. huisvrouws goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn
huisvrouw voorn.
(292) f. 281v d.d. 12-8-1613: Janniken Henricxdr. bejaarde dochter van Henrick Joos filius
Claes gewonnen bij Naentgen Minne beide zaliger geholpen door Jan van Banchem griffier
van Leiden als haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(293) f. 282v d.d. 21-8-1613: Jan van Crombrugge bejaarde zoon van Lijevijn van
Crombrugge gewonnen bij Pierijntgen Plantsoen filia Jans van Ronse in Vlaanderen beide
zaliger heeft ontvangen etc.
(293) f. 283 d.d. 2-9-1613: Gerrit Jansz. bejaarde zoon van Catharina Pietersdr. zaliger
gewonen bij Jan Cornelisz. linnewever heeft ontvangen etc.
(294) f. 283v d.d. 22-8-1613: Marijtgen Gerritsdr. nagelaten (onder meer andere) bejaarde
dochter van Gerrit Cornelisz. in zijn leven pannebakker zaliger gewonnen bij Eemsgen
Willemsdr. geholpen door Cornelis Paulsz. van Valcken haar bijstaande voogd heeft
ontvangen etc.
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(295) f. 284v d.d. 26-8-1613: Sara de Wale bejaarde dochter van Jacob de Wales aaiwerker
en Maijcken Henricxdr. beide zaliger geholpen door Jan van Banchem griffier haar bijstande
voogd heeft ontvangen etc.
(295) f. 285 d.d. 28-8-1613: Trijntgen Willemsdr. weduwe van Willem Hubrechtsz. molenaar
bejaarde dochter van Willem Claesz. bierdrager gewonnen bij Anna Gerritsdr. van Oijen
beide zaliger geholpen door Jan van Banchem griffier van Leiden haar bijstaande voogd
heeft ontvangen etc.
(296) f. 286 d.d. 29-8-1613: Passchier de Fijne ‘cnape van de baijhalle’ en Mahieu Fijne
garentwijnder beide voor hen zelf en verder vervangende voor Pieter Fijne baljuw van
Renege en schepen van de Sale te IJperen haar broeder, alle erfgenamen van moederszijde
van Susanna van Nieuwenhuijsen zaliger die een dochter was van Joos van Nieuwenhuijsen
in zijn leven baaiwerker en Maijcken Fijne beide zaliger hebben ontvangen etc. conform de
rekening door Passcheir Fijne voorn. ter weeskamer overgeleverd en door weesmeesters
gesloten op 27-8-1613. Mahieu de Fijne voorn. stelt tot waarborg voor het gedeelte van
Pieter de Fijne voorn. zijn huising en erf binnen Leiden aan de noordzijde van de Pieters
Kloksteeg op de hoek van het Pieterskerkhof. [marge: 11-6-1616 dit huis ontslagen van dit
speciaal verband volgens procuratie door Pieter de Fijne gepasseerd op 21-5-1616 voor
twee notarissen te IJperen.]
(298) f. 287v d.d. 11-9-1613: Simon Jacobsz. mandemaker heft ontvangen etc. als hem door
overlijden van Meijnsgen Jacobsdr. zijn overleden dochter mede legataris van Elisabeth
Jacobsdr. van der Does aanbestorven zijn.
(299) f. 288v d.d. 11-9-1613: Jacob Meusz. bejaarde echte man van Susanna van der Hage
nu oud omtrent 24 jaar nagelaten (onder meer) alsnog minderjarige dochter van Jacques van
der Hage gewonnen bij Tanniken de Clercg zijn eerste huisvrouw was beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(300) f. 289v d.d. 12-9-1613: Annatgen Thomasdr. bejaarde dochter van Thomas Thijsz.
gewonnen bij Abigael Dircxdr. bedie zaliger geassisteerd met Ewout Henricxssz. Craen
notaris haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(300) f. 290 d.d. 18-9-1613: Jan de Goed bejaarde zoon van Joost de Goes gewonnen bij
Maijcken Goossensdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(301) f. 291 [geen datum vermeld]: Adriaen Cornelisz. van der Haes bejaarde zoon van
Cornelis Willemsz. van der Haes in zijn leven boterkoper gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr.
beide zaliger heeft ontvangen etc. [doorgehaald]
(302) f. 291v d.d. 26-9-1613: Pieter Simonsz. scheepmaker, Arent Simonsz. timmerman,
Cornelis Simonsz. scheepmaker, Neeltgen Simonsdr., Annatgen Simonsdr. alle bejaarde
kinderen van Simon Pietersz. Bom zaliger gewonnen bij Marijtgen Arentsdr. hebben
ontvangen etc.
(302) f. 292 d.d. 11-10-1613: Adriaen Cornelisz. van der Haes en Niclaes Cornelisz. van der
Haes bejaarde zonen van Cornelis Willemsz. van der Haes in zijn leven boterkoper
gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
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(303) f. 293 d.d. 16-10-1613: Jan van Geesdorp deurwaarder van het Hof van Holland
getrouwd met Gertruijd van der Laen, Jan van Aller brouwer te Oudewater getrouwd met
Florentia van der Laen en mr. Stephan van de Werve advocaat voor het Hof van Holland
getrouwd met Margareta van der Laen, wezende hun comparanten huisvrouwen voorn.
kinderen van Willem van Kraken van der Laen en Margareta Bijman Simonsdr. beide zaliger
hebben ontvangen etc. […] volgens kavelcedulle d.d. 23-4-1613.
(305) f. 294v d.d. 17-10-1613: Tobias Maes lakendrapier getrouwd met Susanna Jansdr.
bejaarde dochter van Jan Florisz. gewonnen bij Jacquemijne de Neuville zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorsz.
(305) f. 295 d.d. 18-9-1613: Pieter Anthonisz. van Santen pontgaarder te Rotterda, bejaarde
echte man van Cornelia Ponssendr. nu oud omtrent 22 jaar nagelaten (onder meer) alsnog
minderjarige dochter van Pontiaen Jansz. uit De Kaag en Marija Willem Bruijnendr. beide
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(306) f. 295v d.d. 23-10-1613: Lambrecht Lambrechtsz. zeemtouwer bejaarde echte man
van Marijtgen Albrechtsdr. nu oud omtrent 23 jaar nagelaten alsnog minderjarige dochter van
Albrecht Pietersz. van der Hage chirurgijn en Guertgen Jansdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(307) f. 296v d.d. 1-11-1613: Samuel Schouteten bejaarde zoon van Jan Schouteten
gewonnen bij Jacquemijne Glenders beide zaliger heeft ontvangen etc.
(307) f. 297 d.d. 6-11-1613: Pieter Simonsz. schoenmaker getrouwd met Geertgen Dircxdr.
bejaarde dochter van Dirck Maertensz. Crac gewonnen bij Grietgen Pietersdr. beide zaliger
heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(308) f. 297v d.d. 6-11-1613: Michiel Jansz. schippersgezel bejaarde zoon van Jan
Michielsz. schipper in het Amsterdamse Veer zaliger gewonnen bij Aeltgen Jacobsdr.
appelverkoopster heeft ontvangen etc.
(308) f. 298 d.d. 8-11-1613: Gerrit Arentsz., Neeltgen Arentsdr. en Marijtgen Arentsdr. alle
beaarde kinderen van Arent Gerritsz. van Immerseel gebijnaamd Tol zaliger gewonnen bij
Marijtgen Pietersdr., wezende voorsz. Neeltgen en Marijtgen geassisteerd door Gerrit
Arentsz. voor. haar broeder en bijstaande voogd, hebben ontvangen etc.
(309) f. 298v d.d. 7-11-1613: Susanna van Bambeke en Sara van Bambeken bejaarde
dochters van Dirck van Bambeke saaitrapier gewonnen bij zaliger Martina Cneecx beide
geholpen door Jan van Banchem griffier haar bijstaande voogd hebben ontvangen etc.
(310) f. 299v d.d. 21-11-1613: Jacob Reijersz. bleker en Willem Reijersz. schoenmaker
bejaarde zonen van Reijer Jansz. bleker zaliger gewonnen bij Marijtgen Jacobsdr. hebben
ontvangen etc.
(310) f. 300 d.d. 27-11-1613: Jan Barentsz. Pijper kleermaker bejaarde echte man van
Annatgen oud omtrent 21 jaar, onder meer andere, nagelaten alsnog onmondige dochter van
Court Jacobsz. zaliger gewonnen bij Grietgen Gerritsdr., tot de voogdij van zijn voorsz.
huisvrouws goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz.
huisvrouw.
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(311) f. 300v d.d. 29-11-1613: Petronelle Jacobsdr. bejaarde dochter van Lijntgen Boeijs
zaliger gewonnen bij Jacob de Volder kleermaker geholpen door Ewout Hendricxsz. Craen
notaris haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(311) f. 301 d.d. 5-12-1613: Gerrit Jheroensz. steenhouwer bejaarde echte man van Barbara
van Goten nu oud omtrent 21 jaar nagelaten dochter van Henric Pietersz. van Goten zaliger
gewonnen bij Baertgen Gerritsdr. van Dam, tot de voogdij van zijn voorsz. huisvrouws
goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(312) f. 301v d.d. 16-12-1613: Willem Alewijnsz. olieslager bejaarde echte man van
Margareta Pietersdr. nu oud omtrent 24 jaar nagelaten dochter van Pieter Cornelisz. van
Noordt en Elisabeth Dircxdr. den Oosterling beide zaliger, tot de voogdij van zijn voorn.
huisvrouws goederen toeglaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(312) f. 302 d.d. 12-12-1613: Cornelis Jansz. heeft ontvangen etc. als hem door overlijden
van Jan Cornelisz. zijn overleden zoon aanbestorven zijn.
(313) f. 302v d.d. 5-12-1613: Samuel Jason bejaarde zoon van Catharina Cramers zaliger
gewonnen bij Jason van Dijcke heeft ontvangen etc.
(313) f. 303 d.d. 16-12-1613: Cornelis Jansz. en Pieter Jacobsz. bakker getrouwd met
Neeltgen Jansdr. bejaarde kinderen van Elsgen Pietersdr. zaliger gewonnen bij Jan
Baudewijnsz. garentwijnder hebben ontvangen etc.
(314) f. 303v d.d. 16-12-1613: Jacob Cornelisz. schippersknecht op het Amsterdamse Veer
en Stijntgen Claesdr. weduwe van Louris Cornelisz. vellewasser geholpen door Johan van
Banchem griffier van Leiden haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Cornelis
Ruijtersz. schipper in het amsterdamse Veer gewonnen bij Catharina Pietersdr. hebben
ontvangen etc.
(314) f. 304 d.d. 30-12-1613: Pieter Henricxsz. van Goten, Cornelis Henricxsz. van Goten en
Neeltgen Henricxdr. van Goten ongehuwde persoon geholpen doot Pieter Henricxsz. voorn.
haar broeder en bijstaadne voogd alle voor haar zelf, verder Herman Evertsz. vleeshouwer
getrouwd geweest met Christina Henricxdr. van Goten zaliger in die kwaliteit mede voor hem
zelf en verder als vader en testamentaire voogd van zijn weeskinderen, nog dezelfde
Herman Evertsz. als gemachtigde van Cornelis Pietersz. de Vrije predikant te Bodegraven
getrouwd met Marijtgen Henricxdr. van Goten volgens procuratie door Cornelis de Vrije
getekend in presentie van Matthijs van der Tol notaris residerende te Bodegraven en Willem
Adriaensz. kosten en schoolmeester aldaar op 20-12-1613, en ten laatste Gerrit Jheroensz.
steenhouwer bejaarde echte man van Barbara Henricxdr. van Goten, alle kinderen van
Henric Pietersz. van Goten in zijn leven mede meester van het Sint Catharinen Gasthuis van
Leiden, en zulks uit kracht van zekere huwelijkse voorwaarden gezamenlijk erfgenamen van
Gerrit Henricxsz. van Goten haar zaliger broeder en zwager respectievelijk, hebben
ontvangen etc. als vanwege Gerrit Henricxz. voorn. ter weeskamer binnen Leiden berust
hebben.
(315) f. 305 d.d. 3-1-1614: Sara de Witte bejaarde dochter van Marcus de Witte van Belle
saaitrapier en Josina van Strasele beide zaliger geholphen door Ambrosius van Brunsdorp
als haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
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(316) f. 305v d.d. 8-1-1614: Jan Jansz. schipper op Gorcum bejaarde echte man van
Teuntgen Albrechtsdr. nu oud omtrent 23 jaar nagelaten dochter van Teuntgen Cornelisdr.
zaliger gewonnen bij Albrecht Simonsz. schuurzand-verkoper, tot de voogdij van zijn voorsz.
huisvrouws goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(316) f. 306 [niet gedateerd]: Cornelis Mattheus warmoesman voor het zelf en vanwege
Adriaentgen Mattheusdr. weduwe van Adriaen Pietersz. saaiwerker zijn zuster, bejaarde
kinderen van Mattheus Pietersz. in zijn leven schuitvoerder op Gouda en Baertgen Jacobsdr.
beide zaliger hebben ontvangen etc. [in de marge: is veranderd als hierna folio 307.]
(317) f. 307 d.d. 10-1-1614: Cornelis Mattheus warmoesman voor het zelf en vanwege
Adriaentgen Mattheusdr. weduwe van Adriaen Pietersz. saaiwerker zijn zuster, bejaarde
kinderen van Mattheus Pietersz. in zijn leven schuitvoerder op Gouda en Baertgen Jacobsdr.
beide zaliger hebben ontvangen etc.
(318) f. 307v d.d. 16-1-1614: Thonis Cornelisz. lijndraaier en Jonas Anthonisz.
wollescheerder mitsgaders Grietgen Cornelisdr. zijn huisvrouw, bejaarde kinderen van
Cornelis Dircxsz. Moijwever in zijn leven bierdrager zaliger gewonnen bij Maria Barentsdr.
hebben ontvangen etc.
(319) f. 308v d.d. 17-1-1614: Jacob Paets Jansz. getrouwd met Catharina Willemsdr.
bejaarde dochter van Willem Cornelisz. de Milde gewonnen bij Jacquemijne Jansdr. beide
zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(319) f. 309 d.d. 21-1-1614: Marcus de Witte en Pieter de Geest gemachtigd door Johannes
Oliphier en Johannes Laniel als voogden van Josua en Sara van Nieuwenhuijsen nagelaten
weeskinderen van Jan van Nieuwenhuijsen overleden te Sandwich in Engeland gewonnen
bij Sara Tasseels beide zaliger, mede erfgenamen ab intestato van Susanna van
Nieuwenhuijsen nagelaten overleden weeskind van Joos van Nieuwenhuijsen die een
broeder was van Jan van Nieuwenhuijsen voorn., hebben ontvangen etc. eerst 380 gld. over
hetgeen Passchier de Fijne als mede voogd over het voorsz overleden weeskind ten
behoeve van de voorsz. twee weeskinderen schuldig is gebleven volgens de rekening ter
weeskamer binnen Leiden gedaan op 27-8-1613, en nog de goederen en geschriften die ter
weeskamer van Leiden vanwege het voorsz. overleden weeskind in bewaring berust hebben.
(321) f. 310v d.d. 22-1-1614: Cornelis Jansz. van Poelgeest koekebakker bejaarde zoon van
Jan Pietersz. van Poelgeest en Dircgen Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(321) f. 311 d.d. 22-1-1614: Pieter Henricxsz. en Clara Henricxdr. geholpen door Pieter
Dircxsz. van Leeuwen gesubstitueerd secretaris en kamerbewaarder van de weeskamer van
Leiden als haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Henrick Gerritsz. ’t Kindt van
Haerlem voerman zaliger gewonnen bij Weijntgen Jacobsdr. hebben ontvangen etc.
(322) f. 311v d.d. 5-2-1614: Joris Hollebeecke drapier bejaarde echte man van Susanna de
Visscher (onder meer andere) nagelaten dochter van Adriaen de Visscher en Tanniken van
Overbeecque bedie zaliger heeft ontvangen etc. als hem door overlijden van Lidia de
Visscher zaliger zijn voorn. huisvrouws zuster aanbestorven.
(322) f. 312 d.d. 13-2-1614: Wouter Claesz., Jan Claesz. en Marijtgen Claesdr., wezende
dezelfde Marijtgen geholpen door Wouter Claesz. voorn. haar broeder en bijstaande voogd,
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alle bejaarde kinderen van Claes Woutersz. tuinman zaliger gewonnen bij Appolonia
Thonisdr. hebben ontvangen etc.
(323) f. 312v d.d. 17-2-1614: Elisabeth Maerten bejaarde dochter van Victor Maerten
spinnewielmaker zaliger gewonnen bij Claesgen van de Vanne filia Clement geholpen door
Johan van Banchem griffier van Leiden haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(323) f. 313 d.d. 20-2-1614: Pieter Simonsz. den Binck, onder meer andere, bejaarde zoon
van Simon Jansz. den Binck en Neeltgen Claesdr. van Medenblijck beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(324) f. 313v d.d. 24-10(!)-1614: Arent Simonsz. metselaar getrouwd met Catharina Arentsdr.
bejaarde dochter van Alijdt Jacobsdr. van Goten zaliger gewonnen bij Arent Dircxsz. van
Haesbrouck bakker heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(324) f. 314 d.d. 20-2-1614: Henrick Claesz. van Thol stadhuisbewaarder te Leiden getrouwd
met Machtelt Cornelisdr. angelaten (onder meer andere) bejaarde dochter van Cornelis
Hugensz. in zijn leven bakker zaliger gewonnen bij Aeltgen Adriaensdr. en zulks mede
geinstitueerde erfgenaam in het vruchtgebruik van de goederen en erfenis nagelaten door
Elisabeth Hugendr. zijn comparants huisvrouws zaliger moeie in haar leven huisvrouw van
Wijbrand Thadeus Capiteijns gezworenen klerk ter secretarie, vanwelek contigente erfportie
de kinderen van Machtelt Cornelisdr. voorn. zijn huisvrouw toebehoort het eigendom volgens
testament van dezelfde Elisabeth Hugendr. voorn. gepasseerd voor Salomon Leonardtsz.
van der Wuurt notaris binnen Leiden op 6-1-1605, heeft ontvangen etc. hem in naam van zijn
huisvrouw en haar kinderen zowel met blinde loting als anderszins aangekomen door het
overlijden van Elisabeth Hugendr. enigszins aanbestorven zijn. Tot waarborg verbindt
comparant zijn huising en erf binnen Leiden aan de oostzijde van de Pieterskerkstraat.
Compareerde mede Jan Claesz. van Thol vleeshouwer en stelt zich borg. Henrick Claesz.
voorn. belooft voorsz. Jan Claesz. zijn broeder en borg van deze borgtocht te ontheffen,
vrijen, kosteloos en schadeloos te houden.
(326) f. 315v d.d. 26-2-1614: Cornelis Arentsz. mandemaker getrouwd met Jannatgen
Gerritsdr. en Joris Jeroensz. van de Vogel metselaar getrouwd met Machtelt Gerritsdr.
bejaarde dochters van Gerrit Adriaensz. bouman op de Vent bij Rijnsburg gewonnen bij
Pietertgen Joostendr. beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege haar voorn.
huisvrouwen.
(326) f. 316 d.d. 3-3-1614: David van Neuville saaiwerker bejaarde echte man van Maeijcken
Adriaensdr. nu oud omtrent 23 jaar alsnog onmondige dochter van Adriaen van Waddemont
dekentrapier gewonnen bij Maijcken Loijs [evt. Louijs], tot de lichting van zijn voorn.
huisvrouws goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorn. huisvrouw.
(327) f. 316v d.d. 28-2-1614: Saelmon Dircxsz. warmoesman getrouwd met Catharina
Claesdr. bejaarde dochter van Claes Pietersz. Zorch warmoesman en Hillegond Jansdr.
beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorn.
(327) f. 317 d.d. 6-3-1614: Cornelis Willemsz. bezemmaker getrouwd met Geertruijt
Willemsdr. bejaarde dochter van Machtelt Goversdr. zaliger gewonnen bij Willem Pietersz.
van Dobbe heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorn. huisvrouw.
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(328) f. 317v d.d. 19-3-1614: Willem Lodewijcxsz. ‘bonger in de brouwerijen’, Joachim
Lodewijcxsz. timmerman en Pieter Simonsz. Cruijtpenning getrouwd met Grietgen
Lodewijcxdr. bejaarde kinderen van Lodewijck Willemsz. en Dieuwertgen IJsbrantsdr. bedie
zaliger hebben ontvangen etc.
(328) f. 318 d.d. 4-4-1614: Jan Cornelisz., mitsgaders Jan Jeroensz. vleeshouwer getrouwd
met Machtelt Cornelisdr. en Gillis Cruijt tobeerder getrouwd met Margareta Cornelisdr.
bejaarde kinderen van Cornelis Cornelisz. gebijnaamd Breugom vleeshouwer gewonnen bij
zaliger Marijtgen Jansdr. hebben ontvangen etc.
(329) f. 318v d.d. 16-4-1614: Jonkheer Frans van der Does kanunnik te Oude Munster te
Utrecht getrouwd met Anna Abrahamsdr. bejaarde dochter van Abraham Jansz. gewonnen
bij Magdalena Jacobsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(329) f. 319 d.d. 17-4-1614: Quijrijn Arentsz. en Elisabet Arentsdr. bejaarde kinderen van
Arent Jansz. Ravens in zijn leven wachtmeester gewonnen bij Volcgen Quijrijnsdr. beide
zaliger hebben ontvangen etc.
(330) f. 319v d.d. 23-4-1614: Jan Jansz. van Zevenen getrouwd met Grietgen Jacobsdr. de
Bont en Willem Jacob Claesz. getrouwd met Fijtgen Jacobsdr. de Bont, bejaarde dochters
van Jacob de Bondt in zijn leven procureur voor de vierschaar van Leiden gewonnen bij
Gijsbrechtgen Dirck Brugmansdr. beide zaliger hebben ontvangen etc. vanwege hun
huisvrouwen.
(330) f. 320 d.d. 28-4-1614: Willem Jorisz. van ’t Gilderhuijs stoeldraaier en Floris
Lambrechtsz. van Onderwater getrouwd met Aeltgen Jorisdr. van ’t Gilderhuijs vervangende
voor Gijsbrecht Jorisz. van ’t Gilderhuijs schrijnwerker en Adriaen Jorisz. van ’t Gilderhuijs
schrijnwerker hun broeders en zwagers respectievelijk, bejaarde kinderen van Joris
Robrechtsz. van ’t Gilderhuijs metselaar zaliger gewonnen bij Annatgen Gijsbrechtsdr.
hebben ontvangen etc.
(331) f. 321 d.d. 30-4-1614: Jan Refijn saaiwerker getrouwd met Sara Leus, onder meer
andere, bejaarde dochter van Marcus Leus zaliger gewonnen bij Maeijcken Naijers heeft
ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(332) f. 321v d.d. 5-5-1614: Hubrecht Severijn lakenbereider en Pieter Faes goudsmid
getrouwd met Susanna Severijn, bejaarde kinderen van Severijn Langebilck zaliger
gewonnen bij Pierina Notemans tegenwoordig getrouwd zijnde met Jan de Gokelare hebben
ontvangen etc.
(332) f. 322 d.d. 1-5-1614: Daniel Dircxsz. van Buijtendijck molenaar bejaarde echte man
van Elisabet Gerrebrantsdr. nu oud omtrent 24 jaar nagelaten weeskind van Garrebrant
Dammasz. en Daentgen Jansdr. beide zaliger, tot de voogdij van zijn voorsz. huisvrouws
goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(333) f. 322v d.d. 14-5-1614: Henrick Willemsz. koperslager (onder meer andere) bejaarde
zoon van Willem Dircxsz. den Tel zaliger gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. heeft ontvangen
etc.
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(333) f. 323 d.d. 16-5-1614: Trijntgen Cornelisdr. geholpen door Pauls Stock secretaris van
de weeskamer als haar bijstaande voogd, bejaarde dochter van Cornelis Pietersz.
linnewever gewonnen bij Marijtgen Jacobsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(334) f. 323v d.d. 2-6-1614: Cornelis Reijersz. Schenaert saaiwerker bejaarde zoon van
Reijer Gerritsz. Schenaert en Marijtgen Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(334) f. 324 d.d. 5-6-1614: Henric Henricxsz. van Swol getrouwd met Marijtgen Claesdr. voor
hem zelf en als last hebbende van Jacques Jorisz. getrouwd met Susanna Claesdr.,
mitsgaders Judith Claesdr. ongehuwde persoon zijn comparants huisvrouws zuster en
zwager volgens akte gepasseerd voor Jonas Proost predikant te Colchester in Engeland uit
naam van de kerkeraad aldaar van d.d. 28-4-1614 oude stijl, bejaarde kinderen van Claes
Timmerman gewonnen bij Janniken d’Ingelsche hebben ontvangen etc.
(335) f. 325 d.d. 11-6-1614: Egbert Courtsz. linnewever en Neeltgen Claesdr. echtelieden,
bejaarde dochter van Claes Jansz. den Uijl gewonnen bij zaliger Grietgen Dircxdr. hebben
ontvangen als vanwege Neeltgen Claesdr. voorn.
(336) f. 325v d.d. 13-6-1614: Leonardt Ravens boekverkoper wonende in Den Haag
bejaarde echte man van Agniete Jacobsdr. oud omtrent 23 jaar nagelaten, onder meer,
alsnog onmondige dochter van Jacob Jansz. in zijn leven stadssmid en Marijtgen Cornelisdr.
beide zaliger, als tot de voogdij en lichting van zijn voorn. huisvrouws goederen toegelaten
zijnde, heeft ontvangen etc. als vanwege zijn voorn. huisvrouw.
(336) f. 326 d.d. 19-6-1614: Simon Gerritsz. timmerman bejaarde zoon van Gerrit Simonsz.
poortier van de Wittepoort zaliger gewonnen bij Neeltgen Jandsr. heeft ontvangen etc.
(337) f. 326v d.d. 18-6-1614: Sara Arentsdr. dochter van Arent Pietersz. van Overzee
schrijnwerker gewonnen bij Catharina Claesdr. zaliger, tot de voogdij en lichting van zijn
voorn. huisvrouws goederen toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorn.
huisvrouw.
(337) f. 327 d.d. 20-6-1614: Quijrijn Arentsz. Ravens vleeshouwer getrouwd met Catharina
Claesdr. en Dirc Jacobsz. van Banchem schoenmaker getrouwd met Grietgen Claesdr.,
bejaarde dochters van Claes Dircxsz. den Tel zaliger gewonnen bij Catharina Jansdr.
hebben ontvangen etc. vanwege haar voorsz. huisvrouwen.
(338) f. 328 d.d. 25-6-1614: Simon Damen metselaar en Grietgen Damen bejaarde kinderen
van Daem Daemsz. zaliger gewonnen bij Dircgen Cornelisdr. hebben ontvangen etc.
(339) f. 328v d.d. 3-7-1614: Franchoijs du Pree bejaarde zoon van Jan du Pree in zijn leven
‘liwatier’ gewonnen bij Tanniken Zelvers beide zaliger heeft ontvangen etc.
(339) f. 329 d.d. 9-7-1614: Willem Ponssen van IJsselstejin vetweijer heeft, conform
procuratie doro Cornelis Ponssen van IJsselsteijn zijn broeder gepasseerd voor schout,
burgemeesters en schepenen van Utrecht op 21-6-1614 oude stijl, ontvangen etc. alle
goederen en geschriften als vanwege dezelfde Cornelis {onssen ter weeskamer berust
hebben.
(340) f. 330 d.d. 9-7-1614: Davidt van Crombrugge bejaarde zoon van Lievijn van
Crombrugge gewonnen bij Pierijne Plomtsoens beide zaliger heeft ontvangen etc.
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(341) f. 330v d.d. 14-7-1614: Dorothea Claesdr. bejaarde enige nagelaten dchter van Clase
Paulsz. in zijn leven bakker en Marijtgen Willemsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(341) f. 331 d.d. 16-7-1614: Cornelis Pietersz. en zijn zuster Grietgen Pietersdr. geassisteerd
met de voorsz. haar broeder als haar gekoren voogd, bejaarde kinderen van Pieter
Cornelisz. warmoesman gewonnen bij zaliger Marijtgen Jansdr. zijn eertse huisvrouw was,
hebben ontvangen etc.
(342) f. 331 d.d. 30-7-1614: Mr. Laurens Willemsz. van Eck predikant te Meppel voljaarde
echte man van Annatgen Jansdr. nu oud omtrent 22 jaar nagelaten dochter van Annatgen
Matthijsdr. van Tol zaliger gewonnen bij Jan Cornelisz. van Cranenburch schipper, tot de
voogdij van zijn voorsz. huisvrouws goederen ter weeskamer van Leiden berust hebbende
toegelaten zijnde, heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorsz.
(342) f. 332 d.d. 24-7-1614: Abraham Jansz. saaiwerker bejaarde echte man van Marijtgen
Adriaensdr. nu oud omtrent 22 jaar nagelaten dochter van Neeltgen Pietersdr. Hofflant
zaliger gewonnen bij Adriaen Claesz. saaitrapier, tot de voogdij van zijn voorsz. huisvrouws
goederen ter weeskamer van Leiden berust hebbende toegelaten zijnde, heeft ontvangen
etc. vanwege zijn huisvrouw voorsz.
(343) f. 333 d.d. 25-7-1614: Jan Jacobsz. Vonck chirurgijn in Den Haag bejaarde zoon van
ajcob Jansz. stadssmid en Marijtgen Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(344) f. 333v d.d. 30-7-1614: Jacques Boleijn en Guilliame Boleijn bejaarde kinderen van
Guilliame Boleijn kleermaker gewonnen bij Jacquemijne Ferfaecke bedie zaliger hebben
ontvangen etc.
(344) f. 334 d.d. 4-8-1614: Geertgen Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Dammasz.
schoenmaker zaliger gewonnen bij Marijtgen Gillisdr. geassisteerd door Ewout Henricxsz.
Craen notaris haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(345) f. 334v d.d. 9-8-1614: Dirck Jacobsz. getrouwd met Liedewije Adriaensdr. bejaarde
dochter van Adriaen Jansz. molenaar aan de ‘Aerdam’ en Marijtgen Gerritsdr., mede
geinstitueerde erfgename van Barbara Willemsdr., heeft ontvangen etc. als vanwege zijn
huisvrouw.
(345) f. 335 d.d. 9-8-1614: Cornelis Clemenstsz. wonende te Langeraar bejaarde echte man
van Marijtgen nu oud omtrent 20 jaar, alsnog onbejaarde dochter van Adriaen Jansz.
molenaar aan de ‘Aerdam’ en Marijtgen Gerritsdr., mede geinstitueerde erfgename van
Barbara Willemsdr., tot de voogdij van zijn voorsz. huisvrouws goederen toegelaten zijnde,
heeft ontvangen etc. als vanwege zijn huisvrouw.
(346) f. 335v d.d. 20-8-1614: Dirck Anthonisz. Schalckwijck getrouwd met Deliana Willemsdr.
van Tou wonende te Utrecht bejaarde dochter van Willem Cornelisz. Tou rietdekker zaliger
gewonnen bij Anna Cornelisdr. Vrouling heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw.
(346) f. 336 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1614: Annatgen Jacobsdr. geholpen door [niet
ingevuld] als haar bijstaande voogd bejaarde dochter van Jacob Willemsz. Starremont
kousemaker gewonnen bij Dircgen Jansdr. zaliger heeft ontvangen etc.
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(347) f. 336v d.d. 27-8-1614: Jacob de Jonge bakker heeft ontvangen etc. als hem door
overlijden van Jacques de Jonge filiuss Jacobs zijn overleden zoon aanbestorven zijn.
(347) f. 337 d.d. 3-9-1614: Abraham van Verresele saaiwerker bejaarde echte man van
Pietertgen Arentsdr. dochter van Arent Simonsz. pottebakker gewonnen bij Janniken
Pietersdr. heeft ontvangen etc. vanwege zijn voorsz. huisvrouw.
(348) f. 337v d.d. 15-9-1614: Bruijn Willemsz. bejaarde zoon van Willem Brunensz. en
Marijtgen Heije Cornelisdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(348) f. 338 d.d. 18-9-1614: Aeffgen Jacobsdr. bejaarde dochter van Jacob Adriaensz. Tas
kuiper gewonnen bij zaliger Marijtgen Dircxdr. geholpen door Johan van Banchem griffier
van Leiden haar bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(349) f. 338v d.d. 23-9-1614: Maijcken Gelijens bejaarde cohter van Geleijn Pille oude
klerenverkope gewonnen bij Tanniken Sabels beide zaliger geholpen door Pauls Stock
secretaris van de weeskamer haar bijstande voogd heeft ontvangen etc.
(349) f. 339 d.d. 25-9-1614: Carel de Hane, Jacob de Hane en Janniken de Hane geholpen
door Carel voorn. haar broeder als haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Pieter de
Hane zwartverver zaliger gewonnen bij Maijcken Crusorum hebben ontvangen etc.
(350) f. 339v d.d. 26-9-1614: Jan Jacobsz. en Annatgen Jacobsdr. geholpen door dezelfde
Jan Jacobsz. haar broeder als haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Jacob
Willemsz. van Starremont kousmaker gewonnen bij zaliger Dirckgen Jansdr. hebben
ontvangen etc.
(350) f. 340 d.d. 29-9-1614: Jan de Bloc timmerman bejaarde echte man van Marijtgen
Dircxdr. en Neeltgen Dircxdr. ongehuwde persoon gehiolpen door de voorsz. Jan de Bloc
haar zwager als haar bijstaande voogd, bejaarde kinderen van Dirc Jacobsz. nettebreier
gewonnen bij Beatris Matthijsendr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
(351) f. 340v d.d. 9-10-1614: Willeboort Maertensz. van Stopenburch vleeshouwer bejaarde
zoon van Maerten Willeboortsz. van Stopenburch gewonnen bij Annatgen Gerritsdr. van
Tethrode beide zaliger heeft ontvangen etc.
(351) f. 341 [geen datum ingevuld]: Coenraedt Bouwensz. bejaarde zoon van mr. Bouwen
jacobsz. en Niesgen Coenraedtsdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(352) f. 341v d.d. 13-10-1614: Henrick Gerritsz. tuinman ook bakker heeft ontvangen etc. als
hem door overlijden van Jan Henricxsz. zijn zaliger zoon die hij gewonnen heeft bij Marijtgen
Adriaensdr. zijn eerste huisvrouw was aanbestorven zijn.
(353) f. 342v d.d. 14-10-1614: Cornelis van Dijlsen wijnkoper te Dordrecht bejaarde echte
man van Weijntgen Pietersdr. van Bloclant nu oud omtrent 20 jaar, mede nagelaten dochter
van Pieter Nan Philipsz. van Blocklant gewonnen bij Dirckgen Cornelisdr. beide zaliger,
toegelaten zijnde tot de voogdij van zijn huisvrouws goederen, heeft ontvangen etc. vanwege
zijn huisvrouw voorsz.
(353) f. 342’ d.d. 27-10-1614: Dirck Lambrechtsz. voljaarde zoon van Lambrecht Jacpbsz.
warmoesman gewonnen bij Cecilia Dirckxdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
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(354) f. 342’v d.d. 13-11-1614: Johan van Weede secretaris van het kapittel ten Dom te
Utrecht bejaarde echte man van Catharina Jorisdr. de Cuper nu oud omtrent 18 jaar,
nagelaten dochter van Joris Christiaensz. de Cuper zaliger gewonnen bij Marijtgen
Henricxdr. van Blommesteijn, toegelaten zijnde tot de voogdij van zijn huisvrouws goederen,
heeft ontvangen etc. vanwege zijn huisvrouw voorsz.
(354) f. 343 d.d. 26-11-1615 [! dat lijkt een vergissing]: Willem Dircxsz. schoenmaker en
Willem Evertsz. hoefsmid getrouwd met Haesgen Dircxdr. nagelaten bejaarde kinderen van
Dirck Quijrijnsz. pottebakker gewonnen bij Trijntgen Cornelisdr. zowel voor hen zelf en als
mede erfgenamen van hun overleden broeder en zuster hebben ontvangen
(355) 343v d.d. 8-12-1614: Samuel Gorisz. passementier bejaarde echte man van Marijtgen
Michielsdr. nu oud omtrent 22 jaar nagelaten dochter van Aeltgen Hermansdr. zaliger
gewonnen bi Michiel Lambrechtsz. glasmaker heeft ontvangen etc.
(355) f. 344 d.d. 12-12-1614: Claes van Eijck bejaarde zoon van Henrick Claesz. van Eijck
gewonnen bij Francgen Jansdr. beide zaliger heeft ontvangen etc.
(356) f. 344v d.d. 12-12-1614: Claes van Eijck weduwnaar van Annatgen Claesdr. die
weduwe is geweest van Jan Cornelisz. van der Laen in zijn leven waard in het Gulde Gebidt
voor hem zelf, Huijch Henricxsz. van Eijck, Dirck Simonsz. bakker en Jan Jansz. van der
Vecht als gestelde voogden over Henrick nu oud omtrent 1 jaar en 8 maanden nagelaten
weeskind van Annatgen Claesdr. voorsz. gewonnen bij Claes van Eijck voorn., te samen
erfgenamen ab intestato van Annatgen Jansdr. van der Laen zaliger nagelaten weeskind van
Jan Cornelisz. van der Laen en Annatgen Claesdr. beide zaliger hebben ontvangen etc.
(356) f. 345 d.d. 17-12-1614: Elisabeth Nobelius bejaarde dochter van mr. Johannes
Nobelius in zijn leven predikant te Koudekerk gewonnen bij Marije Jansdr. zijn eerste
huisvrouw was beide zaliger geholpen door Johan van Banchem griffier van Leiden als haar
bijstaande voogd heeft ontvangen etc.
(357) f. 345v d.d. 15-12-1614: Adriaen Cornelisz. rintmolenaar, Henrick Claesz. bakker
getrouwd met Neeltgen Cornelisdr., Marijtgen Cornelisdr. en Heijltgen Cornelisdr., alle
bejaarde kinderen van Cornelis Adriaensz. den Hollander rintmolenaar zaliger gewonnen bij
Machtelt Jansdr. hebben ontvangen etc.
(357) f. 346 d.d. 15-12-1614: Henrick Claesz. van Rijn bakker bejaarde zoon van Claes
Dircxsz. van Rijn koperslager gewonnen bij Hillegont Pietersdr. beide zaliger heeft
ontvangen etc.
(358) f. 346v d.d. 31-12-1614: Franc Cornelisz., Aert Jansz. bejaarde echte man van Dignum
Cornelisdr., Matthijs Matthijsz. baaitrapier getrouwd geweest met Elisabeth Cornelisdr., alle
bejaarde kinderen van Cornelis Willemsz. schrijver in de Haarlemmerpoort gewonnen bij
Catharina Gommersdr. zaliger hebben ontvangen etc.
(358) f. 347 d.d. 31-12-1614: Aelbrecht en Cornelis Simonszonen Stam bejaarde kinderen
van Marijtgen Jansdr. van der Booch zaliger gewonnen bij Simon Gangeloffsz. Stam
timmerman hebben ontvangen etc.
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