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Een aantal opmerkingen die belangrijk kunnen zijn bij het gebruik van deze bewerking.
Fouten zijn mijn fouten. Dus controleer aan de hand van het origineel of het klopt. Scannummers
staan er bij.
Namen zijn zoveel mogelijk letterlijk overgenomen, als ook beroepen.
Speciale oude tekst staan tussen aanhalingstekens, al ben ik daar niet altijd consequent in geweest.
Soms worden beroepen achternamen, het is niet altijd duidelijk of het een achternaam is of beroep.
Er is in de DTB Rotterdam wel naar gekeken.

Met dank aan Klaas Reuvers voor het oplossen van meerdere tekstuele problemen.
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Weeskamer Rotterdam Voogdenboek, Inventarisnr. 553
foto 8
den 7-1-1688
Franc Bastiaensz, ballastvoerder, en Dirck van Adrichem, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Maerte Bastiaens, daar moeder af was Maritje Dircs Delffgauw, enz.
eodem die
Hermanus van Stockum, kleermaecker, en Jan Ro (deel tekst weggevallen, verder aangegeven (..)),
kammemaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Grietje Gerrits, daar vader af is
Moij(..) Lamberts, enz.
eodem die
Geleijn van Someren, die bij testament van Johan van Someren, not. Johan van Someren alhier van
16-4-1683, is gesteld (nevens Everard van Someren) tot voogd over de kinderen van wijlen Willem
van Someren, daar moeder af was Cornelia Cruijswegh, enz.
eodem die
Nicolaes van der Schelt is gesurrog. tot voogd in de plaats van wijlen Jan Crijnen [tussen de regels
geschreven. Gerrit van der Schelt en seeckere] over de kinderen van wijlen Jan Ariens, daar moeder
af is Trijntje Thomas, enz.
den 9 dito
Willem Brouwer, statsarbeijder, is geord. tot voogd over het weeskind van Pieter IJpens, daar
moeder af was Annetge (niet vermeld), enz.
den 10 dito
Antonij t Hoofd en Robbert Robberts, varende luijden, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
wijlen Dina Wouters, daar vader af is Thomas Claasz, enz.
foto 9
den 14-1-1688
Bernard van Outheusden, mr. Pieter Kievit Adr. en Cornelis Doncker, laeckenkooper, die bij
testament van Nicolaes van Heijmenbergh, in zijn leven koopman in wijnen alhier, not. Philips
Basteels alhier van 17-7-1686, gesteld zijn tot voogden over zijn kinderen, enz.
den 15 dito
Jacobus de Necker, die bij testament van uts., is gesteld tot executeur, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Jannetge van Esch, die bij testament van Johannes Balckeneinde, wijnkooper,
haar overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 6-2-1669, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Cornelis van Heel en Joh. Braessem gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
den 17 dito
Dirck en Adriaen Vonck zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van Cornelis Vonck, daar
moeder af was Maria Coninck, enz.
den 21-1-1688
Arij Willems, waaghkruijder, en Albert Barthout, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Barents Monck, daar moeder af is Neeltge Marcelis, enz.
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eodem die
Salomon Berckou, smith, en Arij Vermolen, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Louis Rector, daar moeder af is Clara Wigge(..) Donselaar, enz.
eodem die
Anthonij Waerdenier, die bij testament van Willem Rijshoeck, not. Govert van Gesel alhier van 15-11688, is gesteld tot executeur en voogd over al de minderjarigen in het testament geraakt, verzoekt
van het executeurschap en de voogdijschap te mogen worden ontslagen, aangezien hij meer dan
“drie voogdijen is waernemende”, enz.
eodem die
Johannes van Helburgh, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld als uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van voorn. J. van Helburge, in qualita uts., is Jan van Wijck, koopman, gesurrog. in de
plaats van Anthonij Waerdenier, die zich wettig heeft geexcuseerd, tot executeur en voogd over uts.,
enz.
den 22 dito
Dirck Wouters en Jan le Grand, wijnkoopers, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Michel Gobeau, daar moeder af is Marie Wouters, enz.
den 23 dito
Jacobus Vroolo, die bij testament van Apolonia van Guijlick, zijn overleden huisvrouw, not. Philip de
Custer alhier van 26-11-1685, is gesteld tot voogd over hun kin(..), enz.
den 24 dito
Joost Struijs en Johannes Queborn zijn geord. als voogden over de minderjarige erfgenamen, die uit
kracht van testament van Machieltge Aerts, in haar leven weduwe van Jacob Jans van der Hoeven,
not. mr. Eeuwout Guldenbach alhier van 16-10-1687, zijn geraakt, enz.
foto 10
den 24-1-1688
Johannes Queborn is gesteld tot acteur om tegen Joost Struijs als erfgenaam van Machteltge Aerts, in
haar leven weduwe van Jacob Jansz van der Hoeve, volgens haar testament, not. mr. Eeuwoud
Guldenbach alhier van 16-10-1687, te schiften, scheiden en delen van de boedel van de voorn.
Machteltge Aerts, namens de minderjarige erfgenamen, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Jacobus Sismus, der medicinen dr., en [Jacob Dompslaer doorgehaald] Adr.
Gouwenaer als geord. voogden over het weeskind van wijlen Corn. van Rosendael, daar moeder af is
Maria Velsenaer, is Jacob Dompslaer geord. tot mede voogd over het kind, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Margareta Bartholomeus, die bij testament van Johannes Neerman, haar
overleden man, not. Jean du Clou alhier van 16-2-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Philip Jansz Casar, spijckermaecker, en Jasper Pieters de Groot,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 4-2-1688
Abraham Ruijgeman is gesurrog. tot voogd (“in de plaats van Christoffel Peijl in sijn leven schipper op
see”) nevens Abraham Coolbrant over het kind van wijlen Adriaen Cornelisz Ruijgeman, daar moeder
af was Judick Pieters, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Jan Cornelisz
Ruijgeman sal., enz.
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den 7 dito
Johannes van den Bergh, deurwaerder, en Dirck Joncker, sackedraeger, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Lidia Barents, daar vader af is Leendert Leenderts Braber, enz.
den 11 dito
Jan Theunisz van der Mij, wever, en Jan Dircs Nieuvelt, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Pieter Michiels, daar moeder af is Machieltje Barents, enz.
eodem die
Abraham van den Schalque, die bij testament van Anna Vrouling, zijn overleden huisvrouw, not.
Samuel van Lodensteijn alhier van 5-3-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 18-2-1688
Pieter van der Hoeven is geord. tot voogd, nevens Wouter Korff, over de goederen van de kinderen
van wijlen Pieter Korff, daar moeder af is Maria Wijnoxbergen, opgekomen en aanbestorven door
doode en overlijden van wijle Hendric Pieters Wijnoxbergen, “haerl. grootvader van smoeders sijde”,
volgens zijn testament, not. Testaart van Hasselt binnen Delft van 7-10-1666, enz.
eodem die
Arij Verdoncq en Christiaen Knoop, die bij testament van wijlen Pieter Koolbrande, not. Ottho van
Voorst alhier van 3-4-1687, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van voorn. Pieter
Koolbrandt, daar moeder af is Maria Harlings, enz.
eodem die
Jacobus van Rijckevorssel, koopman, en Hubert van Rijckevorssel, brouwer in de brouwerij van de
roos alhier, die bij testament van Barent Isaacksz Vroombroeck, not. Philips Basteels alhier van 2812-1687, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van voorn. Barent Vroombroeck,
daar moeder af was Crijna Abrahams van Rijckevorssel, enz.
den 19 dito
Adriaen Vroombroeck, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over de kinderen van
uts., enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris en clercq van de secretarie van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur
over de goederen van de kinderen van Catharina de Swart “geschoncken” bij de voorn. haar moeder,
enz.
den 20 dito
Mathijs Willemsz, hoelmaecker, en Johannes van Buren, besemmaecker, zijn geord. tot voogden over
het weeskind van Isack Willems, daar moeder af is Thijsje Pieters, enz.
den 21 dito
Lieven van den Helm, timmerman, en Cornelis Stout, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Cornelis Willems d’Rave, daar moeder af is Maritge Pieters, enz.
foto 11
den 25-2-1688
Op het verzoek van Willem Michiels Tangena, die bij testament van Jannetge Daniels, zijn overleden
huisvrouw, not. Joh. van Someren alhier van 12-6-1686, is gesteld tot voogd over de goederen van
het kind van Isack Willems, daar moeder af is Thijsge Pieters, opgekomen en aanbestorven door
doode en overlijden van de voorn. Jannetge Daniels, het voorn. kinds grootmoeder van vaderszijde,
met macht om voogden aan te stellen, is Bartholomeus Willems geord. tot medevoogd over het kind,
enz.
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den 26 dito
De heer Philips Basteels, gewezen secretaris deser stad, en Jacobus de Wecker, koopman, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van wijlen Dirck van Hussen, daar moeder af was IJda Mouwet,
enz.
den 27 dito
Maarte Zaagmans, die bij testament van Pieternella Sam, in haar leven weduwe van Johan Eeckhout,
not. Roelant van Edenburgh binnen Delft van 2-7-1683, is gesteld tot executeur van haar uiterste wil
en voogd over haar minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Op het verzoek van voorn. Maerte Zaagman, die etc. is gesteld tot voogd met macht om voogden aan
te stellen, in de plaats van wijlen Aelbrecht van den Ende, is Jacob Kruijmel gesurrog. tot mede
voogd, enz.
den 3-3-1688
Jan Hendrics Kruijen en Hendric de Vries zijn geord. als voogden over het weeskind van Ariaentge
Maertens, daar vader af is Pieter de Breet, enz.
den 4 dito
Cornelis Rombouts is gesurrog. tot voogd, in plaats van wijlen Corstiaen Baert (nevens Jan Boogh)
over de minderjarige zoon van wijlen Jan Cornelis Nagelbeecq, daar moeder af is Lijntge Cornelis,
enz.
eodem die
Pieter Steenkercke is geord. tot curator lites over de minderjarige zoon van Daniel Gray, daar moeder
af was Stijna Gabriels, enz.
den 10-3-1688
Jan de With, kuijper, en Jan Lauris, binnen schipper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Diem(..) de With, daar vader af is Jacob Ariens Herst, enz.
den 17 dito
Jan Jacobsz van Bugte, kraenkint, en Jan Maertensz van Bergen en Noorwegen, varendeman, zijn
geord. tot voogden over de weeskinderen van Cornelis Lauwerensz Cartel, daar moeder af is Stijntje
Jans van Tol, enz.
den 18 dito
Joost Wittius, notaris en clercq van de secretarie van de weeskaemer is gesteld tot administrateur
over de goederen van de voorn. “naekinderen” van Catharina d’Swart geprocreeert bij Jacob Koeck,
haar eerste, als Cornelis de Jager, haar tweede man, beide za. ged., enz.
den 24 dito
Jan Pietersz Starrenburgh, scheepstimmerman, en Jacob Ariens Herst, varende man, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Thijme Sponse van der Lelij, daar moeder af is Hilletge Pieters Kool,
enz.
eodem die
Bastiaen de Reus, garentwijnder, en Pieter Maertensz, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hubert Arents, daar moeder af is Annetge Maer(..), enz.
den 2-4-1688
Bartel Pieters de Jongenboer, schoorsteenveger, en Isacq Jans de Sommeville, timmermanskneght,
zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter Jacobs Frisco, daar moeder af is Maritge
Cornelis Wandel, enz.
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den 3 dito
Pieter Jansz en Abraham Kervel, droogscheerders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
geprocreeert zo bij Abraham Sterckert als Jan Cornelisz, daar moeder af is Lijsbeth Marinus, enz.
den 7 dito
Johannes Abrahams de Goede, die bij testament van Jannetge Jans, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacob van Aller alhier van 25-11-1678, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Hendric Joosten Perenboom, gildeknegt van ’t schippersgilde, en Maarte Brouwer, fruijtkooper, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Willem Perenboom, daar moeder af is Claesje van
Neck, enz.
foto 12
den 9-4-1688
Jan Leendertsz, linnewever, en Pieter Jansz, trommelmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Grietje Jans, daar vader af is Jan Willemsz, enz.
den 14 dito
Claes Schalcke, kleermaecker, en Jacob Pietersz Vermee, kaers en glaesemaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Joost Schalcke, daar moeder af is Maertje Jacobs van der Meule,
enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Jannetge Huijberts Houthaack, die bij testament van Cornelis Cornelisse van
Blanckevoort, haar overleden man, not. Gijsbrecht van Rossum alhier van 11-11-1662, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Willem Govertsz,
sackedrager, en Govert Pauw, wijnkooper, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Lackman is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Barent Vroombroeck za., over de
minderjarige zoon van Pieter Vroombroeck, daar moeder af was Elisabeth van Venendael, enz.
den 24 dito
Jacobus Wartla, schipper ter zee, is geord. tot voogd (nevens Cornelis Lackman) over de minderjarige
zoon van uts., enz.
eodem die
Cornelis van der Willich en Cornelis van Bourgondien, die bij verklaring van wijlen Cornelis Greve,
not. Pieter Ouzeel alhier van 14-4-1688, zijn gesteld tot voogden over het minderjarige kind van
Hendricje Jansdr, daar vader af was de voorn. Cornelis Greve, enz.
eodem die
De heer Cornelis de Ramaus, regerent schepe deser stadt, die bij testament van wijlen juffr. Anna van
Naarssen, not. Govert van Gesel alhier van 16-4-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 28 dito
Leendert Zeeman is van moederszijde geord. als voogd (nevens Reijnier van Steenwegen en Carel
Welsing als van vaderszijde) over de minderjarige zoon van wijlen Cornelis Welsing, daar moeder af
was Claertje van Dam, enz.
den 28-4-1688
Jan Maximiliaensz, opsiender van de karrelieden, en Michiel Leenderts, sackedraeger, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Gerbrant Jansz, daar moeder af is Jannetge Leenderts, enz.
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den 29 dito
Op het verzoek van Grietge Cornelis Prins, die bij testament van Wouter Michiels van Wijnen, haar
overleden man, not. Johan van Rijsoort alhier van 30-10-1683, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Willem Cornelisz en Crijn Michiels van Wijnen
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Josijna Spruijt, die bij testament van Jacob van der Walle, haar overleden man,
not. Pieter van Someren alhier van 9-10-1678, (niet verder afgemaakt). Hele acte doorgehaald.
den 30 dito
Albert van Meurs en Adriaen Oudenaerde zijn geord. tot voogden over de goederen van de kinderen
van Hubertje Schaepharder, daar vader af is Jan Jansz., gelegateerd door Jacob van der Walle,
volgens diens testament, not. Pieter van Someren alhier van 9-10-1678, enz.
den 6-5-1688
Andries Daniels, haringhpacker, is geord. tot voogd over de weeskinderen van wijlen Jan Cornelisz,
daar moeder af was Aeltge Barents, enz.
eodem die
Pieter Michiels, backer, en Gijsbert Harmensz, poortier van de Goutsche poort, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jan Michiels za., daar moeder af is Jannetge Pieters, enz.
eodem die
Jan Jansz van Harmele, die bij testament van Elisabeth Maartens den Helt, zijn overleden huisvrouw,
not. Francois de Koningh alhier van 25-4-1685, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 13
den 7-5-1688
Jan Dingemansz, beeldsnijder, is geord. tot voogd over de weeskinderen van Jan Cornelisz, daar
moeder af was Aeltge Barents, enz.
den 8 dito
Arij Dircksz Blom en Davit van Sonnevelt, beide huijstimmerluijden, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Annetge Davits, daar vader af is Dirck Blom, enz.
den 12 dito
De heer Jean Buert, schepe van Schieland is gesurrog. tot voogd van moederszijde (in de plaats van
wijlen Michiel Dullaart, in zijn leven koopman alhier) nevens de heer Pieter Paisecour, commissaris
van see saken alhier, over het “nogh” minderjarige kind van wijlen Jannetge Veer, daar vader af was
Jacobus de Vos, enz.
eodem die
Johannes Klaarhout is gesurrog. tot voogd van moederszijde (in de plaats van wijlen Michiel Dullaert
voorn.) nevens uts., over het “nogh” minderjarige kind van wijlen Catharina Walhoff, daar vader af
was Daniel ’s Jarde, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Geertruijd de Mooij, die bij testament van Jan Gerritsz Verschoor, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 16-4-1676, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, is Pieter Muijs, chirurgijn, gesurrog. tot voogd over de
kinderen, enz.
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den 14 dito
De heer Adriaen Wittert de Jonge, koopman alhier, die bij besloten testament van juffr. Isabella
Margareta van der Dussen za., zijn huisvrouw, waarvan de superscriptie is gemaakt voor not. Johan
van Weel alhier van 7-12-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Cornelisz van Arckel, beenhacker, die bij testament van Rebecka Lauwerens de Vos, zijn
overleden huisvrouw, not. Cornelis van Rosendaal alhier van 12-9-1671, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, etc.
den 15 dito
Op het verzoek van Geertruijd de Mooij, die bij testament van Jan Gerritsz Verschoor, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 16-4-1676, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, is Sander Raaphorst (nevens Pieter Muijs, die op 13 deser is
gesurrog.), gesurrog. tot voogd over de kinderen, enz.
den 21 dito
Jacob de Bergh is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Cornelis van der Swan (nevens
Johannes Griffit, koopman) over de minderjarige kinderen van wijlen mr. Hugo van Rijcken en Helena
Lanoij, enz.
eodem die
Isaacq de Valck, schipper ter zee, en Govert Ariensz, konstapel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Aeltje Cornelis, daar vader af is Jan Pietersz., enz.
den 22 dito
De heer en mr. Gerard Pauw, ad.v. tot Dordrecht, en Joachum Oudaan Fransz, die bij testament van
Jacob Jobs Ackerman, in zijn leven weduwnaar van wijlen (niet vermeld), not. Gommer van Bortel
alhier van 13-5-1688, zijn gesteld “ten d’eerste tot vooght en d’laaste tot administrateur van
d’goed(..) sijn soon en d’verdre minderj. uijt krachte deses”, enz.
foto 14
den 28-5-1688
Willem van der Mast, Andries van Duijvelande en Barthout Waerts, die bij acte van verklaring van
Elisabeth de Lanoij, in haar leven weduwe van Cornelis van der Mast, not. Arnoldus Meijsterus alhier
van 12-5-1688, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Cornelis van der Mast,
daar moeder af was Elisabeth de Lanoij, enz.
den 29 dito
Johannes Tielen is gesurrog., in de plaats van wijlen Huijg Venendael (nevens Jan Jans van ’t Hoff) tot
executeur van het testament van Maijcke Jans van der Linden, in haar leven weduwe van Adriaen
Adriaensz Liefhebber, not. Govert van Gesel alhier van 10-10-1676, mitsgaders tot voogd over Maria
Schaaps, nagelaten dochter van wijlen Lijntge Liefhebbers, enz.
eodem die
Thomas Kreemer en Gerrit Outman zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Willemina Thooft, daar vader af was Johannes van Dorp, enz.
den 2 junij
Dirck Leenderts Hoogenscheijt en Gijsbert Ariens van Putten, kleermaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Liedewij Ariens, daar vader af is Cornelis Pieters van der Linden, enz.
eodem die
Thomas Beelaert, stoeldraeijer, en Jacobus Lacousin, wollespinder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Bastiaens, daar vader af is Paulus Paulusz, enz.
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den 3 dito
Arij Willems van Vliet, timmerman, en Arij Bellevois, brouwer in de brouwerij van de Hollantsen tuijn,
zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetje Jans, daar vader af is Gijsbert Pieters, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Thomas Cornelisz Verduijn, die bij testament van Jannetge Jans Kleijnekneght,
zijn overleden huisvrouw, not. Johan van Someren alhier van 27-12-1685, is gesteld tot voogd over
hun kind, met macht om voogden aan te stellen, is Theunis van Ockeren geord. tot mede voogd over
het kind, enz.
eodem die
Hendric Hoogervorst, kaaskooper, en Hendric Wijtmans, kleermaecker, zijn geord. als voogden over
de minderjarige dochter van Pieter Leenderts de Groot, daar moeder af is Grietge Dircx Reijmans,
enz.
den 5-6-1688
Nicolaes Gloria, vleeshouder binnen deser stadt, die bij testament van Madelena Falaise, zijn
overleden huisvrouw, not. Samuel van Lodensteijn alhier van 3-4-1688, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
den 16 dito
Sebastiaen Flock, sleper, en Leendert Flock, korenmeter, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Court Courtsz zal., daar moeder af is Stijntje Flocks, enz.
eodem die
Jacobus Casteleijn, die bij testament van Burghien Ariens, in haar leven bejaarde ongehuwde
dochter, not. Philip Basteels alhier van 12-2-1685, is gesteld tot executeur en voogd over de
minderjarigen in het testament geraakt, en verzoekt van het executeurschap en de voogdij te
worden ontslagen “overmits hij meer als drie voogdijen is waarnemende”, enz.
eodem die
Wouter Louterbeecq, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld uts., enz.
eodem die
Annetje van Leuwen, die bij testament van Jan Berghoge, haar overleden man, not. Dirck Meesters
alhier van 26-4-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Wouter Louterbeecq, die bij testament an Burgje Ariens, hier boven gemeld, is
gesteld tot uts., is Jacob sGravenwech gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Jacobus Casteleijn,
“die sich wettelijck heeft geexcuseert”, enz.
foto 15
den 18-6-1688
Op het verzoek van Maria de Moij, die bij testament van Samuel de Keijser, haar overleden man, not.
Johan van Weel alhier van 10-8-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Jan de Moij en Arij van Smaelen gesurrog. tot voogd over de kinderen,
enz.
den 23 dito
Pieter Boogaert is geord. als mede voogd nevens Theunis van Oockeren, over het weeskind van
Jannetge Jans Kleijneknegt, daar vader af is Thomas Cornelis, enz.
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den 25 dito
Op het verzoek van Maria van Thuijne, die bij testament van Adriaen van ’t Wedde, haar overleden
man, not. Pieter van Someren alhier van 25-11-1673, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Cornelis Brant en Gerrit van Blenckvliet gesurrog., in de plaats
van Tieleman Hoogerwaert en Jacobus Verbeecq, beide za. ged., als voogden over het kind, enz.
den 30 dito
Paulus Gijsberts, sackedraeger, en Jacob Mathijs, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Roelofje Reijniers van Appelteere?, daar vader af is Jan Daniels van Troijen,
enz.
eodem die
Hans Jacob Kalleckberner en Gerrit Outman zijn geord. tot voogden, in de plaats van wijlen Johannes
en Govert Thooft, beide za. ged., over alle minderjarigen, die uit kracht van het testament van Maria
Pieters, in haar leven meerderjarige, ongehuwde dochter, not. Philips Basteels alhier van 22-5-1676,
zijn geraakt, enz.
den 7-7-1688
Op het verzoek van Catharina Pieters, die bij testament van Jan Petijt, haar overleden man, not.
Carolus van Ende alhier van 17-10-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind (eren is
doorgehaald), met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Leenderts, backer, en Jan la Garde,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 9 dito
Comp. Jacobus de Colonia, die bij codiciel van Jannetge Jans Utterschout, in haar leven huisvrouw
van Cornelis Michiels Groenewout, not. Zeger van der Brugge alhier van 5-10-1682, is gesteld tot
voogd over de minderjarige kinderen en erfgenamen van voorn. Jannetge Utterschout, en verzoekt
uit de voogdij te worden ontslagen, “also hij meer als drie voogdijen was waarnemende en oock de
ouderdom van 70 jaren hadde bereijckt”, enz.
den 10 dito
Comp. Wilhelmus Hovius, praeceptor in d Latijnse schole alhier, die bij codiciel van uts., is gesteld tot
mede voogd (nevens Jacobus de Colonia) over de minderjarige kinderen en erfgenamen van uts.,
verzoekt van de voogdij te worden ontslagen “overmits hij aentoonde drie voogdijen waer te
nemen”, enz.
den 16 dito
Jasper Hendrics, sleperskneght, en Jacobus van Heijmenbergh, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Frederic Lamberts, daar moeder af is Sara Bernardus, enz.
eodem die
Jan van Meurs, metselaerskneght, en Robbert Ariens, bierdraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan de Groot, daar moeder af is Clara Jans, enz.
eodem die
Pieter Pael en Cornelis Gerrits, turfkooper, zijn geord. als voogden over het weeskind van Gerrit van
Heijnsbergen, daar moeder af is Trijntje Hendrics, enz.
den 21 dito
Reijnier van Blommerswaert is gesurrog. als voogd, in plaats van wijlen Arij Goossens Brouwer, over
het weeskind van wijlen Reijnier Reijniers, daar moeder af was Grietje Jacobs Torna, enz.
eodem die
Joost Abrahams, paneelmaecker, en Hendric Mathijs Jongeling, schoenmaecker, die bij testament
van Maria Klaasdr, weduwe van Harman Adriaensz van Montfoort za., not. Zeger van der Brugge
alhier van 29-11-1685, zijn gesteld tot executeurs van de uiterste wil, mitsgaders tot voogden over
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Maria Adriaens van Montfoort, nagelaten dochter van wijlen Adriaen Harmans van Montfoort, daar
moeder af is Magdalena Bonstoe, enz.
den 22 dito
Arij van der Graeff, waagkrijer, en Cornelis van der Graeff, chirurgijn, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Maritge Cornelis Wachtmans, daar vader af is Roelant van der Graeff, enz.
eodem die
Jan Barents Beun en Caspar Joosten, brouwersknegt, zijn geord. zo van moederszijde als van
vaderszijde [als voogden] over de weeskinderen van wijlen Celitje Thomas, daar vader af was Jan
Laurents Justus, enz.
eodem die
Gerrit Laurensz en Caspar Joosten zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetge
Konings en Jan Laurents, beide za. ged., enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Willemijntje Pieters van Berckel, die bij testament van Johannes de Bruijn, haar
overleden man, not. Philips de Custer alhier van 2-9-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Claes Verweij en Evert Burgensius, gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
foto 16
den 27-7-1688
Op het verzoek van Maritje Gerrits van Langenaecken, die bij testament van Arij Leenderts Kleij, haar
overleden man, not. Adrian van Aller alhier van 18-12-1661, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jacob Jansz, sackedraeger, en Marinus Strobbe,
lindewever, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Pieter van Deijl, wijnkooper, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Gallas (nevens de heer
Abraham Elsevier, schepen deser stadt) over de minderjarige zoon van wijlen Emmerentia Goutsmit,
daar vader af was de heer Jan Gallas, enz.
eodem die
Pieter Ouzeel, notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Jan Gallas, over
de goederen van de minderjarige zoon van genoemde J. Gallas, daar moeder af was Emmerentia
Goutsmit, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van de heer Eduard Goutsmit, in
zijn leven raedt en vroetschap der stadt Briel, volgens zijn testament, not. Dirck Stopingen binnen
den Briel van 4-2-1681, enz.
In margine. den 30-7-1688
Floris Groenewout is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jacobus de Colonia, die wettig gexcuseert
is, over de weeskinderen van Jannetge Jans Utterschout, daar vader af is Cornelis Michiels
Groenewout, enz.
den 30-7-1688
Willem van der Plas, chirurgijn, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Michiel Groenhout,
over de goederen toebehorende Willemijn van Vaack, innocente minderjarige dochter van wijlen
Veronica van Nieuwenhuijsen, daar vader af was Francois van Vaack, enz.
den 4-8-1688
Rijck Pieters en Jasper Veth, sackedraegers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Dingenom
Pieters, daar vader af is Jacob Cornelisz Olijman, enz.
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eodem die
Maerte en Frans Duijvendijck, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Aeltge
Maertens Buijst, daar vader af was Cornelis Fransz Duijvendijck, enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris alhier, is gesteld tot acteur om met en jegens de voorgenoemde voogden te
procederen tot schifting, scheiding en deling van de voorn. boedel, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Krijn Jansz Sonneblom, die bij testament van Ariaentge Bos, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaes van Kleeff alhier van 8-7-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, is
Apolonius Bosch, orgelmaecker, geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
den 6 dito
Hieronimus Verbeeck is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Willem Bastiaens van Dijck
(nevens Simon Jansz Beerewouts) over het weeskind van Catharina Jans Beerewout en Cornelis Jans
de Leuw, enz.
eodem die
Pieter Reijnvoet, kammenmaecker, en Francois Godlaer, kraemer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Francis Laloo, daar moeder af is Maria Brees, enz.
den 6-8-1688
Adriaen van den Bergh, lakenkooper, is gesurrog. tot mede voogd (nevens Floris Groenewout) in de
plaats van Wilhelmus Hovius, praeceptor in de Latinse schoole, die wettig is geexcuseert, over de
weeskinderen van wijlen Jannetge Jans Utterschout, daar vader af is Cornelis Michiels Groenewout,
enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Adriana van der Voort, die bij testament van Salomon van Voltelen, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 26-3-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Nicolaes van der Kers, wijnkooper, en Dirck Achilum,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 13 dito
Johannes Corn. Philo, schoolmeester, en Jacob de Kraewaedt, kleermaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Gabriel Thijssen, daar moeder af is Maria Jans, enz.
eodem die
Abraham van Vijver, tapper, en Frans Theunisz, doodtgraever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Abraham Theunis, daar moeder af is Maritge van Vijver, enz.
eodem die
De heren en mr.s. Laurens de Lange Ad. en Reijnier Visch, out president schepen deser stadt, die bij
testament van mevrouw Adriana Blanckerts, weduwe van wijlen de heer Jacob van Vredenburgh, in
zijn leven mede out president schepen deser stadt, zijn gesteld tot voogden over de personen en
goederen der minderjarigen die uit kracht van het voorn. testament zijn gerechtigd, enz. In margine.
“sijnde gepass. voor den not. Johan van Weel en seeckere gety. alhier op den 5 juny 1683.”
eodem die
Op het verzoek van de heren en mr.s. Laurens de Lange Ad. en Reijnier Visch, out president schepen
deser stadt, in qulite uts., is de heer en mr. Pieter Couwenhoven, advocaat, geord. tot mede voogd
over de personen en goederen der minderjarigen van uts., enz.
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eodem die
Op het verzoek van de heren en mr.s. Laurens de Lange Ad. en Reijnier Visch, out president schepen
deser stadt, en mr. Pieter Couwenhoven, advocaat, als geord. voogden over de personen en
goederen der minderjarigen, die uit kracht van het testament van mevrouwe Adriana Blanckers,
weduwe van wijlen de heer Jacob van Vredenburgh, in zijn leven mede out president schepen deser
stadt, not. Johan van Weel alhier van 5-6-1683, zijn gerechtig, is Pieter Adriaensz Verwer gesteld tot
administrateur over de goederen, enz.
den 18 dito
Andries Willems, haringpacker, en Herman Commers, brouwersknegt, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Herman Janse Brugge, daar moeder af is Annetge Willems Moedt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pieter van Haeve is Johannes Hoorn gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van
wijlen Wouter Korff, over de goederen van wijlen Pieter Korff, daar moeder af is Maria
Wijnoxbergen, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van wijlen Hendric Pieter
Wijnoxbergen, hun grootvader van moederszijde, volgens testament, not. Testaert van Hasselt
binnen Delft van 7-10-1666, enz.
foto 17
eodem die
Op het verzoek van Anna van Paenderen, die bij testament van Leendert van Strijpe, haar overleden
man, not. Jacobus van Aller alhier van 4-7-1675, is gesteld tot voogdesse van hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter Beijerman, maeckelaer, die schriftelijk verklaart heeft
de voorn. voogdij te accepteren, “alzo hij deur een val belet is om ter weeskaemer te compareren”
en Florens van Aller, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Janneke Amers, die bij testament van Philips Heijvaert, haar overleden man, not.
Govert van Gesel alhier van 9-1-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Pieter Kracht en Anthonij Hart gesurrog. tot voogden over de kinderen,
enz.
den 28 dito
Jacob Bodel, hoedemaecker, is geord. tot voogd over het weeskind van Andries Sickenburgh, daar
moeder af is Neeltge Hendrics, enz.
den 8-9-1688
Claes Jansz, kuijper, en Isack Jansz, baenspinder, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Jansz Bisschop, daar moeder af is Stijntje Jans de Jongh, enz.
eodem die
De heren en mr. W. Verboom, out schepen deser stadt, Johan Verboom, koopman tot Amsterdam en
mr. Adriaen van Kruijskercken, woonachtig tot Leijden, zijn geord. als voogden over de goederen van
de kinderen van wijlen juffr. Anna van Hodenpijl, daar vader af is mr. Leonard Verboom, opgekomen
en aanbestorven door doode en overlijden van haar moeder, volgens het testament, not. Jacob
Bollaert tot Schiedam van 25-3-1660, enz.
den 9 dito
Jan Verhage, schoenlapper, en Guilliaem van Eerder?, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Maria Anna Doppers?, daar vader af is David Gerrits, enz.
den 10 dito
Arij Isaacqs Block, ledertouwer, die bij testament van Fijtge Coenraats, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips de Custer alhier van 3-9-1687, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 10-9-1688
Cornelis Harmensz van Ouwater en Philips van Leeuwen, die bij testament van uts., zijn gesteld tot
voogden over haar kind geprocreeert bij haar eerste man, enz.
den 15 dito
Joost Reijniers, tapper, en Thomas Cornelis Verduijn, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Dircx van der Mijn, daar moeder af is Aeltge Frans, enz.
eodem die
Pieter Cornelis Halfkaeck, die bij testament van Aafge Leenderts, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 26-6-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Neeltge Pieters, die bij testament van Cornelis Bodengraven, haar overleden
man, not. Cornelis Maas alhier van 11-7-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Francois Bodengraven en Willem Dingemans Dwersvelt
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 17 dito
Jacobus van Abeel, wijnkooper, en Johannes Duijsingh, koopman, die bij testament van Pieter van
Abeel, not. Philips Basteels alhier van 23-6-1682, zijn gesteld tot voogden over de kinderen, daar
moeder af is Juliana Bottesius, enz.
den 18 dito
Johannes Rosenboom, garentwijnder, en Cornelis van der Vin, wollespinder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Gerrit Cornelisz, daar moeder af is Aeltge Claes, enz.
den 22 dito
Floris de Roij, varende man, is geord. als mede voogd (nevens Jacob Bodel, hoedemaecker) over het
weeskind van Andries Sickenburgh, daar moeder af is Neeltge Hendrics de Roij, enz.
den 24 dito
Jan van Buren, wantsnijder, en Samson Elekoert, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Anna Henrics Rubroeck, daar vader af is Adriaen Elekoert, enz.
den 25 dito
Jasper Hartich, tabackverkooper, is geord. als voogd over de goederen van Agatha den Danser,
nagelaten dochter van wijlen Pieter Jacobs den Danser, daar moeder af was Paulina Dircks
Kamerbeeck, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Maertge Jacobs Posthoorn,
laatst weduwe van Andries Grijpse, grootmoeder van moederszijde, enz.
den 29 dito
Jan Barents, kleermaeckerskneght, en Jan Staeck, brouwersknegt, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Joris, daar vader af is Barent Staeck, enz.
foto 18
den 29-9-1688
Cornelis van Biesum den oude en Jacobus van Biesum, backers, zijn van vaderszijde, en Dirck Alblas,
van moederszijde, geord. als voogden over het weeskind van wijlen Cornelia Alblas, daar vader af
was Cornelis van Biesum de jonge, enz.
eodem die
Adolf Nieuwaerd, die bij testament van Hester Rijsberge, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis
Maas alhier van 22-4-1688, is gesteld tot voogd, nevens Abraham Rijsberge, over de weesk. van de
voorn. Hester Rijsberge, daar vader af is de voorn. Adolf Nieuwaerd, enz.
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den 30 dito
Mr. Jan Steenacker en Cornelis Clock, zijn geord. als voogden over het weeskind van Melchior van
Schage, daar moeder af is Anna Soet, enz.
den 1 oktober
Jacobus van Swanenburg, herbergier, is geord. tot voogd, nevens Jasper Hartigh, tabackverkooper,
over de goederen van Agatha den Danser, nagelaten dochter van wijlen Pieter Jacobs den Danser,
daar moeder af was Paulina Dircx Kamerbeeck, opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van Maertge Jacobs Posthoorn, laatst weduwe van Andries Grijpse, in haar leven
grootmoeder van moederszijde, enz.
den 2 dito
Gerrit Hendrics de Wijs, varende man, en Willem Hendrics van der Laen, sackedraeger, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Roelof Elderts, daar moeder af is Pietertje Fransdr, enz.
den 6 dito
Johannes Steenlack, die bij testament van Maria Stenderts, zijn overleden huisvrouw, not. Dirck
Meesters alhier van 13-1-1672, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacob Robberts, kruijer, en Hendric Cornelisz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claes Jacobs, daar moeder af is Magdaleentge Rijcke, enz.
eodem die
Barent de Ridder, kleermaecker, die bij testament van Anna Visschers, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes Cleeff alhier van 15-12-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Gerrits van der Eden en Dirck Schooneman, molenaers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Magdaleentje Jans, daar vader af is Claes Gerrits, enz.
den 7-10-1688
Jan Simons de Lange en Gijsbert Pieters Barrewaeter, ballastvaerders, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Annetge Simons, daar vader af is Pieter Oosterhadt, enz.
den 9 dito
Mels Leenderts, witlootwercker, en Louijs Hendrics, smit, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Fleur, daar moeder af is Ammerentje Willems, enz.
den 13-10-1688
Jan Carels, arbeijder, en Dirck Leenderts, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Joost Elias, daar moeder af is Marij Carels, enz.
eodem die
Willem van der Buijs, notaris en clercq van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over
zodanige 300 gulden als Jan van der Steijn, minderjarige uitlandige zoon van wijlen Adriaen van der
Steijn en Catharina van Doorn, beide za. ged., zijn toebehorende, enz.
den 14 dito
Alzo Dirck van der Monde, gewezen voogd over de minderjarige innocente zoon van P. van der
Monde en Elisabeth Muliers, beide za. ged., is gesteld onder curatele “en daer deur de voorn.
voogdije is comen te casseren, alzo die onder voogdije selfe is gestelt over geen ander vooght kan
wesen hebben weesmren gedescicieert over een andere vooght, als blijckt bij volgende acte”, enz.
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eodem die
Jacobus Meijers, koopman, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Dirck van der Monde, die
geexcuseert is van de voogdij (nevens Jan van der Meulen, mede koopman) over Bernard van der
Monde, innocente zoon van wijlen Pieter van der Monde, daar moeder af was Elisabeth Muliers,
mitsgaders administrateur over de goederen opgekomen door doode en overlijden van zijn voorn.
ouders, alsmede van Sophia Harmans Pus, in haar leven weduwe van Pieter Bernier van der Monde,
de voorn. innocentes grootmoeder van moederszijde!, enz.
den 19-10-1688
Op het verzoek van de heer Johannes Steenlack, die bij testament van Maria Stenderts, zijn
overleden huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 13-1-1672, is gesteld tot voogd over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Simon Cocx, koopman, en de heer Reijnier Borremans,
geord. tot mede voogden over het kind, enz.
den 22 dito
Arij Boudewijns, arbeijder, en Christoffel Kroon, bruggeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Grel Pieters, daar moeder af is Marijtge Pieters, enz.
den 28 dito
Johannes Dircx, wever, en Jan Dircx, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maritje Ariens, daar vader af is Gerrit Dircx Boel, enz.
eodem die
Cornelis Jans, kraenkint, en Jan Jansz, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Arij Leenderts, visser, daar moeder af is Annetje Caspers, enz.
eodem die
Comp. Andries Duijvelant, die bij testament van Pieter Houttuijn en Clara Jans van Holst, in hun leven
echtelieden, not. Cornelis Maes alhier van 10-5-1685, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van
de voorn. P. Houttuijn en en Clara Jans van Holst, en verzoekt uit de voogdij te worden ontslagen,
aangezien hij al 3 voogdijen heeft, enz.
foto 19
den 29-10-1688
Abraham (niet vermeld) en Pieter, drooghscheerders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Elsge Evers, daar vader af is Abraham van Troijen, enz.
den 30 dito
Dirck Janse Visser, schoenmaecker, en Pieter Hendrics, garentwijnder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Grietje Jans de Visser, daar vader af is Dirck Jans Udo, enz.
eodem die
Comp. Andries Duveland, die bij testament van Clara Jans van Holst, in haar leven laatst huisvrouw
van Pieter Claasze Houttuijn, not. Cornelis Maas alhier van 10-5-1685, is gesteld tot voogd over de
weesk. van voorn. Clara Jans van Holst, “geprocreeert, so bij haeren eersten man za., als bij de voors.
Pieter Claesz Houttuijn en versogt dat hij van de voors. voogdije moge wesen ontslaegen, alzo hij
aenwees drie voogdijen te hebben”, enz.
den 3 novemb.
Cornelis Maes, notaris alhier is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Andries Duveland, die bij
testament van uts., is gesteld tot voogd over uts. en wettig is geexcuseert, over de voorn. kinderen,
enz.
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eodem die
Gerrit Jans van Holst en Pieter Claasz Houttuijn, die bij testament van uts., in haar leven huisvrouw
van de voorn. Pieter Claas Houttuijn, not. uts., zijn gesteld tot voogden, zo over het nagelaten
weeskind van meergenoemde Clara Jans van Holst, daar vader af was Jan Hendrix van Trigt, als daar
vader af is de voorn. Pieter Houttuijn, enz.
den 4 dito
Willem Wolferts en Nicolaes Alenbos, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Ariaentje
Alenbos, daar vader af is Robbert Schravelaar, enz.
den 5 dito
Passchier Huberts, kuijper, en Willem Wouters, brouwersgast, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Huberts Paschiers, daar moeder af is Annetge Laurens, enz.
den 6 dito
Vincent Francois, die bij testament van Catharina Stoffels, zijn overleden huisvrouw, not. Hans Smits
alhier van 6-1-1688, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 10 dito
Steven Pollaert, leerkooper, en Jan de Jongh, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Jans van Schallenburgh, daar moeder af is Annetge Messemaecker, enz.
den 19-11-1688
Op het verzoek van Maertge Claes, die bij testament van Jan Andries Boeijck, haar overleden man,
not. Pieter van Bueren alhier van 25-10-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Laurens Hoijer en Jacobus Voorbergh gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
den 24 dito
Dammas Alberts, bratwever, en Gerrit Pieters Verburgh, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maritge Louijs, daar vader af is Jan Jacobs van Es, enz.
eodem die
Jan Plemp, metselaer, en Samuel Frans de Vrij, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joris Pieters, daar moeder af is Lijsbeth Simons, enz.
eodem die
Ds. Phinees Pielat, predicant van de Walsche Gemeente alhier, is geord. als voogd over zijn kind bij
Juffr. Charlotte de Blagnij za. ged., enz.
eodem die
Abraham van Roijen, balansmaecker, is geord. als voogd over de minderjarige zoon van wijlen Anna
van Wijck, daar vader af is Jacobus van Roijen, “althans uijtlandige soon”, enz.
den 26 dito
Dirck Jansz van Roijen, dootgraver, is geord. als mede voogd over de minderjarige zoon van uts., enz.
eodem die
Dirck Alblas is gesteld tot administrateur over de goederen toebehorende Catharina van Biesum,
dochter van wijlen Cornelis van Biesum de jonge, daar moeder af was Cornelia Alblas, enz.
eodem die
Jan Claesz Vuijck en Reijniers Hols, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Jacob Lenage, daar moeder af was Annetge Claes Vuijck, enz.
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eodem die
Jaapge Maerts Baeck, die bij testament van Jacob Marinisz, haar overleden man, not. Cornelis Maas
alhier van 15-11-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Anthonis Marinus en Hendrick Keutelingh, die bij testament van Jacob Marinusz, not. uts., zijn
gesteld tot voogden over de kinderen van de voorn. Jacob Marinusz, daar moeder af was Elisabeth
Boels, enz.
eodem die
Zeeger Goossens Brouwer en Dirck Goossens Brouwer, zijn op het verzoek van Maritge Jacobs, die bij
testament van Arij Goossens Brouwer, haar overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 29-81669, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
foto 20
den 3-12-1688
Anthonij Erckelens, vlaskooper, en Abraham Stam, timmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Michiel Jans, daar moeder af is Maritge Theunis, enz.
den 4 dito
Crijn Blijenburgh en Frans Pennenburgh, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jan
Philipsz Vergoes, daar moeder af is Jannetge Harmensdr, enz.
den 11 dito
Lieve van den Helm, huijstimmerman, en Jan Jans Rijs, zijn geord. als voogden over de kinderen van
wijlen Jeroen Wouters Vinck en Paulus Jans Coelbier, geprocreeert bij Maertje Gerrits, enz.
den 16 dito
Johannes Kaff en Dirck Jacobs van den Bergh, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jochem Mijnbelet, daar moeder af is Aeltge Abrahams, enz.
den 24 dito
Johannes van den Kerckhove en Josua van den Kerckhove, zijn gesurrog. tot voogden over al de
minderjarigen, die uit kracht van het testament van Annetge Augustijns, in haar leven weduwe van
Gijsbert van Diemen, not. Pieter van Someren alhier van 3-3-1675, zijn geraakt, enz.
den 5-1-1689
Jan Oliviers, wolspinder, en Maerten van den Bergh, drager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Olivier Jansz, daar moeder af is Margarita Wera, enz.
eodem die
Adrianus van Pause en Hendric van Nieupoort, die bij testament van Pieter Theunisz van der Heck, in
zijn leven weduwnaar van Bastiana Bastiaens, not. Willem van der Buijs alhier van 26-11-1688, zijn
gesteld tot voogden over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Magdallena Klinckhamer, die bij testament van Cornelis Pietersz Rijcken, haar
overleden man, not. Rochus van der Leeuw te ’s Gravenhage van 8-11-1671, is gesteld tot voogdesse
over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Sijmon van der Kleij, marcktschipper
van hier op Alkmaar en [gaat verder op foto 21]
den 19-1-1689
Extract
In margine. Daniel Michiels van der Heij gesurrog.
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Michiel van der Heij en Willem Schaeps zijn in de plaats van Johannes Tielen en Jan Joris van t Hoff
gesurrog. tot executeurs van het testament van Maijcke Jans van der Linden, in haar leven weduwe
van Adriaen Adriaens Lieffhebbers, not. Govert van Gesel alhier van 10-10-1676, mitsgaders tot
voogden over Maria Scha(..), nagelaten dochter van wijlen Lijntge Lieffhebbers, enz. Geextraheert uit
het register van de acten van voogdijen deser stad Rotterdam, enz.
foto 21
Jan Poulusz, bleijcker, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 12-1-1689
Robbert Kaldon en Willem Nielis zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob Caldon,
daar moeder af is Grietge Charlie, enz.
den 13 dito
Johannes Hendrics Nobel is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Gangeloff Posthoorn (nevens
Christoffel Nobel) over de minderjarige zoon van wijlen Hendric Nobel, daar moeder af is Willemina
Gerrits, enz.
eodem die
Albert Jansz van der Velde, timmerman, en Willem Woutersz van der Linde, drooghscheerder, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Christina! Ciere, daar moeder af is Grietge Jans la
Court, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Matheus Verhage, makelaer, die bij testament van Pieternella van den Brouck,
zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 2-12-1678, is gesteld tot voogd over
hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Johannes Wijnbergen geord. als mede voogd
over de kinderen, enz.
eodem die
Coenraed de Meijer, pensverkooper, en Evert van der Lip, beenhacker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Cornelia Cornelis de Meijer, daar vader af is Elmert Willems Goedel, enz.
eodem die
Francois de Koningh, notaris, en Joh. Hoogendoren zijn geord. als voogden over de weesk. van
Elisabeth Beuck, daar vader af is (niet vermeld) Wiaerts, wonende tot “Geruichem”, enz.
den 20 dito
Jasper Pieters, drooghscheerder, en Cornelis van Suijlen, tapper, zijn geord. als voogden over de
weesk. van Willemijntge Boudewijns, daar vader af is Herman Claas, enz.
eodem die
Comp. Johannes Tielen en Jan Joris van ’t Hoff als executeurs van het testament van Maijcke Jans van
der Linde, in haar leven weduwe van Adriaen Adriaens Liefhebber, not. Govert van Gesel alhier van
10-10-1676, mitsgaders als voogden over Maria Schaeps, nagelaten dochter van wijlen Lijntje
Liefhebbers en verzoeken om wettige redenen dat zij van de voogdij mogen worden ontslagen, enz.
eodem die
Michiel van der Heij en Willem Schaeps zijn gesurrog. tot executeurs van het testament van uts.,
mitsgaders tot voogden over uts., enz.
den 26 dito
Willem van Roncke, schoenmaecker, en Mathijs Stam zijn geord. als voogden over de voor- en
nakinderen van Annetge Jacobs, geprocreeert zo bij Pieter Pieters, als Arij Willems, enz.
foto 22
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den 2-2-1689
Willem Barents Drooghlever en Jochem Jans van Schadenburgh zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maria Andries Stamme, daar vader af is Hendric Muijser, enz.
den 3 dito
Frans Willems, naeldemaecker, en Cornelis Jacobs Boele, kuijpersknegt, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Hendric Gerrits Verweij, daar moeder af is Geertje Jans, enz.
den 9 dito
Arij Pieters Krans, schoolmeester, en Jan Ariens van Opstal, bierdraeger, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Ida Jans, daar vader af is Pieter Ariens Krans, enz.
den 10 dito
Jacobus Lucas, varende man, en Jan Hendrics de Breet, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Theunisz, daar moeder af is Ariaentje Laurens, enz.
eodem die
Cornelis Samuels van Noort, schilder, en Leendert Breedtvelt, schipper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jannetge Jacobs, daar vader af is Jan Breetvelt, enz.
eodem die
Pieter Pieters Romer, klatschilder, en Jacob Harmens van der Schijff, kuijper, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Danckert Dircx van der Thuijn, daar moeder af is Catharina Pieters, enz.
den 17 dito
Willem Molenijser, glase snijder, en Isacq Davids, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Aert Pieters, daar moeder af is Lijsbeth Centen, enz.
eodem die
Roeland Jans van Es, metselaerskneght, en Dirck Jansz van der Jacht, bootsgesel, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Albert Cloot, daar moeder af is Grietje Willems, enz.
den 18 dito
Mathijs Pieters van Heel en Willem van der Heijde, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Angenita Hendrics, daar vader af is Jacob Sevenbergen, enz.
den 24 dito
Joris Jacobs de Visser, die bij testament van Lijsbeth Jans, in haar leven laatst weduwe van Jan Pieters
van Velse, [in margine. sijnde gepass. voor not. Zeger van der Brugge en seeckere gety. alhier op den
14-9-1687] is gesteld tot voogd, administrateur en regeerder van de goederen van de kinderen van
Claes Pieters van Schiebroeck, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van de voors.
Lijsbeth Jans, “met zodanigen verbant van fideicommis als in daarselve testamente breeder is
uijtgedruckt”, enz.
eodem die
Op het verzoek van Joris Jacobs de Visser, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd en
administrateur van uts., met macht om voogden aan te stellen, is Cornelis Stolwijck geord. tot mede
voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Deselve Cornelis Stolwijck “is gestelt tot acteur omme tegent den voorn. Joris Jacobs de Visser te
procederen over d scheijdinge en pretentie die den selve tegens den voors. boedel is hebbende”,
enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 2-3-1689
Adriaen Balckenende, die bij testament van Aechje de Reus, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 24-10-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Theunis Davits Hoovendael, die bij testament van Geertruijt Verstraten, zijn
overleden huisvrouw, not. Gerard Manrique alhier van 25-6-1666, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Ds. Johannes Texelius, predicant van de
gerformeerde kerck alhier, Bartholomeus Verweij en Anthonij van der Kloet, geord. tot mede
voogden over de kinderen, enz.
den 4 dito
Op het verzoek van Martina Boschvelt, die bij testament van Johannes Gilseman, haar overleden
man, not. Vitus Mustelius alhier van 16-9-1674, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn de heer en mr. Corn. van den Bergh, out schepen deser stadt,
en Jacobus Gilsemans, pasteijbacker, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Wouter Paulus, laeckewever, en Hendric van Donselaer, leertouwer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jan Franse Brassers, daar moeder af is Annetge Harmens, enz.
eodem die
Johannes Havelaer is gesurrog. tot curateur (in de plaats van wijlen Pieter Vinck, nevens Johannes
Beeckhuijsen) over Elisabeth Jongereus, “stomme en doove dogter” van wijlen Michiel Jongereus,
daar moeder af was Neeltge Jorisdr, enz.
den 16 dito
Arent van Wincker, hoedemaecker, en Nicolaes Aerts, lootgieter, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joost Dircx, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
den 17 dito
Balte ’t Vat, kleermaecker, en Lodewijck Schoon, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jacob Buervelt, daar moeder af is Jannetta den Abt, enz.
den 23 dito
Johannes Akerson en Jan Fa, schots koopman, zijn geord. als voogden over de goederen van de
minderjarige erfgenamen van Lena Leil en Willem Nater, beide za. ged., enz.
den 25 dito
Joris Meijn en Jacob Klauits? zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Willem Sandersz,
daar moeder af is Maritje Hutsen, enz.
eodem die
Alzo de goederen van Lena Leijl, in haar leven weduwe van Willem Nater, “bij schepenen vonnisse
zijn geconfisq.t. geweest, werden Johannes Akerson en Jan Fa, Schots koopman, op den 23
laastleden tot voogden over de goederen, die d’erfgen. van selve andersints ab intestato soude
hebben gecompeteert, aengestelt, op huijde van selve voogdije ontslage en vrijgestelt, sulcx
weesmr.en jaerl. daer van ontslaen”, enz.
foto 23
den 31-3-1689
Pieter van den Boogaert en Hendric de Groot zijn geord. als voogden over het weeskind van
Martijntje de Molenaers, daar vader af is Isacq Joostens van Rixtel, enz.
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den 1 april
Claas Dircx, varende man, en Theunis Karels zijn geord. als voogden over het weeskind van Johannes
Gabriels van der Kamp, daar moeder af is Adriaentge Willems, enz.
eodem die
Alzo Magdalena Klinckhamer, als bij testament van Cornelis Rijcken, haar overleden man, not.
Rochus van der Leeuw te ’s Gravenhage van 8-11-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, en zich op 5-1-1689 tot de weeskamer alhier heeft
geadresseerd en heeft verzocht dat Simon Kleijn, marktschipper van dese stadt op Alckmaer, en Jan
Paulus, bleijcker, in haar plaats mogen worden gesurrog. tot voogden over de kinderen, is naderhand
bevonden dat de voors. Cornelis Pieters Rijcke, bij zijn laatste testament, gepasseert voor Johan van
Son, koopman op ’t schip de Merwe, liggende voor Goeree, en zekere getuigen op 27-4-1675, het
vorige testament geeft gerevoceert, worden de voogden op heden uit de voogdij ontslagen en
vrijgesteld, enz.
eodem die
Abraham van Leuwen en Nicolaes Verweij zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van voorn. Simon
Kleijn en Jan Paulus, als hiervoor wettig geexcuseert, over de kinderen van uts., enz.
den 7 dito
Op het verzoek van Cornelis Adriaens Stoop, die bij testament van Hubrecht Stoop, not. Zeger van
der Brugge alhier van 2-10-1680, gesteld is tot voogd, nevens Cornelis van Heel za. ged., over al de
minderjarigen, die uit kracht van voorn. testament zijn geraakt, met macht om voogden aan te
stellen, is Sander van Vlierden, metselaer, gesurrog. tot mede voogd over de erfgenamen, enz.
den 8 dito
Jan Daniels, scheeptimmerman, is geord. als voogd over de weeskinderen van Pieternella Davids de
Visser, daar vader af is Jan Romeijn, enz.
den 9 dito
Cornelis Jansz Panneman en Jan Willemsz van Leuwen zijn geord. als voogden over het weeskind van
Gijsbert Meessen Herky, daar moeder af is Elisabeth Aerts, enz.
eodem die
Abraham de Bruijn is geord. als voogd (nevens Jan Daniels, scheepstimmerman) over de
weeskinderen van Pieternella Davids de Visser, daar vader af is Jan Romeijn, enz.
den 9-4-1689
Op het verzoek van Geertruijd van Loon, die bij testament van Lodewijck Berckman, haar overleden
man, not. Otho van Voorst alhier van 18-5-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Gerrit Verschuer en Gregorius Magran(..) gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
den 20 dito
Hubert de Borst, backer, en Jan Rijcke, proevenier alhier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Boudewijn Jacobs, daar moeder af is Trijntge Leenderts, enz.
eodem die
Dirck Jacobs Timmerman en Gerrit Hartman, brander, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Boudewijn Jacobs, daar moeder af is Trijntge Leenderts, enz.
eodem die
Cornelis Ariens Kappellenaer, die bij testament van Leentge Willems Kouwinter, zijn overleden
huisvrouw, not. Jean du Clou alhier van 23-6-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Johannes Marcusz van Strouve, besemmaeckersknegt, die bij testament van Sara Jans van der Poel,
zijn overleden huisvrouw, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 23-4-1689
Govert Jacobs Verbeeck is geord. als voogd over de 600 gulden, die de kinderen van Jan Jacobs
Verbeeck, daar moeder af is Rebecca Jans, gelagateerd bij Johanna de Chartraine “geseijt Brucq
Sout”, in haar leven weduwe van (niet vermeld), volgens haar akte onder de hand van 29-6-1675 “uijt
crachte van gevolge van de clausule reservatoir vervat in haren testamente van date den 27-6-1671
aen gaet behoude”, enz.
eodem die
Deselve is geord. als voogd over gelijke 600 gulden, de kinderen van wijlen Catharina Jacobs
Verbeecq, daar vader af is Jan Jorisz Voorduijn, gelegateerd bij uts., “omme d’respective penn.
voorwaerts te beleggen tot der voors. respective kinderen mondigen dage”, enz.
den 27 dito
Jan Jorisz Voorduijn en Jan Theunisz van Heuckelom zijn geord. als mede voogden (nevens Govert
Jacobs Verbeecq) over de respectievelijke sommen der kinderen in “d’vorenste acte gemelt”
gelegateert bij Johanne de Chartanie, enz.
eodem die
Pieter Pieters, besemmaecker, en Willem Schrevel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Neeltge Dircx, daar vader af is Leendert Willems, besemmaecker, enz.
eodem die
Op het verzoek van Lijsbeth Franse van Duijvendijck, die bij testament van Dirck Aerts Bijlewerff, haar
overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 8-9-1669, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter Pieters en Willem Schrevels, gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
foto 24
den 6-5-1689
Jacob Krijnen en Willem van Brienen zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Hendrick Blom, daar moeder af was Barber Zuijderkerck, enz.
den 7 dito
Isaacq Naeranus, boeckverkooper, en Theophilus Mars zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van
wijlen Isacq van ’t Hoff en Willem Rocus, uijtlandige persoon, over het weeskind van wijlen Josua de
Mars, daar moeder af was Geertruijd van Zegen, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Lijsbeth Jansz van Gerder!, die bij testament van Jacob Leendertsz de Bruijn, haar
overleden man, not. Johannes Bordels alhier van 27-8-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
zijn Gabriel Jansz, plaetskneght, en Gerrit Jansz, schrijnwercker, gesurrog. tot voogden in haar plaats
(“alzo d’ selve verklaerde van sints te wesen haer ten anderen huwel. te begeven”) over het kind,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Hendric van Leuwen, apothecarius, die bij codiciel van Juffr. Anna van Nieuwael,
vorens weduwe van wijlen Cornelis Verneij en laatst huisvrouw van de heer Jacob Slip, dijckgraeff ter
Goes, not. Leonard van Sijl alhier van 28-5-1671, is gesteld tot voogd (nevens Pieter Verschuer za.
ged.) over al de onmondige, die uit kracht van haar testament zijn geraakt, mitsgaders tot executeur
van ’t selve is Johannes Hasare gesurrog. in de plaats van de voorn. P. Verschuer za., tot mede voogd
over de minderjarigen en tot mede executeur van het voorn. testament, enz.
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In margine. den 12-5-1689
Pieter Adr. Verwer is op verzoek van de heer Daniel van der Heij, out commissaris van zeesaecken, en
Christiaen Drom als geord. voogd over de nagelaten dochter van Hendric Nobel, daar moeder af was
Sara Boogaerts, gesteld tot administrateur over de goederen bij de weeskinderen opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van wijlen mr. Gerrit Nobel, haar neef, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Martha Breggers, die bij testament van Pieter Verschuur, not. Joh. Hellu alhier
van 7-4-1665, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn
Lodewijck van Schie en Jan Boon gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 18 dito
Pieter Gillisz van der Meer en Claas Jansz. Blommendael, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Adriaentje Jans, daar vader af is Leendert Claesz Perveen, enz.
den 21-5-1689
Adriaen van Wijngaerden, backer, Gillis Naveu, schoolmr. en Johannes de Ruijter, draijer, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Johannes van Wijngaerden, daar moeder af is Elisabeth de
Ridder, enz.
eodem die
Leenard Teller en Maerte Corn. Scheur zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Thomas ten
Hage, daar moeder af is Maria Cabel, enz.
den 2-6-1689
Cornelis Jacobsz Baglee en Balte Eeuwouts, sackedrager, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Govert Simons Groenevelt, daar moeder af is Barbara Jacobs, enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris alhier, is gesteld tot administrateur over de goederen van Aegje Claes,
nagelaten dochter van Claes Cornelis en Neeletje Gerrits, “jegenwoordigh op de Caap d’bonne
sperance als erfgen. ab intestato voor d’eene helft van Nelletge Dircx van Vliet, in haer leve minderj.
dogter van wijle Dirck van Vliet en Ingetje Claes beijde za. ged., opgekome en aenbestorve
uijtwijsende d’scheijding daer van sijnde op den 28 meij deses jaers”, enz.
den 8 dito
Johannes Breedenburgh en Jan Danckerts Velsenaer zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Cornelia Abrahams Haeck, daar vader af is Cornelis Lumpe, enz.
eodem die
Op het verzoek van Barbara Verburgh, die bij testament van Nicolaes de Bode, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 16-1-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Francois d’Walsche, Dirck Verburgh en Johannes Verhagen gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
eodem die
David Hendrics den Engel, die bij testament van Annetge Cornelis Asselingh, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaas van Cleeff alhier van 10-5-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Wouter Jansz Soldaet, en Job de Vries, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over de minderjarige
erfgenamen van Lijsbetje Cornelis en Jan Soldaet, in hun leven echtelieden, enz.
den 9 dito
Lieve Rijckwaert, timmerman, en Jan Verstrate, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Willem Ponselij, daar moeder af is Catharina Rijckwaert, enz.
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foto 25
den 11-6-1689
Cornelis en Jacobus van Biesum, mitsgaders Willem van Brienen, die bij testament van Trijntge
Cornelis van der Swaen, in haar leven weduwe van Cornelis Jacobs van Biesum, not. Philips Basteels
alhier van 15-10-1688, zijn gesteld tot voogden over de minderjarigen in dat testament begrepen,
enz.
den 18 juni die hier onder volgt.
den 22 dito
Jan Claas Watelaer, timmerman, en Aldert Zegermans zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Andries Kergesijn, geprocreeert, zo bij zijn eerste als Christina Becker, zijn tweede huisvrouw,
enz.
eodem die
Nicolaes Carpentier, chirurchijn, en Arij Wouters Doen, korenmeter, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jan Carpentier, geprocreeert zo bij Maritje Jacobs als Claasje Ariens, “sijn
gewesene huijsvrouwen” alle za. ged., enz.
den 18 junij
Jan van Malsem en Arent Becksem zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Christina!
Crassenbergh, daar moeder af is Elsje Gijse, enz.
den 22 dito
Ds. Goossen van Nijendael, predicant van de Remonstrantse Gemeente in ’s Gravenhage en Isacq
Naeranus, boeckverkooper, die bij testament van Jan Huberts Rijckwaert, zijnde gepasseert onder de
hand op 28-2-1683, waarvan superscriptie is gepasseert voor not. (niet ingevuld) alhier op den (niet
ingevuld) zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van Willemina van der Swaluwe, daar vader
af was de voors. Jan Huberts Rijckwaert, enz.
den 23 dito
Cornelis de Meijer, sackedrager, en Jan van Doorn, slachtverkooper, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jans, daar vader af is Coenraed de Meijer, enz.
den 24 dito
Joost van Sorge, wijnkooper, en Pieter den Beer, oude kleerverkooper, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Louijs Valet, daar moeder af is Maria van Esch, enz.
den 29 dito
Dirck Much, besemmaecker, en Jan de Lange hare kleedenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jansz Bosch, daar moeder af is Maria Ariens, enz.
den 29-6-1689
Gijsbertus de Moij is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Everhardus van den Bosch (nevens
Andries Ketels) over de minderjarige dochter van wijlen Maerte de Moij, daar moeder af is
Pieternella Ickwilders, enz.
den 1-7-1689
Willem Jansz Nuijs en Joost Pieters, koopman, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jannetge Jans, daar vader af is Pieter Thomasz, enz.
den 2 dito
Op het verzoek van Jan Jacobs den Hoovaerdigen als geord. voogd over de minderjarige zoon van
wijlen Sandrijntje Willems, daar vader af was Cornelis Jacobs den Hoovaerdigen, is Jacobus
Vossenhove in de plaats van David Willems Taleman za. gesurrog. tot mede voogd over de
minderjarige, enz.
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den 9 dito
Hendric Mente en Jacobus van der Meer, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Sandrina Willems, daar vader af is Arij Cornelis, enz.
den 14 dito
Comp. Jan Dionijsz Verburgh, die bij nadere codiciel van wijlen Anthonetta Pauw, in haar leven
huisvrouw van Jacob Ackerman, in zijn leven koopmans in vlas, not. Philips Basteels alhier van 9-81676, is gesteld tot voogd over de minderjarige zoon van voorn. Anthonetta Pauw, geprocreeert bij
de voorn. Jacob Ackerman en verzoekt dat hij van de voogdij “om sijne hoogen ouderdom mogen
werden ontslagen”, enz.
eodem die
De heer en mr. Gerard Pauw, adv., is gesurrog. tot voogd van moederszijde in de plaats van Jan
Dionijsz Verburgh, die zich wettig heeft geexcuseert, over de minderjarige zoon van wijlen
Anthonetta Pauw, daar vader af was Jacob Ackerman, enz.
den 16 dito
Jacobus Timmers, die bij testament van Belitje Everts de Sloot, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 7-4-1688, is gesteld tot voogd (er staat voogdesse) over hun kinderen, enz.
den 20 dito
Cornelis Maas, notaris alhier, en Abraham van Duijn, lootwitmaecker, zijn geord. als voogden over de
minderjarige zoon van Barent van der Linde, daar moeder af was Martha Logiers, enz.
den 27 dito
Juffr. Maria van Haemstede, die bij testament van Francois Mol, haar overleden man, not. Philips de
Custer alhier van 13-5-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 26
den 29-7-1689
Hoeronimus Duré en Cornelis Pleun, zijn zo van vaders- als van moederszijde geord. als voogden over
de minderjarige zoon van wijlen Cornelis van der Hoeven, daar moeder af was Aeltge Duré, enz.
eodem die
Jacobus van der Swem, kuijper, en Pieter Houthuijse, schoenmaecker, zijn gesurrog. tot voogden, in
de plaats van wijlen Jacob Kieboom en Dammas Dame, over de minderjarige kinderen van wijlen
Ariaentje Jacobs, daar vader af was Jan Ariens Wittebol, enz.
den 30 dito
Claasz Francke, helbardier van ’t Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt alhier is geord. als voogd, nevens
Cornelis Hubrechts, sackedraeger, over de weeskinderen van wijlen Arij Francke, daar moeder af is
Grietge Cornelis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Dorethea Joosten, die bij testament van Hendrick Nannings, haar overleden man,
not. Dirck Meesters alhier van 11-10-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Pieter Adriaensz, varende man, en Arij Nanningx, garentwijnder,
gesurrog. tot voogden over het kind (sic), enz.
den 4-8-1689
Abraham Joosten van Westhuijsen en Dirck Hendrics van St. Andries, zijn zo van vaders- als
moederszijde, geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Willem Hendrics van St. Andries,
daar moeder af was Pieternelle Joosten van Westhuijsen, enz.
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den 5 dito
Ferdinandus Overgauw, brouwerskneght, en Hendric van Gorff?, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Emmetge Rosse, daar vader af is Dirck Overgauw, enz.
den 12 dito
Harmen Hendrics, kelderkneght, en Willem Jansz van Son, bleijcker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lijsbeth Ariens, daar vader af is Willem Gerrits, enz.
den 24 dito
Isaacq Hondius, die bij testament van Hendrickje Thomas, zijn overleden huisvrouw, not. Jan van der
Hoeven alhier van 1-6-1689, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jaapge Aerts Baeck, die bij testament van Jacob Marinusz, haar overleden man,
not. Cornelis Maas alhier van 15-11-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Aert Jacobs Baeck en de voorn. Cornelis Maes gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
eodem die
Willem Rande, binneschipper, en Anthonij Jansz, garentwijnder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Albert Pieters, daar moeder af is Dyna Rande, enz.
den 25-8-1689
Op het verzoek van Jacobus Timmers, die bij testament van Celitje Evers Sloot, zijn overleden
huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 7-4-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Theunis Sloot en Jacob Heijnsbergen, geord. tot mede
voogden over de kinderen, enz.
den 7-9-1689
Op het verzoek van Lijsbeth Hendrics Nippe, die bij testament van Jan Wijnants Coole, haar
overleden man, not. Gerrit Post binnen Delfshaven van 30-1-1683, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Thomasz en Wiprand Jans, bleijckers, gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Graaff, die bij testament van Pieter Roelofs van Steenkercke, haar
overleden man, not. Johan van Rijsoort alhier van 30-12-1668, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Adriaen Gijsselaer en Frans Friesendorp gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Philips Basteels, notaris alhier, en Claes Woutersz Quinck, binnevaeder in ’t weeshuijs, zijn van
moederszijde geord. als voogden over het weeskind van wijlen Cornelis Louijsz van Wijck, daar
moeder af was Maria Bartholomeus van Assendelff, enz.
eodem die
Jacob Jansz, ballasthaelder, en Abraham Breedervelt, gerechtsbode deser stadt, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Maria Bartholomeus van Assendelft, daar vader af is Jacob
Bodel, enz.
eodem die
Daem Cornelisz en Pasquier Jansz, bierdraegers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Neeltje Jans, daar vader af is Jacob Frederics, enz.
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eodem die
Andries Hendrics Holsgraeff, kroesmaecker, en Laurens Pieters, varende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Gerrit Hendricsz Holsgraeff, daar moeder af is Stijntje Jans, enz.
foto 27
den 7-9-1689
Jochem Fransz, schoenlapper, en Jan Levraij, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen David Davids, daar moeder af is Annetge Alberts, enz.
den 9 dito
Boudewijn Wagens, wijnkooper, en Mathijs Venneperlaan, timmerman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Arij Jaspersz, daar moeder af is Geertje Cornelis, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Annetje van Leuwen, die bij testament van Jan Berchooge, haar overleden man,
not. Dirck Meesters alhier van 20-4-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Claes Verweij, winckelier, en Goossen van Leuwen gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
den 16 dito
Huijg Gardenier, borstelmaecker, is geord. tot voogd over de minderjarige kinderen van wijlen
Maritge Cornelis, daar vader af was Jan Eeuwouts Brouwer, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Pieter Pieters, kleermaecker, die bij testament van Barbara Andries Pepijn, zijn
overleden huisvouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 25-9-1676, is gesteld tot voogd over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Johannes Claarhout en Willem Pennis, geord. als
mede voogden over het kind, enz.
den 22 dito
Hendric Pietersz Heijn, die bij testament van Geertruijd Aerts, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
Manrique alhier van 23-4-1672, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 23 dito
Huijg Gardenier, borstelmaecker, en Dirck Dircx van Cleeff, zijn zo van vaders- als van moederszijde
geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jan Eeuwouts, daar moeder af was Maritje
Cornelis, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Simon van der Mij, voor hem zelve en in deze vervangende Jan Cornelisz Bol, die
bij testament van Philippus van den Heuvel, [in margine. not. Vitus Mustelius alhier van 10-2-1677],
zijn gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth Broeck, daar vader af was de
voorn. Ph. van den Heuvel, met macht om voogden aan te stellen, is Cornelis van Schagen gesurrog.
tot mede voogd, in de plaats van wijlen Anthonij Wardenier, over de kinderen, enz.
den 1 octob.
De heren Johan van der Cloot, outcommissaris van de zeesaecken, en mr. Cornelis van den Bergh,
out schepen deser stadt, die bij codiciel van Juffr. Maria Clement, minderjarige ongehuwde dochter,
not. Dirck Meesters alhier van 5-7-1689, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige erfgenamen,
mitsgaders executeurs van haar testament en administrateurs van haar goederen, enz.
den 5 dito
Cornelia Hendrics Heijnsbergen, die bij testament van Gerrit Ariens van Braeckel, haar overleden
man, not. Servaes Hannot alhier van 1-11-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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eodem die
Anthonij van Eijck, timmerman, en Cornelis Jansz, kruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Andries Jacobs, daar moeder af is Annetje Jansz, enz.
den 7 dito
Abraham Verneij, die bij testament van Elsje Cool, zijn overleden huisvrouw, not. Justus Verschuer
alhier van 24-2-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Mathijs Gijsberts van der Veen, Jacob Maertens van Nicoperhout en Melt Jacobs van der Veen,
beijde hoveniers, die bij testament van Barbara Frans Brouwer, in haar leven huisvrouw van Jan
Pieters Buijs, molenaer, not. Cornelis van Rosendael alhier van 29-3-1680, zijn gesteld tot voogden
over de weeskinderen van voorn. Barbara Brouwer, geprocreeert zo bij wijlen Cornelis van Eijssel als
Jan Pietersz Buijs, haar laatste man, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maertge Otten van der Steegh, die bij testament van Arien Alberts van der
Sporre, haar overleden man, not. Ottho van Voorst alhier van 27-6-1687, is gesteld tot voogdesse
over haar kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Lambert van der Sporre geord. tot
mede voogd over de kinderen, enz.
foto 28
den 8-10-1689
Comp. Arij Verdoncq en Christiaen Knoop, die bij testament van wijlen Pieter Coolbrant
(doorgehaald. daar moeder af is Maria Harlings), not. Ottho van Voorst alhier van 3-4-1687, waren
gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Pieter Coolbrant, daar moeder af is Maria
Harlings, en verzoeken om wettige redenen van de voogdij te worden geexcuseert, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Maria Harlings, die bij testament van uts., haar overleden man, not.
uts., is gesteld tot administrerende voogdesse, zijn Abraham Coolbrant en Pieter Jansz Nieupoort, in
de plaats van de voorn. Arij Verdoncq en Christiaen Knoop, die zich wettig hebben geexcuseert,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 12-10-1689
Pieter Verboom, timmerman, en Hendric Hendrics, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Christina Hendrics, daar moeder! af is Jochem Heckens, als voor de
ene helft erfgenaam van Willem Henrics Weijniers, in zijn leven ongehuwde persoon, haarlieder oom
van moederszijde, enz.
eodem die
Cornelis Ariensz, kruijer, en Maerte Gillisz Stout, zijn geord. als voogden over de weesk. van Jan Jans,
daar moeder af is Sara Bartels, enz.
eodem die
Heijmen Tucker, kleermaecker, en Claas Hendricsz, bierdraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelia Hendrics, daar vader af is Pieter Tucker, enz.
den 13-10-1689
Dirck Crijnen de Munnick is geord. tot voogd over het legaat van f. 800 Cornelis Jacobsz van der
Voorde nagelaten kind van Jacob Jansz van der Voorde, gelegateerd bij Maertje Cornelis, weduwe
van Jan Jansz Stampioen den ouden, volgens haar testament, not. Philip Basteels alhier van 15-21689, enz.
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den 14 dito
Robbert Willems en Hendric Melckerts, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weesk. van Grietje
Adams, daar vader af is Jan Bastiaens, enz.
eodem die
Leendert Keijser en Adriaen Verburg, die bij testament van Hendric Keijsers, in zijn leven backer, zijn
gesteld tot voogden over het weeskind van Maria van Derth, zijn eerste huisvrouw, hebben op heden
de voogdij van vaderszijde, enz.
eodem die
Hendric Harton en Pieter van der Burgh, winckeliers, zijn geord. als voogden over de uitlandige zoon
van wijlen Gerrit Fransz Roos en Maria Jans van Nonnenbroek, enz.
den 15 dito
Pieter Muijs, chirurgijn, Sander Raaphorst en Johannes van den Ameijde, zijn geord. als voogden van
moederszijde over de weeskinderen van wijlen Geertruijd de Moij, geprocreeert zo bij Johannes
Verschoor, haar eerste, als Aernout Plaatslager, “jegenwoordigh in oostindien, haren tweeden man”,
enz.
den 17 dito
Op het verzoek van uts., over uts., als erfgenaam van Anna van der Meer, haar grootmoeder, volgens
haar testament, not. Zeger van der Brugge alhier van 3-7-1682, zijn de heeren mr. Jean van
Couwenhove Adr. en Matheus Sonmans geord. tot curatores ad lites, om gezamenlijk te ageren
jegens Leendert de Moij tot Middelb., weduwnaar van de voorn. Anna van der Meer tot voldoening
van de voorn. kinderens erfportie, “onder dese conditie nochtans dat d’penn. hier van ’t provenieren
aenstonts op d'receptie sullen moeten werden gebracht ter weesk. alhier”, enz.
den 20 dito
Arij Krans, schoolmr. is geord. tot mede voogd (nevens Dirck Crijnen d’Munnick) over het legaat van
f. 800 Cornelis Jacobsz van der Voorde gelegateerd bij Maertge Cornelis, weduwe van Jan Jans
Stampioen de oude volgens haar testament, not. Philips Basteels alhier van 15-2-1689, enz.
eodem die
Adolph ’t Hooft is gesurrog. tot voogd in de plaats van wijlen Jan Lodewijcse Schoon (nevens Nicolaes
Cool, chirurgijn) over de weeskinderen van wijlen Cornelis Ariensz Thooft, daar moeder af is Neeltge
Joosten, enz.
foto 29
den 29-10-1689
Boudewijn Fransz, spijckermaecker, en Gillis Maertensz Stout, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Andries, daar vader af is Maerte Gillis Stout, enz.
eodem die
Theunis Theunisz en Jan Dircx, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het weeskind van Bastiaen
Sanderts, daar moeder af is Grietge Ariens, enz.
eodem die
Jan Hofman, timmerman, en Jan Cornelisz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Maerte
Carels, daar moeder af is Annetge Assuerus, enz.
den 2-11-1689
Jan en Cornelis Daniels Platteel, die bij testament van Pleuntge Cornelis, in haar leven weduwe van
Daniel Jansz Platteel, not. Joh. van den Pavort alhier van 11-4-1685, zijn gesteld tot executeurs van
haar uiterste wil, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn
geraakt, enz.
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eodem die
Willem van der Buijs, notaris alhier, Jacob Dircxz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jacob Jansz Som, daar moeder af is Theuntge Dircx, enz.
den 3 dito
Op het verzoek van Jan en Corn. Daniels Platteel, die bij testament van Pleuntge Cornelis, in haar
leven weduwe van Daniel Jansz Platteel, not. uts., tot executeurs van haar uiterste wil, mitsgaders tot
voogden over de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, met macht om voogden
aan te stellen, is Jacobus Daniels Platteel, geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adolph Demmers, die bij testament van Magdalena Hendrics van der Wolff, zijn
overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 1-7-1688, is gesteld tot voogd over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, is Jacob (onleesbaar) Stam, steenhouwer, geord. tot mede
voogd over het kind, enz.
den 9-11-1689
Deonijs Beeckhuijsen, vleeshouwer, Nicolaes van Seijst, uts., Hendric van Sonhoven en Frederic van
Nieuwkerck, garentwijnder, zijn zo van vaders- als van moederszijde, geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Jan Beeckhuijsen, daar moeder af was Cornelia Jongereus, enz.
den 10-11-1689
Adrianus van Cattenburgh, predicant van de remonstrantse Gemeente alhier is gesurrog. tot voogd,
in de plaats van wijlen Jan Hubers Rijckwaert (nevens Isack Naeranus, boeckverkooper) over de
minderjarige dochter van Hartlieff van Cattenburgh en Magdalena Rijckwaert, beide za. ged., enz.
den 12 dito
Cornelis Thomasz van der Poth is geord. als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen
IJsbrant Jansz van der Poth, in Oost Indien overleden, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Hazart, apothecarius, die nevens Hendric van Leuwen, in zijn leven
mede apothecarius, als bij codiciel van Juffr. Anna van Nieuwael, vorens weduwe van wijlen Cornelis
Verneij en laatst gewezen huisvrouw van heer Jacob Slippe, dijckgraeff ter Goes, not. Leonard van Zijl
alhier van 28-5-1671, gesteld tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn
geraakt, mitsgaders tot executeurs van dien, op 11-5-1689 is aangesteld tot mede voogd en
executeur, is Bartholomeus van Leuwen gesurrog., in de plaats van de voorn. Hendric van Leuwen
za., tot mede voogd en executeur als voren, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis Thomasz van der Poth als geord. voogd over de minderjarige
erfgenamen van wijlen IJsbrant Jansz van der Poth, in Oost Indien overleden, is Ysack Verdoes,
coopman alhier, gesteld tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
den 18 novemb.
Aert Maes, blockmaecker, en Wouter van Lis, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Crijn Jansz Liefkint, daar moeder af was Matge Cornelis, enz.
den 19 dito
Cornelis Stolwijck en Hendric Stolwijck zijn van (deel tekst doorgehaald) geord. als voogden over het
minderjarige kind van wijlen Catharina van Stolwijck, daar vader af is Anthonij van Westdijck, enz.
den 24 dito
Jan Cluijt, bidder ter begraffenis, en Willem Willemsz. Smit, varende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Leendert Ariens, daar moeder af is Catharina Cornelis, enz.
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den 25 dito
Gerrit Roelofs, schoenmaecker, en Mathijs Michiels, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Lijsbeth Roelofs, daar vader af is Johannes Michielsz, enz.
foto 30
den 2-12-1689
Claas Alberts, garentwijnder, en Joost Jansz van Munster, timmerman, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Hendric Theunisz Cathouwer!, daar moeder af is Maertje Alberts, enz.
eodem die
Maerte Maertens van der With, mandemaecker, en Jan Jacobs van Es, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jan Jans Sim, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 3 dito
Pieter Couwenburgh, kuijper, die bij testament van Cornelia Cox, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 16-10-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 9 dito
Gerard Bellaert, die bij testament van Louisa van Hoogervliet, not. Hans Smits alhier van 5-12-1681, is
gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Post, sleper, en Thomas Swaen, korenmeter, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Annetge Willems, daar vader af is Dominicus Boogaert, enz.
eodem die
Comp. Adriaen Verburgh, die bij testament van Hendrick Keijser, in zijn leven backer, not. Jean du
Clou alhier van (niet vermeld), is gesteld tot voogd (nevens Leendert Keijser) over het weeskind van
Maria van Dorth, zijn eerste huisvrouw za. en verzoekt dat hij om wettige redenen van de voogdij
mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Leendert Keijser, als geord. voogd over uts., is Gerrit van Rhoo, thuijnder,
gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Arij Verburg, die zich wettig geexcuseert heeft, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Thomas Andriesz Groenevelt, die bij testament van Cornelia Joosten, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 30-11-1673, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Joost Jansz van der Goes, schipper ter zee, en
Barent Groenevelt, kruijdenier, geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
den 14-12-1689
Jan Roelofsen en Leendert van der Schaaff, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Jansz, daar moeder af is Annetje Dircx, enz.
eodem die
Boudewijn van der Lelij, timmerman, en P. van Doorne zijn geord. als voogden over het kind van
Lijsbeth Corstiaens, daar vader af is Johannes van Someren, enz.
den 15 dito
Pieter en Zijbrant van Schrieck zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacobmina Hobius,
daar vader af is Andries van Schrieck, majoor der stadt, enz.
eodem die
Wouter Adriaensz de Bruijn, metselaer, en Jan Gerrits, timmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Selitje Jans, daar vader af is Hendrick Crijne, enz.
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den 16 dito
Comp. Jan Jaspers, scheepstimmerman, als (nevens Dirck Gerrits van Alphen) geord. voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Pieter Simons, daar moeder af is Magdaleentje Laurens en verzoekt
“alzo hij metter woonstede naer den Haag was vertrocken dat hij van de voors. voogdije mocht
werden ontslaegen”, enz.
den 17 dito
Sebastiaen van der Hutte, maeckelaer, en Dirc Claesz de Roth, kranckenbesoecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jacobus van der Hutten, daar moeder af is Adriana Queborn, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Dirck Gerrits van Alphen als geord. voogd over de minderjarige kinderen van
wijlen Pieter Simons, daar moeder af is Magdaleentje Laurens, is Jacobus de Jongh, blockmaecker,
gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jan Jansz, scheepstimmerman, die wettig is geexcuseert, over
de kinderen, enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris alhier, is aangesteld tot administrateur over de goederen van de minderjarige
dochter van wijlen Pieter Jacobsz den Danser, daar moeder af was Paulina Dircx Camerbeecq,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Maertge Jacobs Posthoorn, in haar leven
laatst weduwe van Andries Grijpse, haar grootmoeder van moederszijde, enz.
foto 31
den 27-12-1689
Comp. de heer en mr. Jacob Muijs de Brauw, “heere van Kethel, etc., out burmemr. deser stadt,
mitsgaders ontfanger van de Gemeene Lants middelen”, die bij testament van Elisabeth Kleijburg, in
haar leven huisvrouw van Jan Proons, not. (niet ingevuld) alhier van (niet ingevuld) was gesteld tot
voogd over de weeskinderen van de voorn. Elisabeth Kleijburg, “waervan den voorn. heer compt. is
geexcuseert geweest gedurende sijn verblijf in het Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt in Zeelant en
versocht dat hij verder teenemael van de voors. voogdije mocht wesen ontslaegen om wettige
redene”, enz.
den 28 dito
Comp. de heer Jean van Hersele, out schepen deser stadt, die op 11-9-1687 “ter weeskaemere
alleenlijck was aengestelt als voogt tot ter tijt en wijle de heere en out j.m. de Brauw, heere van etc.
als doen geduputeerde in z. Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt in Zeelant, weder om hier metter
woonstede soude komen, en alzoo de voorn. heere van Kethel van de voors, voogdije teenemael is
ontslaegen (uijtwijsende d’vorenste acte) verklaerde hij compt. de voors. voogdije te zullen
continueren tot ter tijt en wijle Abraham Kleijburgh oom der voors. kinderen sal bereijckt hebben
den ouderdom van vijffentwintich jaeren”, enz.
eodem die
De heer Leonard van Hersele, commissaris van kleijne zaecken, is geord. als voogd (nevens heer Jean
van Hersele, out schepen deser stadt) over de weeskinderen van Elisabeth Kleijburgh za. ged., daar
vader af is Jan Proons, enz.
eodem die
Sent Baeck, kuijper, en Maerte Cornelisz, sackedraeger, zijn geord. over het nagelaten weesk. van
Stijntge Tobias, daar vader af is Willem Robberts, enz.
eodem die
Michiel Knock, schoenlapper, en Hubert Jansz van Os zijn geord. als voogden over al de minderjarige
uitlandige die uit kracht van (doorgehaald. testament) nalatenschap van Yda Pieters, in haar leven
huisvrouw van Barent Poot, zijn gerechtigd, enz.
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den 4-1-1690
Hendric Fransz Roockermans en Willem van Colck zijn geord. als voogden over het weesk. van
Maritje van Goedesbergh, daar vader af is Harmanus van Ruijsschen, “althans uijtlandige onder dese
conditie nochtans dat wanneer de voors. H. van Ruijsschen in ’t vaderlant sal sijn gereverteert der
voors. voogden tutele sal komen te cesseren”, enz.
eodem die
Comp. de heer en mr. Petrus Baldaeus, regerent schepen deser stadt, die bij testament van Cornelia
van der Dussen, in haar leven weduwe van Henricus van Anckeren, in zijn leven gewesen predicant
aen d’Vaert gelegen in ’t Sticht van Utrecht, not. Johan van Rijsoort alhier van 29-10-1681, is gesteld
tot voogd, nevens Gerrit van Teijlingen, over de minderj. erfgen. in het voorn. testament begrepen,
en verzoekt dat hij van de voogdij over de goederen waarin de kinderen van Elisabeth Kleijburgh, in
haar leven huisvrouw van Johan Proons, bij het voorn. testament voor de ene helft zijn geinstitueerd,
mag worden ontslagen, overmits de heren Jean van Herselen, out schepen deser stadt en Leonard
van Hersele, commissaris van de kleijne saecken alhier, al reeds zijn aangesteld over de kinderen van
moederszijde, enz.
eodem die
De Heren Jean van Hersele, out schepen, en Leonard van Hersele, commissaris van kleijne saecken
alhier, zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van de voorn. heer en mr. P. Baldaeus, die zich wettig
geexcuseert heeft, (uijtwijsende de vorenste acte) over de goederen waarin de kinderen van
Elisabeth Kleijburgh, daar vader af is Johan Proons, bij testament van Cornelia van der Dussen, etc.,
voor de helft zijn geinstitueert, enz.
den 5 dito
Abraham Besaen is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Willem Bastiaensz van Dijck za. ged., nevens
Willem van der Heijde, over de weeskinderen van wijlen Pr. Adriaens van den Bergh, geprocreeert, zo
bij Sara Ariens, zijn eerste [vrouw, als bij] Maertge Dircx, zijn tweede huisvrouw, enz.
eodem die
Johannes Jongereus is gesurrog. tot curateur, in de plaats van wijlen Johannes Beeckhuijsen (nevens
Johannes Havelaer) over Elisabeth Jongereus, stomme en dove dochter van wijlen Michiel Jongereus,
daar moeder af was Neeltje Joris, enz.
eodem die
Anthonij Jacobs Loventvos, bierdrager, en Jacob Jansz, molena(..), zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Willems de Root, daar moeder af is Jaepge van Eijck, enz.
den 6 dito
Bartholomeus Verweij en Ds. Wilhelmus Hovius, praeceptor in de Latijnse schoole alhier, die bij
testament van Quirijn Klijenburgh, not. Philips Basteels alhier van 19-11-1689, zijn gesteld tot
voogden over de weeskinderen van (niet vermeld), daar vader af was de voorn. Quirijn Blijenburgh,
enz.
foto 32
den 6-1-1690
Hendric Thijssen van der Graeff, speldemaecker, en Pr. Claesz, mandemaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Ariaentje Thijssen van der Graeff, daar vader af is Jan Jansz de
Vrede, enz.
eodem die
Cornelis Beus, schipperknecht, en Hendric Blank, tapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Christiaen Huberts, daar moeder af is Trijntje Jans, enz.
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den 11 dito
Jan Melcherts, sleeper, en Mathijs Abrahams, zijn zo van vaders- als van moederszijde geord. als
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jannetje Abrahams en Cornelis Hage, beide za.
ged., enz.
den 12 dito
Salomon Dircx, korenmeter, en Arent Dircx, zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen
van Annetge Dircx, daar vader af was Gielis Jansz, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Anna Maria Luden, die bij testament van Bernardus de Lezenne, haar overleden
man, not. Pieter van Someren alhier van 15-1-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Jacob van Burick en Francois Monnij gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
den 14 dito
Cornelis Schenck en Jan Hollebeeck, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Theunis
Paulus, daar moeder af is Pleuntge Cornelis, enz.
den 18 dito
Andries Duijffland, Gideon van den Ende en Philip Polphermaker, die bij testament van Maximiliaen
Calckmans, not. Johannes Bordels alhier van 1-5-1689, zijn gesteld tot executeur van het voorn.
testament, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van dien moeten erven en
administrateurs van de goederen, enz.
den 18-1-1690
Adriaen Gouwe den ouden en Adriaen Gouwe, wantsnijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Sara Melis Gouwe, daar vader af is Engel Ariensz Vroeghop, tegenwoordig
uitlandig, enz.
eodem die
Dirck de Visser, brandewijnbrander, en Cornelis Ariensz, schipper ter see, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Lijsbeth Dirckx Gouwenaar, daar vader af is Jan Aertsz Drom, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Catharina van der Poel, die bij testament van Cornelis van der Steen, haar
overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 15-1-1682, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Johannes van Berchem en Reijnier van
Steenwegen gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 20 dito
Joost Jansz van Rossen en Johan van Erckel, die bij testament van Jacob van der Straeten, not. Govert
van Gesel alhier van 22-7-1683, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van voorn. Jacob van
der Straten, daar moeder af was Jannetje Pieters, enz.
den 21 dito
David Anthonisz, schoenmaecker, en Pieter Vosterm(..), zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jan Davids, daar moeder af is Jacobmijntge Hendrics, enz.
den 26 dito
Nicolaes Pinson, schoolmr., en Hermanus Berckhout, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Jacobus Misdonck, daar moeder af is Jannetje Joosten, enz.
foto 33
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den 28-1-1690
Alewijn Ravesteijn, timmerman, en Cornelis Stout, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Jansz van der Velde, daar moeder af is Jannetje Dircx, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jannetje Laurens, die bij testament van Roelof Roelofs van Frederickstadt, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 18-11-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Dirck Jansz en Michiel Laurens, scheepstimmerlieden,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 2-2-1690
Pieter Appelman en Pieter Kraemer, kleermaacker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Willem Landoues, daar moeder af is Jannetge Claas, enz.
den 3 dito
Op het verzoek van Johan Rogge, koopman alhier, die bij testament van Jan Barents Loncq, not.
Zeger van der Brugge alhier van 9-1-1683, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht
van voorn. testament zijn geraakt, met macht om voogden aan te stellen, is Pieter van Buren, notaris
alhier, geord. tot mede voogd, in plaats van wijlen Jan Onckhuijsen, over de minderjarigen, enz.
den 8-2-1690
Johan Stoop, schipper ter zee, die bij testament van Geertruijd de Bree, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 27-11-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
De heer (voornaam niet vermeld) Bibaud, die bij testament van Vrouwe Magdalena Bibaud, in haar
leven weduwe van wijlen de heer Joris Pellissarij, in zijn leven ridder en tresaurier generael van
zeesaecken in Vranckrijck, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht van voorn.
testament, not. Samuel van Lodesteijn alhier van 14-7-1689, zijn geraakt, enz.
eodem die
Abraham Buervelt, kleermaker, en Jacobus de Wilde, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Teuntje Dirkx, daar vader af is Cornelis Cornelisse Buervelt, althans uijtlandighe, enz.
eodem die
De heer en mr. Johan van der Linde, praesident schepen deser stadt, en Emanuel van Welsenes, st.
secr. deser stadt, zijn geord. als voogden over de goederen van het nagelaten weeskind van wijlen
Juffr. Maria van der Linden, daar vader af was de heer en mr. Andries Rivet, in zijn leven out schepen
deser stadt, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Adriaen van der Linden, het
voorn. kinds grootvader van moederszijde, enz.
den 9-2-1690
Andries Jansz Nieupoort, backer, die bij testament van Geertje Pieters Teijn, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 14-8-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
In margine. den 9-2-1690
De heer Ludolph Roosterman, out schepen deser stadt, en Pieter Muijs, chirurgijn, die bij testament
van wijlen Abraham Cocquius, not. P. van Someren alhier van 14-8-1677, zijn gesteld tot voogden
over de minderj. in het voorn. testament begrepen en over hun goederen, enz.
den 10 dito
Jacob Gillisz, bierdrager, en Cornelis Stout, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Cornelis Willems, daar moeder af is Delijaentge Gillis, enz.
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den 15 dito
Jan Ritsert en Pieter Vingerhoet, zijn geord. als voogden over de goederen van de weeskinderen van
wijlen Margarita Vingerhoet, daar vader af is Daniel van der Leven, opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van wijlen Henric Vingerhoet, de voorn. kinderens grootvader van
moederszijde, enz.
eodem die
Adriaen Hendricx van Hal, lindewever, en Aert Aerts van Gemel, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Ariaentje Cornelis, daar vader af is Harmanus Geene
Vlasblom, enz.
eodem die
Marinus Willemsz Stoop, schipper ter zee, die bij testament van Ariaentge Pieters, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaes van Boshuijse binnen den Briel van 22-10-1661, is gesteld tot voogd over
hun kind, enz.
foto 34
den 18 dito
Daniel van der Leve, maeckelaar en schipper van dese stad op Amsterdam is geord. als voogd over de
goederen van zijn kinderen (geprocreeert bij Margarieta Vingerhoet, zijn overleden huisvrouw)
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Hendrick Vingerhoet, de voorn.
kinderens grootvader van moederszijde, enz.
den 22 dito
Jacob Pietersz Vermee, kaersemaecker, en Lambert Versteegh, wijnkooper, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Gijsbert Versteegh, daar moeder af is Jannetge Vermee, enz.
den 23 dito
Theunis van Spranck en Dirck Balckenende, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Crijntje Crijne ’t Hooft, daar vader af is Tobias van Schaardenburgh, enz.
den 24 dito
Jan Plemp, metselaer, die bij testament van Wijve Joris, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis van
Rosendael alhier van 11-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Frans en Jan Ariens van Braeckel, schippers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Lammers, daar moeder af is Geertje Cornelis, enz.
den 25 dito
Willem Ariens en Jan Breedervoort, arbeijders, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Eva Ariens, daar vader af is Frans van Straete, enz.
den 1-3-1690
Jacob Ariensz van Roijen, bleijcker, die bij testament van Janneke Pieters van Hamelt, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 23-12-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
den 3 dito
Op het verzoek van Sara van Immersael, die bij testament van Johan Bidloo, in zijn leven dr.
medicina, haar overleden man, onder de hand gemaakt op 13-5-1671, daarvan de superscriptie op
de 14 daaraan volgende is gepasseert voor not. Philips Basteels alhier, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Simon Cox, koopman alhier, en mr.
Nicolaes van der Sprongh, adv., wonende tot Leijden, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
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eodem die
Johannes van Waert, boeckbinder, en Harmen Dircks, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Barbara Dircks, daar vader af is Jan Balve, enz.
eodem die
Mr. Pieter Pelt, adv. is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van mr. Eeuwout Guldenbach, mede
adv., over de goederen hem opgekomen door doode en overlijden van de heer rentmr. Willem
Canters en Geertruijd Vreesen, beide za. ged., zijn grootvader en grootmoeder van moederszijde,
onder conditie van fideicommis als in hun testament, not. Maerte Couwenhove tot Schiedam van 204-1667, breder is uitgedrukt, enz.
den 8 martij
Mathijs Pietersz, zijdereedersknecht, en Jan Ariens de Vos, metselaersknecht, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Baertje Willems Struijck, daar vader af is Jan Ariens, enz.
eodem die
Pieter Muijs van Holij, chirurgijn alhier, die bij testament van Geertruijd Abrahams van der Bel, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 18-1-1690, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
den 9 dito
De heer en mr. Anthonij van Berckel, adv., is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen de
heer en mr. Pieter van der Horst, in zijn leven Raede fiscael van t Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt
alhier, daar moeder af is Vrouwe Alida Kievit, enz.
eodem die
Jan Willemsz Molijn, kuijper, en Adriaen van Wingaerden, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willem Claasz van der Leur, daar moeder af is Gosia Gillis, enz.
foto 35
den 11-3-1690
De heer en mr. (niet ingevuld) Flinck, commissaris van zeesaecken, is geord. als voogd (nevens de
heer en mr. Anthonij van Berckel, adv.) over de weeskinderen van wijlen de heer en mr. Pieter van
der Horst, in zijn leven Raedt fiscael van ’t Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt alhier, daar moeder af is
Vrouwe (niet ingevuld) Kievit, enz.
den 15 dito
Jan Oliviersz, wolspinder, en Pr. Jorisz, lijndraijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Barent Hartogh, daar moeder af is Willemijntje Barents, enz.
eodem die
Cornelis van Rhoon, verwer, en Jan Moer, brouwersgast, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Dircx van Sevenberge, daar moeder af is Sara Jacobs, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Somhoff, die bij testament van Cornelis van der Graaff, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 15-1-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Johannes van der Graaff en Hendric Grimmes, koopman
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Juffr. Maria Middellant, die bij testament van wijlen de heer en mr. Joan Adriaen
Beeckerts van Thienen, haar overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 14-6-1688, is gesteld
tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan van der Buijs en Pieter
van Middelant gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
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den 20 dito
Hendric Sichtemans, laeckewever, en Jan Pietersz Verleije, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Ariens, daar vader af is Roelant Fackes, enz.
den 22 dito
Dirck Cruse en Jan Ophoft, zijn geord. als voogden over het weeskind van Theunis Jansz, daar moeder
af is Lijsbeth Jacobs, enz.
eodem die
Jan Hendrics, kleermaecker, en Hendric Theunisz, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes Trou, daar moeder af is Maertje Jacobs, enz.
den 23 dito
Leendert Notemans, seembereijder, die bij testament van Pieternelle van Wassenburg, zijn
overleden huisvrouw, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 16-5-1676, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Francois Vonck, die bij testament van Florence Doulceur, zijn overleden huisvrouw, not. Jan van der
Hoeven alhier van 31-5-1688, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 24 dito
Coenraet Hendrics en Laurens Jansz, beijde arbeijders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes Fransz, daar moeder af is Machteltge Hendrics, enz.
den 25 dito
Pieter Pieters, zeepsiedersknecht, en Jan Pietersz, operman, zijn geord. als voogden over de weesk.
van Trijntge Pieters, daar vader af is Jan Thomasz., enz.
den 5-4-1690
Op het verzoek van Emmerentia Pieters, die bij testament van Dirck Cornelis de Bijl, haar overleden
man, not. Govert van Gesel alhier van 11-12-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter Hofman en Paulus Druijff gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Jans van Damme, die bij testament van Jacobus Thibout, haar overleden
man, not. Johan van Weel alhier van 16-10-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Justus Rijbout en Jan Krijger gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Gillis Maertens Hesbeen, laeckewercker, en Jan Hendrics Geijnemon, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Angenita Gillis Hesbeen, daar vader af is Hermanus Jansz.
Diependael, enz.
eodem die
Abraham Laurensz Ruijgrock, thuijnder, en Paulus Willems van der Speck, scheepstimmerman, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Maertge Dircx, daar vader af is Job Rocus, enz.
eodem die
Frans Jansz, kuijper, en Jan Jansz, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Ariaentje Samuels, daar vader af is Andries Willemsz, enz.
foto 36
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den 5-4-1690
Pieter Pieters van der Heijde en Willem de Raet zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Pieters van der Heij, daar moeder af was Leentge Ariens, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Ludolph Roosterman, out schepen deser stadt, en Pieter Chirurgijn, die
bij testament van wijlen Abraham Cocquius, not. Pieter van Someren alhier van 14-8-1677, zijn
gesteld tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, met macht
om voogden aan te stellen, is Joost Wittius, notaris alhier, geord. tot mede voogd, enz.
den 6 dito
Michiel Michielsz, timmerman, en Jacobus van Oosterom, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria van Es, daar vader af is Crijn van Rosant, enz.
eodem die
Abraham Jansz, sackedraeger, en Hendric Theunisz, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Albert Flore, geprocureeert zo bij Grietge Cornelis als Machteltje Jans, enz.
eodem die
Jan Ariensz. van Brakel, tentschipper, en Jacobus van Edenburg, zijdereedersknecht, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Sara Trappers, daar vader af is Johannes Simons, enz.
den 8 april
Barent van Hambeure, passementwercker, en Hermanus Berckhout, varende man, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Willem Gijsberts, daar moeder af is Maria Berckhout, enz.
den 12 dito
Harmen Roorijs, brouwerskneght, en Jan de Bruijn, schrijnwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Mathijs Barrits, daar vader af is Jan Boschman, enz.
eodem die
Willem Cornelisz, schoenmaecker, en Jan van Ceulen, brouwersknecht, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Cornelis van Wijngaerde, daar moeder af was Judick Cornelis, enz.
eodem die
Nicolaes Knollaert, wonende tot Breda en Willebort Boon, wijnkooper alhier, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen de heer Mathijs Alteren, in zijn leven ritmr. te paert, daar moeder af
was Maria van Nederveen, enz.
den 14-4-1690
Op het verzoek van Adriaen van Bijl, kaeskooper alhier, namens Nicolaes van Bortel “althans seer
valetudinair en inpotent ter weeskaemer alhier gedaen toe helsende dat den voorn. N. van Bortel
van voogdije over Lijsbeth Coornhart meerderj. innocente persoon mogt werde ontslaegen, hier op
gehoort Dirck Coornhart mede vooght over de voorn. innocente, is de meergen. N. van Bortel
ontslaege en vrijgestelt van de voors. voogdije”, enz.
eodem die
Op het verzoek van Dirck Coornhart, als alleen overgebleven voogd over Lijsbeth Coornhart,
meerderj. innocente persoon, zijn Huijg Corenhart en Jacob Corenhart gesurrog. tot mede voogden
(in de plaats van Nicolaes van Bortel, die wettig is geexcuseert) over deselve innocente persoon, enz.
den 19 dito
Hendric Lindeman, suijckerbacker, en Theunis Alo(..), varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maritge Alberts, daar vader af is Laurens Smits, enz.
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den 20 dito
Jan Theunisz. en Hendric Hendricsz, sackedraegers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Jannetje Gillis, daar vader af is Robbert Robberts, enz.
den 22 dito
Cornelis t Vat en Bartel Eelants zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem Tente van
Deventer, daar moeder af is Maria Dircx van der Kruijs, enz.
den 27 dito
Pieter van der Hoeven en Willem Willems Weijland, die bij testament van Niesge Jans van Hooghten,
weduwe van Dirck Jansz de Bruijn, not. Johan van Weel alhier van 10-9-1689, zijn gesteld tot
executeurs van het testament en tot voogden over de minderjarige erfgenamen, enz.
den 28 dito
De heer en mr. Johan van Couwenhove, adv., die bij testament van Amaranta d’Acquet, zijn
overleden huisvrouw, not. Abraham van der Velde binnen Delft van 8-2-1688, is gesteld tot voogd
over hun kind, enz.
foto 37
den 3-5-1690
Op het verzoek van Maria van den Bergh, die bij testament van Willem van Lier, haar overleden man,
not. Johan van Weel alhier van 14-2-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Abraham van Lier en Joris Swaert, chirurgijn, gesurrog. tot voogden over
de kinderen, enz.
den 5 dito
Leendert Leendertsz, scheepstimmerman, en Maarte Maertensz, (huijstimmerman doorgehaald) zijn
geord. als voogden over het weeskind van Jannetge Maertens, daar vader af was Matheus Jansz
Kuijssel, enz.
den 8 dito
Anthonij van Lith en Anthonij Hartman zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen de heer
Mathijs Pompe, heer van Slingerlant, en Jan van Bergen, over de minderj. kinderen van Hendrik van
Lith de jonge, mitsgaders tot administrateurs en executeurs van het testament van wijlen Hendric
van Lith den oude, not. Isacq de Roij alhier van 23-5-1675, enz.
den 10 dito
Alzo Pieter van Bortel, namens Nicolaes van Bortel, “althans seer valetudinair en impotent ter
weeskaemer alhier” verzoekt dat de voorn. N. van Bortel van de voogdij over de minderjarige
kinderen van Jan Gommerts van Bortel, daar moeder af was Jannetge Abrahams, mag worden
geexcuseert en ontslagen, enz.
eodem die
Pieter van Bortel is gesurrog., in de plaats van N. van Bortel, die wettig geexcuseert is (nevens Willem
Vis) over de weeskinderen van uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer en mr. Adriaen Vroese, out burgermeester deser stadt, die bij testament
van Juffr. Bartha Punt, in haar leven laatst weduwe van de heer en mr. Jan Seuije, not. Johan Bordels
alhier van 19-9-1679, is gesteld tot voogd over de minderjarige zoon van de voorn. Bartha Punt, daar
vader af was de heer en mr. Jan Seuije, beide za. ged., is Philips Basteels, notaris alhier, geord. tot
mede voogd over de voors. minderjarige, enz.
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den 10-5-1690
Jan Jansz van den Brand, metselaar, en Mathijs de Vijver, kleermaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Cornelis Jansz Naghtegael, daar moeder af is Catharina Thomasdr, enz.
den 13 meij
Alzo mr. Pieter Blanckert en Joachim Fransz soon Oudaen, die bij testament van Adriaentge
Couwenb., in haar leven huisvrouw van Jacob Jacobsz Zevenberge, schipper, not. Vitus Mustelius
alhier van 5-10-1685, zijn gesteld tot voogden over de minderjarigen, die uit kracht van het
testament zijn geraakt, en administrateurs over de goederen van de voors. voogdij, verzoeken
ontslagen te worden, enz.
eodem die
Jan Steenwijck, apothecar, is geord. tot voogd over de goederen van Catharina Couwenburgh,
nagelaten minderjarige dochter van Jan Couwenburg, daar moeder af was Jannetje de Hont,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Adriaentge Couwenburgh, in haar leven
huisvrouw van Jan (sic) Jacobsz Zevenbergen, volgens haar testament, not. Vitus Mustelius alhier van
5-10-1685, enz.
den 24-5-1690
Wouter Claesz Ackerman, lindewever, en Arij Vettekeucke, drappier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Aeltje Goossens, daar vader af is Pieter Theunisz., enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Marijtge Claes, die bij testament van Francois Scheiffer, haar overleden man, not.
Jacobus van Aller alhier van 30-5-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Simon Bosch, wijnkooper, en Bartholomeus de Koster, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 27 dito
Pieter Mesdach, die bij testament van Susanna van der Toght, zijn overleden huisvrouw, onder de
hand gemaakt op 20-9-1680 “in t Not. Comptoir Onglij in Bengale”, waarvan superscriptie de 23e
daaraan volgende is gepasseerd voor de secr.n. van de Bengaalse directie en getuigen aldaar, is
gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 38
den 27-5-1690
Hendric Bastiaensz Koijick, die bij testament van Hester Jochems van Egmont, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 15-1-1676, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 31 dito
Jan Loopens, schoenmaecker, en Leendert van der Licht, ebbenhoutwercker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Arij Deuver, daar moeder af is Abigael Gijsberts, enz.
den 2-6-1690
Johannes van der Pleijn en Willem Corn. Kleijn, sackendraegers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Rijck Pieters, daar moeder af is Engeltje Cornelis, enz.
den 3 dito
Anthonij Dircx en Claes Jansz van Veen zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Annetge Engelen, daar vader af is Dirck Theunisz, enz.
eodem die
Arij van Malse, varende man, en Abraham van der Velde, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jannetje Jans, daar vader af is Bartholomeus van Malse, enz.
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den 7 dito
Jan van der Tas, capt.n. op t jacht van sijn keurvorstelij. doorlugtigheijt van Brandenburgh, en Claes
Leenderts Keetwijck, visser, zijn geord. als voogden over het weeskind van Maria Pieters, daar vader
af is Leendert Thijsz Hoogendijck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis van Vlierden is Adriaen Koopman gesurrog. tot mede voogd over het
weeskind van wijlen Gillis Drost, daar moeder af was Helena Boels, in de plaats van wijlen Jacobus de
Vries, enz.
den 9 dito
Mathijs Willemsz van den Bergh, stoelmaecker, en Theunis van Loen, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritge Thomas, daar vader af is Theunis Jacobs, enz.
den 10 dito
Jan Jacobs van der Velde, tabackverkooper, en Johannes Jansz Padbrue, varende man, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jan de Gerechte, daar moeder af was Sara Bloncq, enz.
den 14-6-1690
Hendric Pauw en Dirc Verburg, kooplieden, zijn geord. van vaderszijde, als voogden over het
nagelaten weesk. van Barbara Frans Brouwer, daar vader af was Jan Pieters Buijs, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Anna de Moij, die bij testament van Renier van der Schoot, haar overleden man,
not. Jean du Clou alhier van 8-3-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Simon Bosch en Anthonij van der Schoot gesurrog. tot voogden over het
kind, enz.
den 21-6-1690
Willem van der Helm, laeckenkooper, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Gerrit Jansz
Huijgelbosch (nevens Gerrit Jacobs van Oostenrijck) over de goederen van de nagelaten zoon van
wijlen Hillegond Wouters van den Bergh, daar vader af is Pieter Jansz Nieupoort, opgekomen door
doode en overlijden van Yda Andries, in haar leven weduwe van Wouter Jansz van den Berch, het
kinds grootmoeder volgens haar testament, not. Leonard van Zijl alhier van 14-6-1673, enz.
den 23 dito
Abraham Joppe van der Koij, voerman, en Balte van der Bulcq, smit, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Joppe van der Koij, daar moeder af is Pieternelletge Claas, enz.
den 26 dito
Cornelis van IJssel is geord. als voogd (nevens Hendric Pauw en Dirc Verburg, kooplieden) over het
nagelaten weesk. van Barbara Frans Brouwer, daar vader af was Jan Pieters Buijs, enz.
eodem die
Jannetge Rijsbergen, die bij testament van Gerrit de Hooft, in zijn leven backer, haar overleden man,
not. Johan van Someren alhier van 28-1-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 30 dito
Jacob de Munnick, die bij testament van Aletta Cloeck, zijn overleden huisvrouw, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 14-2-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Christoffel Deijnoot, Pieter Deijnoot en Joost van Eijck, die bij testament van wijlen Pieter Deijnoot,
not. Johan van Someren alhier van 1-3-1686, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen
van voorn. P. Deijnoot, daar moeder af was Jacobmina de Bacq, enz.
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foto 39
eodem die
Alzo Cornelis van der Mast heeft gisteren ter weeskamer alhier verzocht dat hij van de voogdij en de
curatele over de goederen van het nagelaten weeskind van Adriaen Claesz van Braeckel, daar
moeder af is Trijntge Jans, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Erckje Jans van
Santen, weduwe van wijlen Claes Jacobsz van Braeckel, des selfs grootmoeder, zou mogen worden
ontslagen, “overmits hij metter woonstede sich buijten dese stadt naer Dordrecht heeft begeven”,
enz.
eodem die
Jan van Braeckel, procureur alhier, en Stephanus Houthoff, vleijshouwer, zijn gesurrog. tot voogden,
in de plaats van wijlen Willem van Zundert en Cornelis van der Mast, die zich wettig heeft
geexcuseert, over de goederen van het nagelaten weeskind van uts., opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van uts., enz.
den 1-7-1690
Alzo Gerrit Jacobs van Oostenrijck, die bij testament van wijlen IJda Andries, in haar leven weduwe
van wijlen Wouter Jansz van den Berch, not. Leonard van Zijl alhier van 14-6-1673, is gesteld tot
voogd over de goederen van de zoon van wijlen Hillegond Wouters van den Bergh, daar vader af is
Pieter Jansz Nieupoort, uit hoofde van zijn voors. grootmoeder opgekomen, en verzoekt, “overmits
sijnen hoogen ouderdom en indispositie moght werden ontslaegen, hier op gehoort Willem van der
Helm, laeckenkooper is den req.s. van de voors. voogdije ontslaege en vrijgestelt”, enz.
eodem die
Andries Nieupoort is gesurrog. tot voogd (nevens Willem van der Helm, laeckenkooper), in de plaats
van Gerrit Jacobs van Oostenrijck, die zich wettig heeft geexcuseert, over de goederen van de
minderjarige zoon van uts., opgekomen door doode en overlijden van IJda Andries, weduwe van uts.,
volgens haar testament, not. uts., enz.
den 7 julij
Cornelis Thomasz van der Pot, die bij testament van Jan Thomasz van der Pot, zijn overleden
broeder, not. Vitus Mustelius alhier van 25-3-1670, is gesteld tot voogd over de minderjarige
kinderen van wijlen Hendric van Kampen, daar moeder af was Jannetje Pot, en in die kwaliteit voor
de ene helft erfgenaam van de voorn. Jan Thomasz Pot, in zijn leven, wedunaar van Aegje Jans, enz.
den 12 julij
Op het verzoek van Yman Boschman, als geord. voogd over de minderjarigen, die uit kracht van het
testament van [doorgehaald Ds. Samuel Lansberge] Dirckje Cornelis Gouwenaer, in haar leven
weduwe van Roeland Jans Spijckoort, not. Jacobus van Aller alhier van 9-1-1678, is Philips de Custer,
notaris en procureur, out kamerbewaerder van burgem.ren en deze is gesurrog. tot mede voogd, in
de plaats van wijlen Moijses van Nagel, over de voorn. minderjarigen, enz.
geen datum vermeld
Johannes Guldenbach, die bij testament van Adriana van der Colff, laatst weduwe van Johannes
Winter, not. Ewoud Guldenbach alhier van 7-12-1689, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen
die uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Pieter van Herseele, koopman, die bij testament van Catharina Wessel, zijn overleden huisvrouw,
not. Samuel Lodensteijn alhier van 9-6-1689, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Agnietje Goverts, die bij testament van Jan de Bruijn, haar overleden man, not. Pieter Rabus alhier
van 2-1-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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den 15 dito
Thomas Kramer is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Adriaen Vogelvanger en Corn. van der
Weteringh, beide za. ged., over de minderjarige [doorgehaald. soon] dochter van wijlen Michiel
Vrolo, daar moeder af is Maria Vogelvanger, enz.
eodem die
Dirck Jacobs de Valck en Pieter van Gersten, die bij testament van Jan Heindrics de Valck, not. Justus
Verschueren alhier van 12-11-1680, zijn gesteld tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht
van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., zijn gesurrog. tot voogden over uts., met macht
om voogden aan te stellen, is Hendric Jacobs de Valck geord. tot mede voogd over de minderjarigen,
enz.
eodem die
De heren Arent Vapoer, out schepen deser stadt, mitsgaders commissaris van kleijne saecken en mr.
Vincent Paets Adr., zijn geord. tot mede voogden van moederszijde (nevens de heer en mr. Gerrit
Pauw, adv., en rentmeester van de weeskaemer der stad Dordrecht) over de nagelaten minderjarige
zoon van wijlen Anthonetta Pauw, daar vader af was Jacob Joppe Ackerman, enz.
foto 40
den 15-7-1690
De heer en mr. Cornelis van den Bergh, out schepen deser stad, die bij testament van Hendric
Schuurman, in zijn leven gewezene koopman, not. Eewoud Guldenbach alhier van 24-6-1689, is
gesteld tot executeur van de voorn. uiterste wil, mitsgaders tot voogd over Hendric van Hees, enz.
den 19 dito
Jan Morisz, tabackverkooper, Hendric Couvij, kleermaecker, zijn geord. tot voogden over de weesk.
van Lena Thomas, daar vader af is Robbert Robberts, enz.
den 20 dito
Pieter Hollaert, chirurgijn, en Arij Colet, lijstemaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Egmont Jansz Stuaert, daar moeder af is Maria Thomas, enz.
eodem die
Op het verzoek van Aeltge Gerrits, die bij testament van Hartoch Gerrits Stockvis, vleeshouder, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 5-8-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Jacob Kleijwegh en Wessel Gerrits gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jannetje Roelants Houtkan, die bij testament van Boudewijn van den Bosch, haar
overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 18-12-1683, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Cornelis van den Bosch geord. tot mede voogd
over de kinderen, enz.
den 2-8-1690
Govert Sinjeur, houtkooper, en Steijven Eijmersz van den Kasteel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Weijntje Emmersz van de Kasteel, geprocreeert zo bij wijlen Willem Willems Maes,
haar eerste, als Maerte Jansz Braaff, haar tweede man, enz.
den 3 dito
Emmerentia van Eneking, die bij testament van Nicolaes van Kleeff en zekere getuigen alhier van 211-1667 is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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eodem die
Jan Thomasz van der Mast en Hugo de Vries zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan de
Vries, daar moeder af is Maria Kunst, enz.
eodem die
Pieter van Dorp, suijckerbacker, en Samuel Christiaensz Merlijn, molenaer, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Paulus van Dorp, daar moeder af is Cornelia Gideis, enz.
eodem die
Elisabeth Hopmans, die bij testament van Nicolaes Jansz Witvelt, haar overleden man, not. Cornelis
Maas alhier van 15-12-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
de 5-8-1690
Cornelis Cornelisz Groenewegen, molenaer, en Jacob Jansz van Gravenpolder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Commertje Leenderts, daar vader af is Arij Cornelisz Scheer, enz.
eodem die
Gerrit Muller en Adriaen Bellevois, die bij testament van Aeltge Daniels, in haar leven weduwe van
Paulus van der Kerckhoff, in zijn leven capt.n. te waeter ten dienste deser landen, not. Eeuwoud
Guldenbach alhier van 13-5-1690, zijn gesteld tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht van
het voorn. testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., zijn gesteld tot voogden over uts., met macht om
voogden aan te stellen, zijn mr. Eeuwoud Guldenbach, adv., tot administrerende en G. Toupijn tot
toeziende mede voogden geord. over de minderjarigen, enz.
den 9 dito
Gerrit Bodde en Jacob Dircx van den Harder, zijn geord. als voogden over het weeskind van Johanna
de Grauw, daar vader af is Johannes Asseling, enz.
den 11 dito
Arij Verburgh, backer, en Jacob Jansz, kammenmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Cornelis Fransz, daar moeder af is Maritje Leenderts, enz.
eodem die
Maerte Cornelisz en Jan Claesz, sackedraegers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Geertje Willems, daar vader af is Rocus Wouters, enz.
eodem die
Engel Kox, kruijdenier, die bij testament van Margareta van Beest, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 29-4-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 41
den 12-8-1690
Gerardus van der Plas, kruijdenier en Johannes van Slede, kleermaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Maritje Gillis, daar vader af is Evert Hervendonck, enz.
eodem die
Evert Hervendonck, kuijper, ene Marinus Ketelaer, marktschipper van Vlaerdingen op Rotterdam, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Corn. Hendrics Isselendoren, daar moeder af is Neeltge
Hendrics van Merckenburgh, enz.
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den 16 dito
Laurens Hendrics, kuijper, die bij testament van Maertje Cornelis, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacob Duijffhuijsen alhier van 30-9-1667, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 17 dito
Gerrit Kerbergh en Daem Krijne, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob
Francke, daar moeder af is Tanneke Fransze, enz.
eodem die
Abraham Dircs Scherp en Dirc Musch zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Abraham
Musch, daar moeder af is Tanneke Dircs Scherp, enz.
eodem die
Dirc Musch en Dirc Gerrits Alfijn, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Catharina van der Heijde, daar vader af was Dirc Musch, enz.
den 18 dito
Alzo Elisabeth Pansers, weduwe van wijlen Johan Blieck, bij geschrift heeft verzocht dat
Bartholomeus van Leuwen en Johannes den Beer, kooplieden alhier, tot voogden mochten worden
gesurrog., in de plaats van Cornelis Bermbergh, als bij testament van de voorn. Johan Blieck, not.
Dionijs van Es binnen Batavia in Oostindien van 15-10-1683 gestelde voogd en Lucas Pieraed “als
aldaer geassumeerde vooght over d’naergelaten weeskinderen van Johan Blieck, daer moeder af is
de voors. Elisabeth Pansers omme redenen dat zij req.te haer metter woonstede nu alhier is
onthoudende en bij gevolgen d’voordees gestelde voogden d’voorz. voogdije over de personen en
haere goederen niet kunnen waernemen sijn d’selve in haerl. plaets gesurrog.t. en tot voogden
aengestelt d’eerste onder den behoorl. eet en d’tweede compt onder belofte bij d’waerheijt in
plaetse van eede”, enz.
den 23 aug
Leendert de Groot, besemmaecker, en Nicolaes Hendricsz, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Elisabeth Alberts, daar vader af is Cornelis Jacobsz, enz.
den 23-8-1690
Comp. Reijnier van Steenwegen als gestelde administrateur over de goederen van het weeskind van
wijlen Clara van Dam, daar vader af was Cornelis Welsingh, opgekomen en aanbestorven door doode
en overlijden van zijn gemelde ouders, en verzoekt dat hij van de voorz. administratie mag worden
ontslagen, hierop gehoord Leendert Zeeman, mede voogd over de kinderen, is de voorn. Reijnier van
Steenwegen van de voorz. administratie ontslagen enz.
eodem die
Op het verzoek van Reijnier van Steenwegen als geord. voogd over het weeskind van uts., is Leendert
Zeeman gesteld tot administrateur over de goederen van het kind, door doode en overlijden van zijn
ouders opgekomen en aanbestorven, enz.
den 6 septemb
Willem Kerckenburg, distillateur, en Jan de With, schilder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Maria Schot, daar vader af is Jan van Kerckenburgh, enz.
eodem die
De selve voors. voogden zijn gesteld over de nagelaten weesk. van Jan Gerrits van Leuwen, daar
moeder af is Christina Tielemans, enz.
den 7 dito
Gerrit Dircx van Portugael en Dirck Jans van Portugael, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Jan Dircx, daar moeder af is Maria Ecberts, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Grietje van der Swam, die bij testament van Steven Hamerton, haar overleden
man, not. Cornelis Maes alhier van 26-9-1680, is gesteld tot voogdesse (er staat. voogd) over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Nicolaes de Melander, hoedekramer, en Dirck
Graswinckel, distillateur, geord. tot mede voogden over de kinderen, enz.
den 9 septemb
Jacobus de Wilde, schilder, en Dirc Engels van der Sluijs, stadsarbeijder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Sijtge Jans, daar vader af is Hendric Vrijmoet, enz.
den 13 dito
Johannes en Ysack Laegendael, cooplieden, die bij testament van Pieter Jansz Laegendael, not. Vitus
Mustelius alhier van 24-9-1670, zijn gesteld tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht van
het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., zijn gesteld tot voogden over al de minderjarigen
van uts., is Pieter Adriaensz Vender gesteld tot acteur om namens de minderjarigen met en tegen de
meerderjarige mede erfgenamen te procederen tot schifting, scheiding en deling van de boedel, enz.
foto 42
den 14-9-1690
Op het verzoek van Hester Lucas, die bij testament van Willem van Vuert, in zijn leven
schoenmaecker, haar overleden man, not. Johannes Bordels alhier van 24-10-1682, is gesteld tot
voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Olivier de Koster, kleermaecker,
en Johannes Lucasz, bleijcker, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 15 dito
Mathijs Abrahamsz en Wolphert Gidions, drooghscheerders, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Pieters, daar moeder af is Pieternelletge Pieters, enz.
den 20 dito
Aarnout Sijmonse, cuijper, en Sijmon Aarnoutse, sackedrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Trijntje Wiggers, daar vader af is Balte Florisse van der Knop, enz.
den 21 dito
Maerte Fransz, kruijer, en Frans Maertens, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Pieters, daar moeder af is Maria Maertens, enz.
eodem die
Jan van der Fles, schoolmr., is gesurrog. tot voogd (nevens Jan Brouwer, binnevaeder van het
dolhuijs), in de plaats van wijlen Pieter van der Veur, over het weeskind van wijlen Lucas van der Fles
en Jannetge Ariens van der Veur, enz.
den 22 dito
Jacob Henrij, schipper, en Jacob Largis, kleermaecker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Annetge Meen, daar vader af is Alewijn With, enz.
eodem die
Jacob Norree, Schots koopman, en Thomas Jansz, dienaer van Justitie, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Robbert Brijs, enz.
den 23 dito
Joost Wittius, notaris alhier, is gesteld tot administrateur over de penningen van de erfgenamen van
wijlen Abraham de Gijn, door de weeskamer van Batavia aan deze kamer overgemaakt, enz.
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den 29 dito
Hendric Jansz, wever, en Jan Thomasz, bleijcker, zijn geord. als voogden over het voorkind van
Elisabeth Hendrics Nippe, geprocreeert bij Jan Wijnants Kool, haar eerste man, als over de
nakinderen van de voors. Elisabeth Hendrics, daar vader af is Wijnand Jansz, enz.
den 30 dito
Comp. Johan Proons, die bij testament van Jan Ariens Bree, not. Pieter van Someren alhier van 18-41678, is gesteld tot executeur (nevens Gerard Voogt za. ged.) van de uiterste wil, mitsgaders tot
voogd over al de minderjarigen in het testament begrepen en verzocht, “overmits hij metter
woonstede sich buijten dese stad heeft begeven” dat hij van het executeurschap en de voogdij mag
worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johan Proons, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld geweest tot
executeur, mitsgaders tot voogd over uts., en daar wettig van is geexcuseert, zijn Hendric Jansz
Leemput, bleijcker, en Jacob Flacque gesurrog. tot executeur, mitsgaders tot administrateur en
voogden, in de plaats van de voorn. Johan Proons en Gerard Vooght za. ged., over al de
minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
den 5 octob
Jacob Robberts en Laurens Pieters, kruijers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob
Jacobs, daar moeder af is Jannetge Lamberts, enz.
eodem die
Jan van der Fles, schoolmr., en Pieter van der Licht, ebbenhoutwercker, zijn van moederszijde geord.
als voogden over het weesk. van Lucas van der Fles, daar moeder af was Jannetge Ariens van der
Veur, enz.
den 7 dito
Pieter Claase Helderman, die bij testament van Catharina Soets, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 3-1-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Andries van Buijl, glasen en kannen verkooper, is geord. als mede voogd over het weesk. van
Elisabeth Hendrics Nippe, daar vader af is Wijnand Jansz, nevens Hendric Jansz, wever, en Jan
Thomasz, bleijcker, voor deze aangestelde voogden, enz.
den 14 dito
Leendert Jansz van der Bel, kleermaecker, en Willem Gillisz, marcktschipper, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Bartel Jans van der Bel, daar moeder af is Annetge Gillis, enz.
eodem die
Alzo er namens Joachim Oudaen Fransz, “althans indispoost” als administrerende de goederen van
mr. Justus Bloncq, in huwelijk hebbende Maria van der Haven, nagelaten dochter van wijlen Mendert
van der Haven, daar moeder af is Christina van Biesevelt, opgekomen en aanbestorven, zo door
doode en overlijden van Aeltge van den Velde, zijn voors. huisvrouwe overgrootmoeder van
vaderszijde, Geertruijd van Gerven, nagelaten dochter van Geertruijd van der Haven, daar vader af
was de heer Johan van Gerven, als door het overlijden van Sijvert van der Haven, onder zodanige last
van fideicommis, als in het testament van Aeltge van Velde, not. Nicolaes Vogel alhier van 21-1-1647
is uitgedrukt, ter weeskamer alhier is verzocht dat hij van de administratie mag worden ontslagen,
enz.
foto 43
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den 18-10-1690
Michiel Florisz Dorreman, kuijper, en Willem Dircx Codeus, timmerman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Stijntge Ariens, daar vader af is Willem Willemsz Boogaert, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Aerts van der Knap, die bij testament van Aert Jaspers Smit, haar
overleden man, not. Arnoud Meijsterus alhier van 14-8-1687, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Cornelis de Vos, timmerman, geord. tot mede
voogd over de kinderen, enz.
den 21 octob
Leendert van der Brugge, metselaer, en Johannes Hovius, apothecarius, zijn geord. als voogden over
de weekinderen van wijlen Pieter Jans van der Brugge, daar moeder af is Aegje Jans Verburgh, enz.
den 26 dito
Willem van der Buijs, notaris alhier, die gestelt is geweest tot curateur over Mathijs Thomas,
innocente nagelaten meerderjarige zoon van wijlen Thomas Mathijs, daar moeder af was (niet
ingevuld) is op heden van de voors. curatele ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris alhier en eerste clercq van de secr. van deze kaemer is gesurrog. tot curateur,
in de plaats van Willem van der Buijs, notaris alhier, die van de curatele is ontslagen, over uts., enz.
den 27 dito
Nicolaes Stolck, kleerkooper, is geord. tot mede voogd, nevens Leendert van der Brugge, metselaer,
en Johannes Hovius, apothecar, over de nagelaten weesk. van wijlen Pieter Jansz van der Brugge,
daar moeder af is Aegje Jans Verburgh, enz.
den 2-11-1690
Op het verzoek van Hendricje Hendrics van Lierop, die bij testament van Pieter Michiels van Striep,
haar overleden man, not. Johan van Weel alhier van 15-8-1689, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Joost Reijniers de Bruijn en Jan Jacobs Colshon,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 3 dito
Jacobus Constant, balansmaecker, en Frederick Gerritsz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Pieter van Amstel, daar moeder af is Grietge Lamberts, enz.
den 3-11-1690
Arij Bastiaensz van Asperen, metselaer, en Coenraet van den Bergh, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Arij Bastiaensz van Asperen, daar moeder af is Hendricje
Coenraets van den Bergh, enz.
eodem die
Hendric Willemsz, varende man, en Isacq Pietersz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Gerrit Jans, daar moeder af is Cornelia Willems, enz.
den 4 dito
David Bout, sijdereeder, en Hubert Gerrits van Eck, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johannes van Eck, daar moeder af is Machteltge Thomas, enz.
den 8 dito
Jan Jansz en Frans Corn. van IJssel, winckeliers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Corn. Frans Noordeloos, daar moeder af is Ariaentge Hendrics, enz.
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eodem die
Hendric van Westerbrugge, tabackverkooper, en Aert Oosterkemp, kuijper, zijn geord. als voogden
over de minderjarige zoon van wijlen Lijsbeth van Westerbrugge, daar vader af is Olivier van Eck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetge Cornelis van der Spaen, die bij testament van Gerrit Janse Lans, haar
overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 25-4-1680, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Isack Spaen, kleermaecker, en Jean van Belle,
schipper ter zee, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 9 dito
Thijs Dircs, stoelmaecker, en Gerrit Cornelisz, lijndraijer, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weesk. van Aeltge Jans, daar vader af is Arij Jooste, enz.
eodem die
Adriaen van Nieuwerwaert, herbergier, en Adriaen Slijp, garentwijnder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Annetge Pieters Slijp, daar vader af is Sixtus Bolswardus, enz.
eodem die
Nicolaes van der Velde, die bij testament van Anna van Lourijne, zijn overleden huisvrouw, not. Corn.
Maas alhier van 15-7-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 11 dito
Cornelis van Eck, impostmeester, en Michiel de Groot, wijnkooper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieternella Donselaer, daar vader af is Samuel Foloer, enz.
eodem die
Gerrit Corn. Vos en Simon Beerewouts, ballasthaelder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Lena Jans, daar vader af is Pieter Cornelis Vos, enz.
foto 44
eodem die
Claas Gregoor Gregoor, schoenlapper, en Jan Theuniss, poppegoetmaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Claas Maertens, daar moeder af is Jannetge Theunis, enz.
den 15-11-1690
Roeland Sterve, Goudse schipper, en Bastiaen Harlaer, Amst. schipper, zijn geord. als voogden over
de minderjarige uitlandige zonen van Hendric Jansz van der Heijde, geprocreeert, zo bij Annetge (niet
ingevuld), als Willemtge Hendrics, zijn huisvrouw, alle za. ged., enz.
eodem die
Adrianus van der Poel, zeijlmaecker, en Burgh van der Singel, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Jan Jansz Backvis, daar moeder af is Annetge Jans van der Tol, enz.
eodem die
Mathijs van Raije, metselaer, en Theunis van Meurs, backer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Wouter Persijn, daar moeder af is Theuntge Huberts, enz.
eodem die
Matheus Jansz, arbeijder, en Claes Jacobs, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Thomasz, daar moeder af is Aeltge Matheus, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Daniel Haegdoorn, kuijper, die bij testament van Maria Rossaer, zijn overleden
huisvrouw, not. Jan van der Hoeven alhier van 5-3-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, zijn
Cornelis van Zuijlesteijn, kruijdenier, en Pieter van Hasselt, geord. tot voogden over het kind, enz.
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eodem die
Reijnier Motman, laeckewever, en Teunis Teunisz, sackedrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claas Arnoutsz van Jongere, daar moeder af is Lijsbeth Jacobs, enz.
eodem die
Claas Cornelisz Stolck, kleerkoper, en Casper Smith, suijckerbacker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Pieter Fiebus, daar moeder af is Ariaentge Gerrits Cleij, enz.
den 18 dito
Op het verzoek van Agnietje Goverts, die bij testament van Jan de Bruijn, haar overleden man, not.
Pieter Rabus alhier van 2-1-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Wouter Abrahams, dienaer van Justitie, en Yman Boeckenes, backer,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Corstiaens Corstiaens, arbeijder, en Laurens Pieters Vermeule, kruijer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Lijntje Heijnderics, daar vader af is Arij Pieters van den Ouwenbosch, enz.
den 22-11-1690
Cornelia Pieters van Hildam, weduwe van Corn. Jans Uijtveen, als grootmoeder, is gesteld tot
voogdesse over de weeskinderen van Jan Meesters, daar moeder af was Maria de Jongh, enz.
eodem die
Philiph Jansz Cesar, spijckermaecker, en Arnout Jacobs, schoenlapper, zijn geord. als voogden over
het nagelaten weesk. van Catharina Jacobs, daar vader af is Harman Cesar, enz.
eodem die
Cornelis Brasser, timmerman, en Hendric Been, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Theunis Baerents, daar moeder af is Chieltge Leenderts, enz.
eodem die
Op het verzoek van Stijntge Leenderts, die bij testament van Maerte Willems, haar overleden man,
“sijnde gepasseert voor Abraham van Uijlenbroeck, geadmitteert schrijver op het s’lands schip Delff,
waerop Command. den Schout bij Nacht Jan van Nes” van 8-5-1666, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan de Heer, arbeijder, en Jan Hendrics,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 23-11-1690
Jacobus Samuelse, saaijwever, en Frans Gijsbertse de Gaij, tegelbacker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Maritje Jans, daar vader af is Jacob Gijsbertse de Gaaij, enz.
eodem die
Maarten Janse Buijs, varendeman, en Leendert Janse, lakewerker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Nelletje Jacobs, daar vader af is Jan Janse Buijs, enz.
den 23 dito
Anthonij Jacobsz en Jacob Bouckhoven, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter Salomons, daar moeder af is Trijntge Jacobs, enz.
den 1 decemb
Evert van der Vorst, backer, die bij testament van Aegje van der Horst, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Weel alhier van 29-7-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Pieters Romer, kladschilder, en Jacob Harmens Schijff, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Dankert Dircx van der Thuijn, daar moeder af was Catharina Pieters, enz.
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den 1-12-1690
Ds. Godefridus Broeckhuijse, predicant tot Heeckelingen, en Casparus Beeck, wijnkooper, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Dirc van Tol, daar moeder af is Juliana Beeck, enz.
den 2 dito
Gerrit Thijsz, thuijnder, en Dirc Dircks, varendeman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Pieter Pieters, daar moeder af is Barbara Jans, enz.
eodem die
Johannes Jans de Nachtegael, die bij testament van Catharina Valerius, zijn overleden huisvrouw,
not. Wijbrand van der Kost binnen Delft van 1-3-1683, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
dese acten moeten hier voor geregest. geweest sijn.
den 25 novemb
Comp. mr. Eeuwoud Guldenbach, adv., als op 31-10-1682 gesteld tot administrateur over de
goederen, die Joris van der Meer bij scheiding voor deze kamer “op de 8 aug. des voorsz. jaers”
tussen hem en zijn kinderen gepasseerd, zijn aanbedeeld, en verzoekt dat hij van de voors.
administratie mag worden ontslagen, enz.
eodem die
De heer Simon Jodocus Kruger, Heere en Predicant van Berckel is gesurrog. tot administrateur, in de
plaats van Eeuwoud Guldenbach, die zich van de voorsz. administratie heeft geexcuseert, over de
goederen van uts., enz.
den 6-12-1690
Gijsbert Lotte en Pieter Melgarts, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maritje Bosman, daar vader af is Pieter Lotte, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Anna van Meurs, die bij testament van Hendric Keijsers, haar overleden man,
not. Jean du Clou alhier van 16-8-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kind, zijn Gijsbert de Moij
en Jan Voorwijck, opperbrouwersknegt in d’Haes, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 20 dito
Alzo de heer Daniel van Koppenolle en Gerard Vooght, die bij testament van Alexander van
Coppenolle, not. Johan van Someren alhier van 12-12-1682, gesteld zijn tot voogden over diens
weeskind, geprocreeert bij Machtelda Niesen “deser wereld sijn overleden” zo zijn Johannes en
Daniel van Koppenole op heden ter weeskamer gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 21-12-1690
Arij Pietersz, visser, en Paulus Laurens, varendeman, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Abraham Jans, daar moeder af is Macheltje Hendrics, enz.
eodem die
Jan Harmens van Tiel, metselaer, en Reijnier van Ronde, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Geertge Harmens, daar vader af is Abraham van Ronde, “d’eerste onder den
behoorlijke eedt, en d’laeste onde belofte bij de waerheijt in plaetse van eede”, enz.
den 22 dito
Dirc van Hessel, kaaskooper, en Paulus Jans Druijff, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Swaantje Jans, daar vader af is Pieter Jans, enz.
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eodem die
Robbert Diel, schipper ter zee, en Robb.t Willems, varendeman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Hendric Gijsberts, daar moeder af is Annetge Thomas, enz.
eodem die
De heren en mrs. Laurens de Lange, Reijnier Visch, out president schepen deser stad, en Pieter van
Couwenhove zijn geord. als voogden over de goederen van de kinderen van wijlen de heer en mr.
Cornelis Arckenbout, daar moeder af was Juffr. Lidia van Vredenburgh, beide za. ged., opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van de heer Gerard van Vredenburgh, in zijn leven raat en
vroetschap deser stad, en weduwnaar van wijlen Juffr. Maria van Couwenhove, enz.
den 29 dito
Bartholomeus Roose, coopman alhier, en mr. Cornelis Swanenburgh, adv., wonende binnen de stad
Gouda, die bij “codicillaire dispositie” van Cornelia Verhouff, in haar leven huisvrouw van de voorn.
Bartholomeus Cornelis Roos, not. Philips Basteels alhier van 7-2-1688, zijn gesteld tot voogden over
de minderjarige zoon, aan haar verwekt door Jochum Deventer, haar eerste man, als over het kind de
welke zij bij de voorn. Bartholomeus Roose, haar tweede man heeft geprocreeert, enz.
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eodem die
Mr. Cornelis Swanenburgh, adv., die bij testament van Alida Bick, in haar leven weduwe van wijlen
Pieter Spaan, not. Philips Basteels alhier van 15-1-1681, is gesteld tot voogd (nevens mr. Hendrick
Roos, adv., die op 7-1-1682 de voogdij bij de kamer alhier heeft geaccepteerd) over de weeskinderen
van de voorn. Alijda Bick, daar vader af was de voorn. Pieter Spaan, enz.
den 3-1-1691
Leendert van den Bergh, varendeman, en Johannes Hagesteijn, koopman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Jan Jansz Tack, daar moeder af is Jacomijna Ariens, enz.
eodem die
Isaacq Marselisse Lanoes en Lambert Willems Vastert, varendeman, zijn geord. als voogden over de
nog minderjarige dochter van wijlen Willem van der Beecq, daar moeder af is Niesge Willems, enz.
eodem die
Abraham van der Sluijs en Pieter Reijniersz Swanenborgh, geelgieters, zijn geord. tot voogden over
het weeskind van wijlen Laurens Verburgh, daar moeder af is Hendrina van Rossum, enz.
den 9 dito
Adriaen Gillissen, schipper, die bij testament van Pieternella Kae, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 9-4-1676, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
De heer Abraham van Lier, out schepen van Schieland, en Johannes Helburgh [tussen de regels
geschreven. van een compagnie burgeren alhier], die bij testament van de heer Francois van Lier, in
zijn leven mede out schepen van Schieland, not. Govert van Gesel alhier van 1-12-1690, gesteld zijn
tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Francois van Lier, daar moeder af is Adriana van
Helburgh, enz.
eodem die
Pieter Pietersz, varendeman, en Frans van der Pel, smith, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Christiaen Verbeeck, daar moeder af is Anna Pietersdr, enz.
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den 5 dito
Paulus de Goede, knoopmaker, en Jan Jacobs van der Velde, tabackverkooper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Aert de Reghter, daar moeder af is Dingenom Willems,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Willems, die bij testament van Jan Wartla, schipper ter see, haar overleden
man, not. Cornelis Maes alhier van 14-1-1660, is gesteld tot voogd over hun kinderen met macht om
voogden aan te stellen, zijn Jacobus Wartlae en Jacobus Santvliet gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
den 6 dito
Hendrick Stoop en Cornelis de Jongh, varendelieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Jannetie Willems, daar vader af is Jop Hendricks, enz.
foto 47
den 10-1-1691
Jacob La Roos, varendeman, en Johannes Swanenburgh, kleermaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lodewijck de Joncker, daar moeder af is Lijntge Bundelvoets, enz.
eodem die
Jacobus de Reus en Huijgh Dircks Vermeer, zijn geord. als voogden over de minderjarige dochter van
wijlen Francijntge Cornelis, daar vader af is Juriaen Eliasz, enz.
den 11 dito
Johannes Ackershouck, brander, en Sijmon Mick, landmeeter, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Pieter Bouman, daar moeder af is Cornelia Ackershouck, enz.
eodem die
Pieter Pietersz van Dorp, suijckerbacker, en Hendrick van Doorne, schrijnwercker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Gerrit Pietersz van Dorp, daar moeder af is Neeltge Fransz,
enz.
eodem die
Floris Gerritsz, lijstmaker, en Gerrit Dircksz, thuijnder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Reijnier Lodewijckse, daar moeder af is Jannetge Jans, enz.
eodem die
Harmen Jooste, die bij testament van Marijtge Tielemans Bax, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van Weel alhier van 3-10-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Compareerde Jean de Goede, boeckhouder van de reeckenkamer alhier, die bij testament van
Trijntge Jaspers, in haar leven laatst weduwe van wijlen Jacobus Dancqueij, not. Jean du Clou alhier
van 17-8-1690, is gesteld tot voogd over haar minderjarige kinderen en erfgenamen (nevens Cornelis
Breugom) en verzoekt dat hij om wettige redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Barent Bos, boeckbinder alhier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van de voorn. Jean de Goede, die
zich wettig geexcuseert heeft (”uijtwijsende de vorenstaande acte”) over de minderjarige kinderen
en erfgenamen “hier boven gemelt”, enz.
eodem die
Cornelis Breugom, die bij testament van uts, not. uts., is gesteld tot voogd over haar minderjarige
kinderen en erfgenamen, enz.
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den 13 dito
Josias Jacobsz, schipper van dese stad op Amsterdam, en Gerrit Dircksz Franck, zijn geord. als
voogden over de nog minderjarige kinderen van wijlen Pietertge Dirckx, daar vader af is Louijs
Jacobsz Toussijn, enz.
den 17 dito
Hendrik Staalhoff, kelderknegt, en Daniel de Bode, varendeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Heijltge Willems, daar vader af is Hendrick Juriaensz Ribbergh, enz.
eodem die
Jacob Turck, garentwijnder, en Hendrik Ariensz, varendeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Claasie Walens, daar vader af is Joris Ariens, enz.
eodem die
Martinus Antonisz, en Tomas Danielsz, varendeluijden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Maartge Jacobs, daar vader af is Joost Leunisz, enz.
foto 48
eodem die
Robbert Willemsz, varendeman, en Jan Bastiaensz, brouwersgast, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Warrenaet Ritschers Cranevelt, daar moeder af is Hendrickje Dirckx, enz.
eodem die
Roeland van Asbergh, chirurgijn, die bij testament van Maria Goverts t Hooft, zijn overleden
huisvrouw, not. Isaacq de Rooij alhier van 20-8-1675, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 18 dito
Jacob Danielsz en Daniel Jacobsz, besemmakers, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Aeltge Jacobs, daar vader af is Jacobus Maartens Suijcker, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Annetge Abrahams, die bij testament van Mattijs van der Leeuw, haar overleden
man, not. Johannes Bordels alhier van 11-10-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, zijn
Cornelis Waarts, impostmr., en Jop Wiltens gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jacobus Santvliet, bedienaar ter begravenis, en Cornelis van Helde, binnevader van het tughthuijs
alhier, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Annetge van de Water, daar vader af
is Dirck Schoneman, enz.
den 24 dito
Roeloff Meurs, glasblaser, en Jan de Clercq, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jan Pietersz de Leeuw, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
den 25-1-1691
Hendrick de Jager, die bij testament van Ariaentge Sampermans, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Someren alhier van 9-10-1668, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Michiel de Ruijter, en Pieter Jansz, beijde smiths, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Daniel Jansz, daar moeder af is Lijsbeth Pieters, enz.
den 26 dito
Reijnier Gillisz, sackedrager, en Cornelis Basert, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Bruijn Alenbeeck, daar moeder af is Grietge Gillis, enz.
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den 27 dito
Cornelis Claasz Dubbeldemuts, die bij testament van Elisabeth Coenraats Smals, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van Weel alhier van 21-1-1688, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 31 dito
Sijmon Jansz, brouwersgast, en Pieter Jans, tarruwasser?, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Aert Jansz, daar moeder af is Jannetge Daniels, enz.
eodem die
Pieter Adriaensz Verwer, is gesteld tot acteur om met en tegen Catharina Engele, weduwe en
geinstitueerde erfgenaam van Nicolaes de Bode en de verdere mede erfgenamen te procederen tot
schifting, scheiding en deling van de boedel en de goederen bij de voors. Nicolaes de Bode met de
dood ontruimt, enz.
den 1-2-1691
Op het verzoek van Geertruijd de Jongh, die bij testament van Cornelis van der Val, haar overleden
man, not. Johannes Bordels alhier van 23-11-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kind, zijn
Gijsbert de Lange en Cornelis de Valcq gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 49
den 7-2-1691
Jacob Ariensz, varendeman, en Hendrick Claasz, wever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Huijbertie Pieters, daar vader af is Tomas Jansz, enz.
eodem die
Jan Teunisz, timmerman, en Hendrick Fijsz, speldemaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Geertge Joris, daar vader af is Frans Teunisz, enz.
eodem die
Rocus Vosburgh, timmerman, en Jan Jansz Bon, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Claas Jacobsz, daar moeder af is Catharina Vosburgh, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Engele, weduwe van wijlen Nicolaes de Bode, die bij testament van
den selven, haar overleden man, not. Johan van Someren alhier van 26-6-1690, is gesteld tot
voogdesse over hun minderjarige erfgenamen, is Willem Verlinde gesurrog. tot voogd over de
goederen van de nagelaten weeskinderen van wijlen Nicolaes de Bode de jonge, daar moeder af is
Barbara Verburgh, door het overlijden van haar voors. grootvader opgekomen, enz.
eodem die
Govert Ariensz en Sijmon van Lijst, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Christiaen
Baltensz van der Lijst, daar moeder af is Lijsbeth Willems, enz.
den 8 dito
Aert Willemsz de Hees, broodbacker, die bij testament van Annetge Hendricks de Valck, zijn
overleden huisvrouw, not. Eeuwoud Guldenbagh alhier van 7-9-1687, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van mr. Justus Blonck, adv., als getrouwd hebbende Maria van der Haven, nagelaten
dochter van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christina van Bieseveld, is Joost
Wittius, notaris alhier, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Joaghum Oudaan Fransz, die
zich heeft geexcuseert, over de goederen van de voorn. mr. Justus Blonck in qualite voors.,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Aeltge van de Velde, zijn voors.
huisvrouws overgrootmoeder van vaderszijde, Geertruijd van Gerwen, nagelaten dochter van
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Geertruijd van der Haven, daar vader af was de heer Johan van Gerwen, als door het overlijden van
Sijvert van der Haven, onder zodanige last van fideicommis als in het testament van de voors. Aeltge
van de Velde, not. Nicolaes Vogel alhier van 21-1-1647 is uitgedrukt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Daniel van der Have (als op den (niet ingevuld) maart 1690 van de E. Gr. Mog.
heeren staten van Holland ende Westvriesland geobtineert hebbende brieven van veniam etatis)
nagelaten zoon van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christina van Bieseveld, is
Joost Wittius, notaris alhier, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Joaghum Oudaan Fransz,
althans indispoost, over de goederen van de voorn. van der Have opgekomen als in de voorgaande
acte is uitgedrukt, enz.
den 14 dito
Andries Versteegh, die bij testament van Ariaentge Wittius, zijn overleden huisvrouw, not. Nicolaes
van Cleeff alhier van 8-8-1675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, ez.
den 16 dito
Jan Jansz van Leeuwen, timmerman, en Wouter de Kemp, sackendrager, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Johannes van Leeuwen, daar moeder af is Catharina de Kemp, enz.
foto 50
den 23-2-1691
Op het verzoek van Leendert Noteman, die bij testament van Jan Cornelisz Bodegrave en Joosge
Cornelis, in hun leven echtelieden, not. Johan van den Hoeven alhier van 18-8-1683, is gesteld tot
executeur, voogd en administrateur over het voorn. testament, mitsgaders over de toezicht
behoevende personen daarin vervat, met macht om voogden aan te stellen, is Francois Bodegrave
gesurrog. tot voogd over de voors. personen, in de plaats van Gerrit Jansz Hoffman za. ged., nevens
de voorn. Leendert Notemans als mede executeur en administrateur over het gemelde testament,
enz.
den 24 dito
Hendrick Claasz van Strijp en Philip Polvermaker, zijn geord. als voogden over de nog minderjarige
kinderen van wijlen Lijntge Pieters, daar vader af is Gerrit Jansz Bijl, enz.
den 28 dito
Pieter Woutersz van Es, opperman, en Hendrick Meerman, metselaer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Trijntge Hendricks, daar vader af is Jacob Tijsz, enz.
den 1-3-1691
Crijn Willems de Niett en Cornelis Waarts, impostmr., zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jannetge Ariens van der Veur, daar vader af is Joost de Niet, enz.
eodem die
Jan Gerrits van Dijck, varendeman, en Jacobus van Isenburgh, wever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jan Jansz Scharlé, daar moeder af is Ariaentge Herbersdr, enz.
eodem die
Deselven zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Maartge Jans den Broeder, daar vader
af is Cornelis Jacobsz van Willigen, enz.
den 2 dito
Pieter Willems, voerman, en Willem van Brienen, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Dirck Verschoor, daar moeder af is Maartge Cornelis, enz.
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den 2-3-1691
Jacobus Verrijn en Jan Baijens zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Claas Cantoor,
daar moeder af is Grietge Dirckx, enz.
eodem die
Lourens de With en Michiel Goulee, zijn van vaderszijde geord. tot voogden, in de plaats van wijlen
Abraham Basel za., over de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Maartensz Koningh, daar moeder
af was Annetge Jans, enz.
den 3 dito
Jan Jansz Ouwerkerck en Jan Jansz van der Sijs, zijn geord. als voogden (zo van vaders als van
moederszijde) over de weeskinderen van wijlen Jochem Jansz Groenevelt en Catharina Hendricks
Coningk, beide za. ged., enz.
den 7 dito
Jan Claasz en Pieter Michielsz, kuijpers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Steve Gerrits, daar moeder af is Neeltge Isacks, enz.
den 9 dito
Claas Huijge de Haas, subst. havemr. alhier, en Johannes Willems Waegh, kruijer, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Doen Huijge de Haas, daar moeder af is Aafge Dircksdr,
enz.
eodem die
Johannes de Melander, frans schoolmr., die bij testament van Maria Isackx Vinck, zijn overleden
huisvrouw, not. Adriaen van Aller alhier van 9-2-1665, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 10 dito
Jan Barensz Groenrijs en Jan Jacobsz van den Bergh zijn gesurrog. tot voogden over de weeskinderen
van wijlen Geertge Jans, daar vader af is Pieter Jansz, in de plaats van wijlen Hendrick Jansz en Jacob
Quinckel?, beide za. ged., enz.
foto 51
den 15-3-1691
Op het verzoek van Juffr. Henrietta Chasteleijn, eerst weduwe van wijlen de heer Hendrick
Schenckenbergh, in zijn leven opperkoopman, en [een] tweede persoon op Mallacca en laatst van de
heer Cornelis Quaelbergen, in zijn leven out gouverneur van Mallacca ende extraordinaris raet van
Indien, is Antonij Motte gesteld tot administrateur over de som van f. 31.954 die als bij de E. heeren
weesmrs. van Batavia aan deze kamer zijn overgezonden voor Juffr. Anna Maria van Quaelbergen,
minderjarige dochter van de voors. heer Cornelis van Quaelbergen za., enz.
eodem die
Adam Jansz, varendeman, en Maarte Jansz Buijs, mede varendeman, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Jasper Jaspersz, daar moeder af is Marijtge Ariens, enz.
den 17 dito
Claes Volckerts, smit, en Pieter Pieters van Son, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van Jacobmijntge Daniels, daar vader af was Pieter Pieters van Son, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Jan Jansz. Ouwerkerck en Jan Jansz van der Cijs als geord. voogden over de
minderjarige kinderen van Jochem Jans Groenevelt, daar moeder af was Catarijna Hendricx
Keuningh, is Jochem Groenevelt geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
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den 24 dito
Op het verzoek van Johanna Havelaer, die bij testament van Abraham Pieters Cool, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 6-8-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Abraham Havelaer en Maerte Pieters Bleijswijck gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
den 29 dito
Pieter Michielse, cruijer, en Jan Janse, straatmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Tomas Tomasse Blocq, daar moeder af is Elijsabeth Heijndrikx, enz.
den 29-3-1691
Willem van Son, wolle, en Heijndrik Maas, linnewevers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Pieter Heijndrikse, daar moeder af is Maria Verneijde, enz.
eodem die
Op het verzoek van Isac Gerrits Spaan, kleermaecker, als geord. voogd over de nagelaten weesk. van
wijlen Jacobus Wackerdack, daar moeder af is Annetge Aelberts, is Bastiaen Pleijt, timmerman,
gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Cornelis van Hove, in zijn leven tegelbacker, over de
kinderen, enz.
den 30 dito
Jan van Wijngaerden junior, wijnkooper, die bij testament van Elisabeth van den Broeck, zijn
overleden huisvrouw, not. Johannes Bordels alhier van 3-7-1686, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Isack Gerrits Spaen, kleermaecker, en Bastiaen Pleijt, zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van
wijlen Hendrick Pieters van Haven en Mathijs Clementsz, beijde sa., over de goederen van de
kinderen van wijlen Jacobus Wackerdack, daar moeder af is Jannetge Alberts, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van wijlen Angenieta Jacobs, in haar leven laatst weduwe
van Floris Fransz, kaerdemaker, enz.
den 31-3-1691
Op het verzoek van Lijsbeth Comans, die bij testament van Jan Avenhoorn, haar overleden man, not.
Hendrick van Hoolwerff tot Hoorn, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden
aan te stellen, zijn Jacob Kleijwegh en Dirck Belaert gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 4-4-1691
Anthonij Slinghsbij, knoopmaker, en Gerrit Pompe, schilder, zijn geord. als voogden over de
nagelaten zoon van wijlen Dijna van Ranou, daar vader af is Dirk Steijnse, althans uitlandige, enz.
den 5 dito
Jan en Harman Daniels van Montenij, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Josina
Daniels van Montenij, daar vader af was Johannes van Longe, enz.
eodem die
Maertge Claes van Edenhove, die bij testament van Johannes van Longe, haar overleden man, not.
Hans Smits alhier van 4-1-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 52
den 11-4-1691
Dirck Jansz Visser, schoenmaker, die bij testament van Aeltge Pieters de Raad, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieter Rabus alhier van 26-12-1689, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Pieter Ariiens Wijteman en Jan Jacobs, varendelieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Daniel Jansz, daar moeder af is Anna Hendricks, enz.
eodem die
Evert van den Ligt en Willem Wiljemars zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Emmetje Daniels, daar vader af was Jan Evertse de Ligt, enz.
den 12 dito
Arent Jansz, sagevijlder, en Jan Carels, stadsarbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Pieter van Munster, daar moeder af is Grietge van Noorden, enz.
den 13 dito
Jan van Leuwen, leertouwer, en Frederic Matheusz de Wolff, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertge Pieters, daar vader af is Isaacq Jansz, enz.
eodem die
“D Selve in d’vorenste acte gemelt” zijn geord. als voogden over het weeskind van Gijsbert Jans de
Swart, daar moeder af is Grietge Sanders, enz.
den 21 dito
Heijndrik Sangmans, bode, en Willem Govertse zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Trijntje Jans, daar vader af was Frans Huijbertse Houthaek, enz.
eodem die
Jean de Goede, boekhouder van de rekenkamer alhier, is geord. als voogd over de weeskinderen van
Frans Huijbertse Houthaek, daar moeder af is Jannetje de Goede, enz.
den 25 dito
Bastiaen de Vries, die bij testament van Ariaentge van der Swem, zijn overleden huisvrouw, not.
Cornelis Maas alhier van 23-1-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Theophilis Middrigh, boeckdrucker, en Philippus Middrigh, naaldemaker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Maria Martens, daar vader af is Huijbert Middrigh, enz.
eodem die
Pieter Claasz, ballastschipper, en Michiel Jansz, metselaar, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Cornelis Jansz, daar moeder af is Marijtge Jans, enz.
eodem die
Anthonij van Hees, die bij testament van Johanna Schuerman, zijn overleden huisvrouw, not.
Johannes Bordels alhier van 6-2-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 27 dito
Joost Wittius, clercq van dese kamer, is gesteld tot administrateur over zodanige sommen van
penningen, als Pieter Ariensz, minderjarige zoon van wijlen Arij Pietersz, is opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Aeltge Boels, in haar leven huisvrouw van Jan Stoffels
Raseboom, in den Briel, enz.
In margine. den 27 dito
J. Wittius, clerck etc., is gesteld tot administrateur over zodanige s. van p. als de minderjarige zoon
van wijlen Helena Leend. Boels en Gillis Drost is opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van “als in d’nevenst. acte is gemelt”, enz.
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eodem die
Den selve is gesteld tot administrateur over zodanige sommen van penningen als Herman
Cloppenburgh en Aernould Coleus, executeurs van het testament van Brisella Houtmans, in haar
leven weduwe en geinstitueerde erfgename van Jacob Caron, beide za. ged., uit Batavia aan deze
kamer hebben overgemaakt voor recht van de erfgenamen van de voors. Brisella Houtmans, enz.
den 28 dito
Fop de Valck, kleermaecker, en Maerte van der Linde, varendeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Simon Jacobs, daar moeder af is Maertge Claes, enz.
den 5 meij
Jan Cornelis Noten, commissaris van de Waegh, en Johannes Leenderts Noten, scheepstimmerman,
zijn geord. als voogden over het minderjarig kind van wijlen Annetje Vrancke Gouwenaer, daar vader
af is Leendert Jans Noten, enz.
foto 53
den 5-5-1691
Jacob Jacobs van Couwenhove, molenaer, en (onleesbaar) Nesser, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Jacomina de Merck, daar vader af is Joost Houckwaeter, enz.
eodem die
Willem van Hamer, schoolmr., en Jan Fonteijn, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacomina Jacobs, daar vader af is Mels Pieters, enz.
eodem die
Burger Jansz, bostelmaecker, en Jan Jansz, laeckenwever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Jansz, daar moeder af is Ariaentge Jans, enz.
den 9 dito
Pieter van den Branden, rockslijffmaecker, en Johannes Struijs, schoenmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Anthonij Rodriga, daar moeder af is Grietge Jacobs, enz.
den 10 dito
Govert Gerrits Borgerman, pottebacker, en Constantin d’Wolff, blauwverwer, zijn geord. als voogden
over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Swijda en Arij Claas Schipper, in hun
leven echtelieden, volgens hun testament, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 16-10-1686, enz.
eodem die
Elbert Wijnants, die bij testament van Niesje Gerrits van de Nieuwekerck, zijn overleden huisvrouw,
not. Adr. Maes alhier van 28-5-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Willem Jansz Goijer, die bij testament van Elsabeth Claes, zijn overleden huisvrouw, not. Gijsbert van
den Oven alhier van 27-10-1655, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Doen Middelhoeck, backer, en Philips d’Custer, notaris en procureur alhier, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Dircx Vermaet, daar moeder af is Maria van der Burgh, enz.
den 12-5-1691
Willem van Dongen, kasmaecker, en P. van den Boogaert, drappier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Heijltje Faasse, daar vader af is Jan Jansz Tippens, enz.
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eodem die
Joost Olij, kleermaecker, en Willem Rande, schip. op een jacht, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willem Ockersz, geprocureert, zo bij Baertge Barents, zijn eerste vrouw za., als bij
Dijna Rande, zijn laatste gewesen huisvrouw, enz.
eodem die
Leendert Willems en Jan Willems, binneschippers, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Dirck Willems, daar moeder af is Grietge Ariens, enz.
eodem die
Compareerde Constantin de Wolff als geord. voogd over het weeskind van Johannes van Koperen,
daar moeder af is Neeltge van Kuijlenburgh en verzoekt dat hij van de voogdij mag worden
ontslagen, “overmits hij metter woonstede sich buijten dese stad hadde begeven”, hierop gehoord
Gillis Naveu, mede voogd, enz.
eodem die
Op het verzoek van Gillis Naveu als geord. voogd over uts., is Simon Ooms gesurrog. tot voogd, in de
plaats van Constantin de Wolff “die sich metter woon buijten dese stad heeft begeven”, enz.
den 16 dito
Adriaen van der Ameijde, wijnkooper, die bij testament van Pieter van Rien, not. Johan van den
Pavort alhier van 2-9-1680, is gesteld tot voogd (nevens de heer Johan van der Ameijde) over de
nagelaten weesk. van wijlen Pieter van Rien, daar moeder af is Cornelia van der Ameijde, enz.
eodem die
Joost van Rossum, schoenmaecker, en P. Buijs, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Gerrit Claesz, daar moeder af is Fijtge Buijs, enz.
den 18 dito
Gerrit van Lobit, die bij testament van Florentia Nieuwenhuijs, zijn overleden huisvrouw, not.
Francois de Koninck alhier van 23-3-1687, is gesteld tot voogd over hun kind (eren doorgehaald), enz.
foto 54
den 25-5-1691
Op het verzoek van Apolonius Bosch, grootvader, en geord. voogd over de weeskinderen van
Adriaentge Bosch, daar vader af is Crijn Sonneblom, “althans uijtlandige persoon”, is Sacharias de
Kleijn, rijglijstmaecker, geord. tot mede voogd over de kinderen gedurende de uitlandigheid van Crijn
Sonneblom, enz.
eodem die
Cornelis Pieters Sonnevelt, arbeijder, en Frans Willemsz, sackedraeger, zijn geord. als voogden “over
d’vrucht daer van Ingetge Dircks, wed. van Jan Cent de Rande is swanger gaende, geprocreeert bij
haren voorn. overlede man”, enz.
eodem die
Op het verzoek van Margarita van Venloo, die bij testament van Dirck van Roijen, haar overleden
man, not. Adr. van Meer alhier van 10-7-1665, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Hendric van Venloo en Evert Wijnen gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
den 30 dito
Dionijs de Pauw, wijnkooper, die bij testament van Anna Catharina Altrogge, zijn overleden
huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 28-11-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
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eodem die
Jacob Hinders, stoelmatter, en Jan Pieters, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Anna Catharina Jans, daar vader af is Pr. Corn. van Scherbeseijn?, enz.
eodem die
Op het verzoek van Christiaen Willems Rabus, die bij testament van Catharina van Vlierden, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter van Bueren alhier van 15-12-1688, is gesteld tot voogd over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, is Olivier van Vlierden de jonge geord. tot mede voogd
over het kind, enz.
den 2 dito
Sander Thomasz, seijlmaecker, en Jan Thomasz, arbeijder, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weesk. van Jacob Schrouff, daar moeder af is Lijsbeth Robberts, enz.
den 9-6-1691
Pleun Dirckz en Maarte van der Linde zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Sijmon Jacobsz, daar moeder af is Maritge Claas, enz.
eodem die
Adam van Polder, die bij testament van Neeltge Engelbreghs, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van Weel alhier van 15-12-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Juffr. Johanna van Balen, die bij testament van Ds Petrus Plancius, bedienaer des goddelicken woorts
in de gereformeerde kercke alhier, haar overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 7-8-1690, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 13-6-1691
Abraham den Hartigh, backer, en Willem van den Bergh, arbeijder, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Jannetge Gerrits, daar vader af is Abraham Groeneveld, enz.
den 21 dito
Job Rocusz, scheepstimmerman, en Samuel Vermeule, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Jacobs, daar vader af is Dionijs Albrechts Sier, enz.
eodem die
Willem de Baen, timmerman, en Mathijs Verbeecq, schrijnwercker, zijn geord. als voogden over de
goederen van de kinderen van Gravina Oste, daar vader af is Joseph Sluth, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Geertruijd Osten, grootmoeder van moederszijde, enz.
den 22 dito
Johannes van Putten, die bij testament van Petronella Verburgh, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 25-10-1683, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Droogenhouk, die bij testament van Claas Ariense Hoogermost, haar
overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 30-11-1680, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Pieterse Vermeer en Andries d’Moor,
linnewever, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 55
den 27-6-1691
Dirc Cornelis van Nes, lijndraijer, en Crijn Leenderts Suijerduijn, varendeman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Lena Hendrics Semelaer, daar vader af is Reinier Dircs van Nes, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Willemijntge Dircs van Lune, die bij testament van Jan Koningsvelt, haar
overleden man, not. Johan ten Bergh alhier van 9-9-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Barent d’Ridder, kleermaecker, en Johannes de Vries,
knoopmaker, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 28 dito
Claas Maertens de Haes en Maerte Claesz de Haes, arbeijders, zijn geord. tot voogden (“dogh de
laaste tot ter tijt en wijle Maas Woutersz van sijne reijs sal sijn gereverteert”) over de nagelaten zoon
van wijlen Pietertje Wouters, daar vader af is Cornelis Maertens de Haas, enz.
eodem die
Joseph Shepheard, koopman, die bij testament van Helena van der Voort, zijn overleden huisvrouw,
not. Govert van Gesel alhier van 6-12-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Laurens de Witte, brootbacker, die bij testament van Catharina Tegelaers, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 28-7-1669, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4-7-1691
Op het verzoek van Catharina van Nuijs, die bij testament van Jasper Meulevliet, haar overleden
man, not. Jacobus van Aller alhier van 28-4-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, is Hendric Nuijs geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
den 4-7-1691
Estiene Binon, waepenmaecker, en Estiene Binon, hoedemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Johanna Retout, daar vader af [is] Jacques le Din, enz.
den 6 dito
Op het verzoek van Maritge Vermande, die bij testament van Reinier Bichon, haar overleden man,
not. Dirck Meesters alhier van 16-4-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, is Jacobus den Exter, marktschipper van dese stad op Dordreght, gesurrog.
tot voogd, in de plaats van wijlen Jacob Verbeeck (nevens Jan Bichon) over de kinderen, enz.
den 12 dito
Corn. van Suijlensteijn, die bij testament van Willemijna van Schie, zijn overleden huisvrouw, not.
Adr. Maas alhier van 15-12-1676, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Rutten van Thuil, die bij testament van Theuntje Matheus Ruijt, zijn overleden huisvrouw, not.
Cornelis Maas alhier van 10-4-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 14 dito
Comp. de heer Jacob Danen, regerent burgemr. deser stad, die bij testament van Pieter Hollaerd,
not. Dirck Meesters alhier van 5-1-1690, is gesteld tot voogd (nevens de heer en mr. Nicolaes
Anthonij Flinck) over de nog minderjarige kinderen van de voorn. Pieter Hollaerd, daar moeder af is
Cornelia Schoonhoven, en verzoekt, om wettige redenen, uit de voogdij te worden ontslagen, enz.
eodem die
De heer Emanuel van Welsenes, subs.t. secr. deser stad, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van de
heer Jacob Danen, regerent burgemr. alhier, die zich wettig heeft geexcuseert, “uijtwijsende de
vorenstaande acte”, enz.
foto 56

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
De heer Nicolaes Anthonij Flinck, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over de
voorgenoemde nog minderjarige kinderen, enz.
den 19-7-1691
Hubert Claasz van Dulcken, die bij testament van Sara Elias Suijdermans, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 14-8-1685, is gesteld tot voogd, nevens Christiaen Suijdermans,
backer, en Jacobus Flacque, apothecar, (mitsgaders mr. P. Kievit) over de nagelaten kinderen van de
voors. Sara Suijdermans, daar vader af is de voors. Hubert van Dulcken, enz.
den 21 dito
Laurens van den Eijnde, die bij testament (onder de hand op 3-6-1677, waarvan superscripie van
dezefde dag is gepasseert voor not. Jean du Clou en getuigen alhier) van Mechteldis van Os, zijn
overleden huisvrouw, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 25 dito
Laurens Ariense Ouwerkerk, binneschipper, en Jacobus de Bergh, blokmaker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Geertje Joris Ouweleen, daar vader af is Arij Claasse van Keete, enz.
eodem die
Leunis Pieterse, metselaer, en Pieter Stoop, binneschipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Crijgsman, daar moeder af is Josijna Jans, enz.
eodem die
Abraham van ’t Hoff, korenkooper, en Jean Boon, doch de laatste totdat Pieter Tooren terug is, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Geertruijd Wessens, daar vader af is Teunis van ’t Hoff,
enz.
den 26 dito
De heer Samuel van der Laene, die bij testament van Juffr. Maria van der Does, zijn overleden
huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 21-8-1686, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
De heer en mr. Anthonij van Kinschot, griffier van de Hove van Holland, die bij testament van uts.,
not. uts., is gesteld tot voogd (nevens de heer Samuel van der Laene) over uts., heeft “bij missive van
date den 25 laastlede deses jaers uijt den Hage aen de secr. van dese kaemer” verklaart de voogdij te
accepteren, enz.
eodem die
Alzo Estienne Binon, waepenmaecker, en Estiene Binon, hoedemaecker, die op 4-7-1691 hier ter
weeskamer zijn geord. geweest tot voogden over de weeskinderen van Johanna Retout, daar vader
af is Jacques le Din, “op prasuppoost dat d’selve waren d naaste bloetverwanten van de voors.
Johanna Retout, en naemaels bevonden is datter andre nader vrinden van selve Johanna Retout,
waren, zijn de voors. Binons van de voogdije ontslaege en vrijgestelt”, enz.
eodem die
Jan Constantin, brouwer, en Jacob Boudewijn, backer, zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van
uts., die wettig zijn geexcuseerd, over de kinderen van uts., enz.
den 3-8-1691
Adriaen van Noorden, die bij testament van Lucretia de Roij, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van
der Brugge alhier van 11-2-1691, is gesteld tot voogd (nevens Pieter van der Veen) over al de
minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn gerechtigd, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Abraham le Pelletier, koopman alhier, die bij testament van Maria van Rijne, zijn
overleden huisvrouw, not. (niet vermeld) alhier van (niet vermeld) is gesteld tot voogd over hun
kinderen, is Adriaen Baert geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
den 2 dito
Joost Wittius, clercq van dese kamer, is gesteld tot acteur om met en tegen de meerderjarige mede
erfgenamen van Willem Jansz van Eck za. te procederen tot schifting, scheiding en deling van de
boedel en de goederen bij de voors. Willem Jansz “metter doot ontruijmt ende naar gelaten”, enz.
den 4 dito
Maurus Janse, opperman, en Hugo de Vries, verwer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Dorothea Dirkx, daar vader af is de voorn. Maurus Janse, enz.
eodem die
Johannes Sterkman, drucker, en Frederik Willemse, vischdrager, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jasper Sterkman, daar moeder af is Catharijna Jacobs, enz.
eodem die
Cornelis Schenk, gijlslager, en Jacobus Eijdenberg, zijwerker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetje Jans, daar vader af is Teunis Abrahamse, enz.
foto 57
den 8-8-1691
Jacobus Gadewege, makelaer, is geord. als voogd over de weeskinderen van Arij van Velse, daar
moeder af is Neeltge Michiels, enz.
den 9 dito
Dirc Schooneman is geord. als voogd (nevens Jacobus Gadewege, makelaer) over de weeskinderen
van uts., enz.
eodem die
Dirc Halfkaeck, binneschipper, en Hendric van der West, schilder, zijn geord. als voogden over het
kind van Willem Jans, daar moeder af is Aeltje Jans de Moij, enz.
eodem die
Jan Simons, bidder ter begravenis, en Daniel van der Burgh, schoenlapper, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Tobias Wightman, daar moeder af is Lijsbeth Pieters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria de Ruijter, die bij testament van Nicolaes van der Hoeve, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 15-9-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Hendric de Ruijter en Otho van Voorst, notaris alhier, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 10 dito
Jan Brouwer, die geord. is geweest tot voogd over Hester Fles, nagelaten dochter van wijlen Lucas
Fles, daar moeder af was Jannetge Ariens, verzoekt uit de voogdij te worden ontslagen, enz.
den 11 dito
Heijltje Alewijns, die bij testament van Pieter Pieterse Vermeer, haar overleden man, not. Adriaen
van der Meer tot Schiedam van 2-4-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 15 dito
Jan Carels, klatschilder, en Paulus Maurusz, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jasper Jans Kingh, daar moeder af is Jannetge Jans, enz.
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eodem die
Comp. Frans Duijvendijck, als op 4-8-1688 geord. zijnde tot voogd (nevens Maarte Duijvendijck) over
de nog minderjarige kinderen van wijlen Aeltge Maartens Buijst, daar vader af was Cornelis Fransz
Duijvendijck, beide za. ged., en verzoekt om uit de voogdij te worden ontslagen, enz.
eodem die
Pieter Maartens Buijs, binneschipper, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Frans Duijvendijck, die
zich heeft geexcuseert, over uts., enz.
den 16-8-1691
Jan Thijsz van der Koren, kuijper, en Gerrit Stoop, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Brasseur, daar moeder af is Annetge Thijs, enz.
eodem die
Comp. mr. Eeuwout Guldenbagh, adv., die op 16-11-1684 is gesteld tot curateur over f. 1000,
daarvan de heer Nicolaes Puijck, in zijn leven out burgemr. der voors. stad heeft gelegateerd de
renten aan Jaapge de Veth en na haar overlijden aan haar na te laten kind of kinderen, hun leven
lang, en het kapitaal op de voors. Jaepge de Veth “hare kints kint ofte kinds kinderen ende deselve
ontbreeckende, dat de renten bij Jaepge van Troijen voor d’eene ende bij Anna van Troijen voor
d’andere helft soude werden genoten, met nog verdere last van fideicommis als bij den codicille van
den voors. heer Puijck, gepass.t. voor Pieter van der Light, in sijn leve notaris ende seeckere getuijgen
alhier op den 23-6-1660 breeder is blijckende” en verzoekt, aangezien hij buiten deze stad woont,
van de voorn. curatele te worden ontslagen, enz.
eodem die
Isaacq Spaan, kleermaker, is gesurrog. tot curateur, in de plaats van mr. Eeuwoud Guldenbagh, over
de f. 1000, in de voorgaande acte geduid, enz.
den 21 dito
Ds Wilhelmus Hovius, die bij testament van Francois Verwild, in zijn leven schilder, not. Abraham van
de Velde tot Delft van 14-3-1689, is gesteld tot excuteur van het testament en voogd over al de
onmondige erfgenamen en legatarissen, die uit kracht van dat testament zijn geraakt “heeft ter
weeskamer tot dien sijnde compareerde het selve geexcuseert allegerende dat hij was ordinaris
grammaticus binne dese sijne geboorte stad en binne het getal, het welck voor een wettige reden
van excuijs is aengenomen, en is hij derhalve geexcuseert van de voors. lasten van voogdie en
executeurschap”, enz.
foto 58
eodem die
Comp. Johannes Santvoort, apt., die bij testament van uts., is gesteld tot uts., en verzoekt, aangezien
hij al belast is met 3 voogdijen, van de voogdij en het executeurschap te mogen worden ontslagen,
enz.
eodem die
Alzo Ds. Wilhelmus Hovius en Johannes Santvoort, apothecar, die volgens de twee
naastbovenstaande akten zijn geexcuseert, zo is J. Wittius, notaris ende clercq van dese camer, in
hun plaats gesurrog. tot executeur van het testament en voogd over al de onmondige erfgenamen en
legatarissen, die uit kracht van dat testament zijn geraakt, enz.
den 23 dito
Jan Jans de Weijne, stadsarbeijder, en Pieter Schoute, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Corstiaen Weijne, daar moeder af is Ariaentge Arnouts, enz.
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eodem die
Comp. mr. Eeuwout Guldenbagh, adv., als op 26-8-1680 gesteld tot administrateur over de goederen
“dewelcke de wettige te procreeeren kind, ofte kinderen van Frans Frans den Uijen, alsmede Lijntge
Aerts van Bieren?, naargelatene doghter van Pluntge Frans den Uijen en Frans Frederiks van
Holsteijn, mitsgaders Baertge Frederiks van Holsteijn, alle als erfgenamen ex testamento van Lieve
Fransz den Uijen zijn competerende” en verzoekt, daar hij buiten deze stad woont, van het
executeurschap te mogen worden ontslagen, enz.
eodem die
Hartogh Hannes, kuijper, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van mr. Eeuwout Guldebagh,
die zich heeft geexcuseert, over de goederen in de vorige acte vermeld, enz.
den 23 dito
Comp. Bartholomeus van Leeuwen, koopman in wijnen alhier, dewelke op 12-11-1689 is gesurrog., in
de plaats van Hendrick van Leeuwen, zijn vader za., tot voogd over al de minderjarige erfgenamen
van Juffr. Anna van Nieuwaal, te vorens weduwe van wijlen Cornelis Verneij, en laatst gewezen
huisvrouw van de heer Jacob Slijpe, dijckgraaff ter Goes, mitsgaders executeur van haar testament,
en verzoekt, om wettige redenen, van het executeurschap en de voogdij te mogen worden
ontslagen, enz.
eodem die
Maximiliaen van Leeuwen is gesurrog. tot voogd over uts., en executeur van uts., in de plaats van
Bartholomeus van Leeuwen, die zich wettig heeft geexcuseert (uitwijzende de bovenstaande acte),
enz.
den 24 dito
Nicolaes van den Kerckhove, die bij testament van Cornelia Maes, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Weel van 13-2-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4-9-1691
Hendric Guilliaems, schoenlapper, en Jan Eleman, timmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Aert Willems, daar moeder af is Geertruijd Huberts, enz.
den 5 dito
Abraham den Harder, backer, en Corn. Pieters Sonnevelt, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ariaentge Davids, daar vader af is Willem Jeroens, enz.
eodem die
Theunis Ymans Rus, timmerman, en Dirc Pieters van den Oerloch, kuijper, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Willem Hendrics Stoop, daar moeder af is Maritge Pieters, enz.
den 7 dito
Jan Ritman, kuijper, en Jacobus Schimmelpenningh, beeltsnijder, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van David Davitsz, daar moeder af is Annetge Pieters, enz.
In margine. den 7-9-1691
Pieter de Lanesse, hospes op ’t Amsterdamse veer, en Huijb. van der Meijer, wijnkooper, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Jan Lauwrense Leu?, daar moeder af is Lijsbeth Schut?, enz.
foto 59
den 12-9-1691
Hendric Willems, brouwersgast, en Barent van der Clip, witwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina van Ispen, daar vader af is Pieter Willems Brattom, enz.
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eodem die
De selve zijn geord. als voogden over het weeskind van Dingeman Jans Keijser, daar moeder af is
Elisabeth Joosten, enz.
eodem die
Claes Claesz, kruijer, en Bastiaen Claesz, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jannetge Andries, daar vader af is Jan Jacobsz de Jongh, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Simon van der Mij, voor hem zelf, en in deze vervangende Jan Corn. Bol, die bij
testament van Philippus van der Heuvel, not. Vitus Mustelius alhier van 10-2-1677, zijn gesteld tot
voogden over de minderjarigen en curateurs over de innocente zoon van wijlen Lijsbeth Broeck, daar
vader af was de voors. Philips van der Heuvel, mitsgaders Corn. van Schagen als gesurrog. mede
administrateur en voogd, in de plaats van wijlen Antonij Wardenier, over de voors. innocente, is
Hubertus van den Heuvel geord. tot toeziende mede voogd en curateur over de meergenoemde
innocente persoon, enz.
eodem die
Martinus Hamman, die bij testament van Geertruijd van Sanen, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
Waerts binnen Delfshaven van 19-9-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 15 dito
Caspar Joosten de Vos, varendeman, en Herman Jansz Sutmaer, timmerman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Magdaleentje Harmens Riethorst, daar vader af is Evert Harmens Meijer, enz.
eodem die
Steve Abrahams, arbeijder, en Albert Jans, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Arij Jans van Alsem, daar moeder af is Maritge Stevens, enz.
eodem die
Goverd Koolbrant, koopman, die bij testament van Agatha van Holst, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 14-2-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Goverd Koolbrant, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met
macht om voogden aan te stellen, is Isac le Petit, maeckelaer alhier, geord. als mede voogd over de
kinderen, enz.
den 19-9-1691
Op het verzoek van Jan Jansz Versteve, stuurman ter zee, die bij testament van Maertjen Ariens
Langhals, zijn overleden huisvrouw, not. Francois de Koninck alhier van 19-9-1686, is gesteld tot
voogd over hun kinderen met macht om voogden aan te stellen, zijn Corn. Alblasserdam en Pieter
van Braem, geord. tot mede voogden over het kind (sic), enz.
eodem die
Jan van der Vorst, backer, en Mathijs van der Burgh, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Wouter van der Steen, daar moeder af is Maria Stevens, enz.
eodem die
Maurus Jansz en Hugo de Vries, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Marijtge Daniels,
daar vader af was Feijs Jansz, enz.
eodem die
Frederic Jansz, schoenmaecker, en Jan Laurens van Sutphen zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Grietge Jans van Sutphen, daar vader af is Andries Lambrechts, enz.
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den 21-9-1691
Mr. Pieter Ouseel, adv., is geord. tot curateur over Geertge Wouters van den Bergh, “kranckzinnige
persoon” en weduwe van wijlen Gerrit Jacobs van Oostenrijck, op het verzoek van de naaste
erfgenamen ab intestato van de voors. krankzinnige, enz.
den 22-9-1691
Op het verzoek van Heijndrik Abrahamse van Leeuwen, die bij testament van Martijntje Pieters, zijn
overleden huisvrouw, not. Barent Gijsen alhier van 2-5-1690, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Sijmon Leendertse van der Pluijm, Teunis Ariense van
Hees en Joost Reijnierse, geord. tot mede voogden over de kinderen, enz.
den 26 dito
Isaacq du Bois, wijnkuijper, en Pietro Champion, herbergier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Helena Bousket, daar vader af is Harmen Knotcius, enz.
den 27 dito
Mathijs Jans Valcq, tegelbacker, en Thomas Willems Groenevelt, varendeman, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Laurens Willems, daar moeder af is Lijsbeth Willems, enz.
foto 60
den 3-10-1691
Daniel Abrahams, tordeur, en Steve Hendrics van Palestina, kleermaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Annetge Abrahams, daar vader af is Pieter Michiels, enz.
eodem die
Michiel de Bruijn, garentwijnder, en Jan Leenderts, zijn geord. als voogden over de nagelaten
minderjarige zoon van wijlen Annetge Pieters van Dijck, daar vader af is Willem Jansz Verhouve, enz.
den 5 dito
Huijbert Middrigh, schoenmaker, en Jan Pieterse Gasthoven, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lavijna Claas Versteen, daar vader af is Arij Willemse Buijl, enz.
den 6 dito
Alzo Jan Boon is geord. tot voogd (nevens Abraham van ’t Hoff) over de nagelaten weesk. van
Geertruijd Wessens, daar vader af is Theunis van ’t Hoff, alleen tot dat Pieter Toren uit Zeeland terug
zou keren en dat “den selve van der Toren tot dien eijnde ter weesk. alhier comp. d’selve voogdije
verklaert heeft aen te nemen” is Jan Boon van de voogdij ontslagen, en de voorn. P. van der Toren, in
zijn plaats gesurrog. tot voogd over de kinderen, enz.
den 11 dito
Robbert Willemsz, kuijper, en Hendric Melse, brouwersgast, zijn geord. als voogden, zo van vaders als
van moederszijde over de weeskinderen van Margareta Adams, daar vader af was Jan Bastiaensz,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis Vermeulen, die bij testament van Barbara van Thiel, haar overleden man
(sic), not. Zeger van der Brugge alhier van 16-6-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, is Jan Ernst geord. tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Dirc Jansz de With, huijstimmerman, en Cornelis Roskam, zijn geord. als voogden over de
minderjarige zoon van Jan Witte, daar moeder af is Marijtge Laurens Verbeeq, enz.
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eodem die
Charles Mustelier en Marinus Koopmans, kooplieden, die bij testament van Anna Maria de Roij, in
haar leven weduwe van Mathijs van Wechelen, not. Govert van Gesel alhier van 22-6-1690, zijn
gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van de voors. Anna Maria de Roij, daar vader af
was de voors. Mathijs van Wechelen, enz.
den 13-10-1691
Pieter Noreij, die bij testament van Maartge de Lange, zijn overleden huisvrouw, not. J. du Clou alhier
van 24-10-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Aalbert Pieterse, oestercooper, en Jacob Frederikse, bierdrager, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weesk. van Adriana Verheij, daar vader af is Johannes Levreij, enz.
eodem die
Mathijs Sonnevelt, hoedstoffeerder, en Lambertus van der Kemp, apothecar, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Cornelis van der Bel, daar moeder af is Aaltje Everts, enz.
eodem die
Deselve zijn gesteld tot voogden over de goederen van het voorn. weeskind, voor 1/4 part in de helft
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Geertje Willems, het voors. kinds oud
moeije, enz.
eodem die
Cornelis Harmense van Ouwater en Philip van Leeuwen zijn geord. als voogden over de goederen van
het weeskind van Bastiaan van der Bel, daar moeder af was Fijtje Coenraets “uijt den hoofde als vore
opgekomen en aanbestorven”, enz.
eodem die
Cornelis Cornelisse Smits en Gerrit Dame, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Jan Cornelisse van Dueren, daar moeder af is Engeltje Cornelis, enz.
den 24 dito
Steve Hendrics, arbeijder, en Pieter Jans, wollespinder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Catharina Jans Praat, daar vader af is Jacob Isacs Touwer, enz.
den 25 dito
Jacobus Keuteling, backer, en Thomas Jansz, tabackkooper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Pieter Harel, daar moeder af is Lijsbeth Willems, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van Adriana Jans van Rijven, die bij testament van Jacobus la Quint, haar overleden
man, not. Adriaan Maas alhier van 27-4-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Gillis van Heusden, franjemaker, en Lodewijk Schoon, backer, geord.
tot mede voogden over de kinderen, enz.
foto 61
eodem die
Op het verzoek van Adriana IJkwilders, die bij testament van Everardus van den Bosch, haar
overleden man, not. J. Bordels alhier van 19-7-1670, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Gijsbert de Moij en Bartholomeus van der Brande geord. tot
mede voogden over de kinderen, enz.
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den 27 dito
Dirc van Eck, bode van ’t Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt alhier, en Joris Claes Walingh,
steenhouwer, zijn geord. als voogden over het weeskind van Joris Forman, daar moeder af is Sara
Abrahams, enz.
den 31 dito
Op het verzoek van Neeltje Cornelis Post, die bij testament van Johan de Reus, haar overleden man,
not. Zeger van der Brugge alhier van 5-12-1687, is gesteld tot voogdesse over al de minderjarigen die
uit kracht van het testament zijn geraakt, met macht om voogden aan te stellen, is Dirk Joppe Swart
geord. tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
den 1-11-1691
Jan van Velsen is geord. als voogd over de nagelaten zoon van wijle Grietje Arens van Eijck, daar
vader af was Anthonij Jacobs, enz.
den 7 dito
Jacobus Laquosijn, wolspinder, en Cornelis Roos, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Geertge Cornelis, daar vader af is Pieter Rafels, enz.
eodem die
Sander Pieters, dootgraver, en Steve Theunisz, varendeman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan de Ridder, daar moeder af is Jannetge Sanders, enz.
eodem die
Barbara Leenderts van Kerkem, die bij testament van Theodorus Turck, haar overleden man, not.
Francois de Koninck alhier van 17-8-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 8 dito
Maerten Kudde, die bij mutueel testament van Jan Maertens Kudde, in zijn leven vlaskooper alhier,
en Neeltge Bastiaens van der Blom, zijn huisvrouw, beide za. ged., not. Philips Basteels alhier, is
gesteld tot voogd over al de minderjarige descendenten, die uit kracht van voorn. testament zijn
geraakt, enz.
eodem die
Olivier van Vlierden, die op het verzoek van Cornelis van Vlierden, als bij codiciel van Maria
Vogelvanger, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 26-4-1677, gesteld tot voogd,
met macht om voogden aan te stellen over zijn kinderen, geprocreeert bij zijn voorn. huisvrouw za.,
is geassumeert geweest tot mede voogd, compareerde op heden ter weeskamer van deze stad en
verzoekt dat hij van de voorn. voogdij mag worden ontslagen, “omdat hij den ouderdom van over de
seventig jaren hadde bereijkt”, enz.
eodem die
Hilleward Kramer, koopman, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Olivier van Vlierden, die zich
wettig heeft geexcuseert (nevens Corn. van Vlierden) over de kinderen van Maria Vogelvanger, daar
vader af is de voors. Corn. van Vlierden, enz.
eodem die
Simon Das, die bij testament van Dirck Musch, in zijn leven bidder ter begraeffenis, not. Johan van
Weel alhier van 19-1-1691, is gesteld tot voogd (nevens Gregorius van Teijlingen) over de nagelaten
weesk. van de voors. Dirck Musch, daar moeder af is Catharina Bartholomees Voskens, enz.
den 10-11-1691
Op het verzoek van Daniel van der Haven, als op 11-3-1690 “bij den ed. Gr. Mog. Heeren Staten van
Holland en Westvriesland geobtin.t. hebbende brieven van Veniam Atatis naargel. soon van”
Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christijna van Biesevelt, zo voor hem zelve, als zich
sterkmakende voor mr. Justus Bloncq, adv., als getrouwd hebbende Maria van der Haven, mede
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nagelaten dochter van de voorn. Meijndert van der Haven, verder voor Maria IJda van der Have,
weduwe van wijlen Eduard Empting, koopman tot Amsterdam, meerderj. dochter van mr. Sijmon van
der Have, in zijn leven brouwer in de brouwerij van ’t Swarte Paart alhier, en Maria van Banchem,
beide za. ged., en als laatst voor de heer Antonij Donker, baljuw tot Woerden, als getrouwd
hebbende Lucia Verboom, althans enige nagelaten dochter van Maria van der Have, daar vader af is
mr. Leonard Verboom, adv., die de dochter was van wijlen Arent van der Have, geprocreeert bij Anna
van der Wolff, is Joost Wittius, notaris en clercq van dese camer, gesurrog., in de plaats van Joachim
Oudaan Fransz, althans indispoost, tot curateur over de goederen van Aaltje van den Velde, in haar
leven weduwe van Sijvert Meijndertse van Duijn, bij haar testament, not. Nicolaes Vogel alhier van
21-1-1691, fideicommis en restitutie subject gemaakt, voor zover als de goederen door het overlijden
van Geertruijd van Gherwen, nagelaten dochter van Geertruijd van der Haven, geprocreeert bij Johan
van Gherwen (welke Geertruijd van der Haven een dochter was van Gijsbert Sijmons van der Haven
en Maria van Duijnen, dochter van gemelde Aaltje van den Velde en ook erfgenaam was uit kracht
van het meergenoemde testament van Aaltje van den Velde, haar grootmoeder van moederszijde
voor een vierde part) gekomen en gedevolveert waren, eerst op Arent, Sijvert en Meijndert van der
Haven, zonen van de voorn. Gijsbert Simons van der Haven en Maria van Duijnen, mitsgaders op de
voors. Maria IJda van der Haven, nagelaten dochter van de voorn. mr. Sijmon van der Have en Maria
van Duijnen, en naderhand door het overlijden van de voorn. Sijvert van der Haven op de gemelde
Arent van der Have, Meijndert van der Have en Maria IJda van der Haven, en nu laatst door het
overlijden van de voorn. Arent, Meijndert en Maria van der Haven op de kinderen van de
voorgemelde Maria van der Haven, voor een derde part, en op de gemelde kinderen van Meijndert
van der Have, mede voor een derde part, mitsgaders voor het laatste derde part gebleven zijn aan de
meergenoemde Marija IJda van der Have, met zodanige last van fideicommis “als den voorgem.
testamente verder is mede brengende”, enz.
foto 62
den 14-11-1691
Dirck den Engel, zijdewercker, en Cornelis van der Vin, tabackverkooper, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jannetge Pieters, daar vader af is Gerrit Leenderts, enz.
den 15 dito
Willem Oudenaer, kruijdenier, en Willem Jacobs Graen?, stierman ten haringh, die bij testament van
Wijvetge Joppe Verhouff, weduwe van Christiaen Joppe de Vos, not. Samuel van Lodensteijn alhier
van 5-12-1688, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van de voorn. Wijvetge Joppe
Verhouff, daar vader af was de voorn. Christiaen Joppe de Vos, enz.
eodem die
Pieter Ariensz, dienaer van Justitie, en Arij Servaesz, sleper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Annetge Ariens van Alblasserdam, daar vader af is Jacobus Ariens, enz.
eodem die
Willem Dircx Craswil?, sackedraeger, en Jacob Thijsz Verraije, metselaer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Arij Cornelis Overrijn, daar moeder af is Maertge Willems van der Hoff, enz.
eodem die
Nouel Katsius en Philip Christiaens van Beecq, zijn op het verzoek van Catharina van Someren, die bij
testament van Jan Pieters van Oosten, haar overleden man, not. Jan van der Hoeven alhier van 25-31691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
den 17 dito
De heer Dirck van Dalfsem, procureur etc., is gesurrog. tot voogd en administrateur, in de plaats van
zijn overleden heer vader, mede gewezen procureur voor deselve Hoven, en Barthout Waerts, mede
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za. ged., over de goederen van de minderjarigen of de toezicht behoevende personen, volgens het
testament van Maria Christiaens, te voren weduwe van Isbrand van Beaumont en laatst van Barthout
van Burghoorn van 27-2-1674, voor not. Philips Basteels alhier, enz.
den 21 dito
Jacobus Exters en Joris Decker, die bij testament van Maertge Crijnen Ruijchrock, in haar leven
weduwe van Maerte Isbrans Besemer, not. Vitus Mustelius alhier van 20-2-1686, zijn gesteld tot
voogden over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., met macht om voogden aan te stellen, is Daniel
Beijlwijk?, geord. tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Heijltge Alewijns, die bij testament van Pieter Pieters Vermeer, haar overleden
man, not. Adr. van der Meer binnen Schiedam van 2-4-1691, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Corn. Dircx van den Heuvel, backer tot
Waddincxveen, en Johannes Lope, schoenmaecker alhier, gesurrog. tot voogd over het kind (sic), enz.
foto 63
den 23-11-1691
Jan van den Heuvel, silversmit, die bij testament van Elisabeth Ramers, zijn overleden huisvrouw,
not. Corn. van Rosendael alhier van 16-12-1672, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan van der Bel, S.t. schout deser stad, en Jan Stoffels van Waert, cipier deser stad, die bij testament
van Cornelia de Jaeger, laatst weduwe van wijlen Anthonij van Osch, not. Arnoldus Meijsterus alhier
van 31-5-1691, zijn gesteld tot voogden en administrateurs over al de minderjarigen die uit kracht
van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Michiel Verhul, goudsmith, en Johannes Vooght, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Elsje van Luijven, daar vader af is Johannes de Vries, enz.
eodem die
Hendric van Nieupoort, wieldraijer, en Jan de Jongh, backer, zijn geord. als voogden, in de plaats van
wijlen Willem Jans van Eck en Bastiaen Pause, over de minderjarige zoon van Willem van der Mij en
Cornelia van Asperen, beide za. ged., enz.
den 24 dito
Joris Wijbrands en Cornelis Ariens, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Grietje France, daar vader af is Jan Theunis van Waas, enz.
eodem die
Willem Pennis, die bij testament van Cornelia de Jager, laatst weduwe van Antonij van Osch, not.
Arnoldus Meijsterus alhier van 31-5-1691, is gesteld tot voogd en administrateur (nevens Jan van der
Bel, S.t. schout deser stad en Jan Stoffels van Waert, cijpier) over al de minderjarigen die uit kracht
van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Daniel van der Heij, die bij testament van Michiel van der Heij, in zijn leven gewesende
brandewijnbrander, not. Vitus Mustelius alhier van 17-10-1690, is gesteld tot voogd over al de
minderjarigen en hun goederen die uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Adriaen Gouwe de oude en Joost Wittius, notaris alhier, als bij de codicillaire dispositie van uts., not.
uts. op 30-10-1691, gesteld tot executeur van die codicillaire dispositie, enz.
den 28-11-1691
Cornelis van Oort?, schilder, en Johan van Duren, droogist, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Veronica de Graeff, daar vader af is Franco Brouwer, althans op zee, enz.
eodem die
Pieter van Wijck en Frans Maertens Sluijter, sackedraegers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jillewijntge Theunis, daar vader af is Hendric van der Fles, enz.
eodem die
Claes Jacobs den Regter, wollespinder, en Jacob Daniels van Yck, spijckermaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Grietge Dircx, daar vader af is de voorn. Cornelis Jansz (sic),
enz.
den 30 dito
Warnaert van den Bergh, kleermaecker, en Pieter Jansz, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Gerrit Ariens Dorsman, daar moeder af is Rijckge Hendrics Schuur, enz.
eodem die
Pieter Adriaens, verwer, en Pieter Muijsert, zijn gesurrog. tot curateurs, in de plaats van Hendric van
Dobben en Hendric Hensbergen, beide za. ged., over de goederen, daarvan bij testament van
Maritge Dircx, weduwe van Ysbrand Adriaens Blancquaert, not. Jan van Aller alhier van 26-5-1643,
het vruchtgebruik Fijtge Ysbrans, “en nu sints haer overlijden t’eenemael met den eijgendom is
gedevolveert op haer naergel. kinderen en ter selver gesubstitueerde”, enz.
den 1-12-1691
Jan Jansz Ouwerkerck en Michiel Jansz van der Cijs, zijn geord. als voogden, zo over het kind bij
Grietie Jans van Groenevelt geprocreeert bij Jan Sootievis, haar eerste, als over het kind geteeld aan
Jan Jansz van der Cijs, haar tweede man, enz.
den 5 dito
Arien Francken Verboom, die bij testament van Annetge Pieters, in haar leven weduwe van Franc
Huigen Verboom, not. Vitus Mustelius alhier van 23-10-1687, is gesteld tot voogd “over etc.”, nevens
zijn overleden broeder Pieter Verboom, enz.
foto 64
den 5-12-1691
Op het verzoek van Arien Francken Verboom, die bij testament van Annetge Pieters, zijn overleden
moeder, not. Vitus Mustelius alhier, over Annetge Verboom en al de verdere minderjarigen, die uit
kracht van het testament zijn geraakt, nevens Pieter Verboom za. ged., met macht om voogden aan
te stellen, is Laurens Verhoop, viskooper tot Dordrecht gesurrog. tot mede voogd over de
minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Jan Colet, passementmaecker, en Pieter Roos, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Angenita Jochems, daar vader af is Franc Nisierie?, enz.
eodem die
Pieter Pieters, besemmaecker, is geord. als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen
Cornelia Dircx, in haar leven weduwe van Gerrit van Grootvelt, enz.
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den 7 dito
Jacob Pieter Beijerman, maeckelaer, is gesurrog. tot administrateur en voogd, in de plaats van wijlen
Pieter Beijerman (nevens Floris van Aller) over de goederen van de kinderen van wijlen Leendert van
Strijpen, daar moeder af is Anna van Pandra (sic), opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van Geertruijd de With, in haar leven weduwe van Thomas Theunisz Breij, volgens haar
testament, not. Corn. van Alckemade binnen Leijden van 17-3-1689, enz.
den 12 dito
Jan van der Bel, s.t. schout deser stad, en Jacobus van der Bel, zijn geord. als voogden over al de
minderjarigen, die uit kracht van het testament Abraham Jans van der Bel, in zijn leven reedetrecker
deser stad, not. Zeger van der Brugge alhier van 25-9-1689, zijn geraakt, enz.
den 13 dito
Dirck de Kruijff, die bij testament van Jannetge Cornelis de Ruijter, in haar leven huisvrouw van
Nicolaes Jasons van der A, not. Pieter Rabus alhier van 10-12-1690, is gesteld tot voogd over al de
minderjarige erfgenamen, die uit kracht van dat testament zijn geraakt, enz.
den 14 dito
Pieter de Raed, opsiender van s’lands magasijn, en Dirc Schooneman zijn geord. als voogden over het
weeskind van Annetgen Huijgen, daar vader af is Arij Ariens, enz.
eodem die
Op het verzoek (doorgehaald. van) Comp. Elisabeth van Doorne, die bij testament van Jan van Solt,
haar overleden man, not. Johannes Bordels alhier van 24-1-1691, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, nevens Jan van Solt, koopman tot Amsterdam, en verklaarde dat de voorn. Jan van Solt, bij
missive aan haar had te kennen gegeven dat hij de voogdij niet kon aannemen, vermits hij wettige
excuses heeft, zo verzoekt zij comp. dat de kamer hem van de voors. voogdij wil excuseren, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogdesse over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Henric Petri, Lutherse predicant tot Saerdam geassumeert tot mede voogd,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Rosetta Hofland, die bij testament van Dirc van Loon, in zijn leven chirurgijn, not.
Hans Smits alhier van 12-4-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden
aan te stellen, zijn Gerrit van Beeck, wijnkooper, en Reinier van Staden, chirurgijn, gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Carel Pieters en Govert van Noten, arbeijders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Philip Marcusz Brouser, daar moeder af is Jannetge Pieters, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Jan van der Bel, s.t. schout deser stad, en Jacobus van der Bel als geord. voogden
over al de minderjarigen die uit kracht van het testament van Abraham Jans van der Bel, in zijn leven
reedetrecker deser stad, not. Zeger van der Brugge alhier van 23-9-1689, zijn geraakt, is Joost
Wittius, notaris alhier, gesteld tot acteur, om voor de voorn. minderjarigen met en tegen de
meerderjarige erfgenamen van de voorn. Abr. van der Bel te schiften, scheiden en delen van de
boedel, enz.
eodem die
Henric Staalhoff, kelderkneght in d brouwerij van de Roode Leeuw, en Robbert Willems, kuijper, zijn
geord. als voogden over de weesk. van Heijltge Willems, daar vader af is Hendric Juriaens, “althans
uijtlandigh”, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Hendricje Dircx, daar vader af was
Warrenaat Ritsers, enz.
den (niet vermeld)
Gerrid Fredericx Maes, ebbenhoutwercker, die bij testament van Martge Willems van Haggum, zijn
overleden huisvrouw, not. Jacob Duijfhuijse alhier van 10-4-1657, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
foto 65
den 22-12-1691
Jan Oudaen, koopman, is gesurrog. tot executeur van het testament van wijlen Elisabeth Virulij, in
haar leven ongehuwde bejaarde dochter, not. Johan van den Pavort alhier van 15-3-1681, in de
plaats van Jan Virulij za. ged., mitsgaders tot voogd over de minderjarigen die uit kracht van het
testament gerechtigd zijn, enz.
eodem die
Isacq le Petit, maeckelaer, die bij testament van Maria Koolbrand, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 15-7-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Isacq le Petit, makelaer, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Abraham Koolbrand geord. tot mede voogd over
de kinderen, enz.
eodem die
Maerte Willems van der Wal, wonende aan de Rotte onder de jurisdictie van deze stad, en Adr.
Hartoch, marktschipper van dese stad op Amsterdam, die bij testament van Dirc Meijnderts van
Adrichem, in zijn leven scheepstimmerman, gewoond hebbende aan de Rotte, zijn gesteld tot
voogden over de nagelaten weesk. van de voorn. Dirc Meijnderts van Adrichem, daar moeder af was
Maritje Gerrits, enz.
den 27 dito
David Davidse, kramer, en Korstiaan Douwense de Moij zijn geord. als voogden over de nagelaten
weesk. van Juriaen Broekman, daar moeder af is Anna Jans, enz.
den 29 dito
Burgaerd van Cingel, borstelmaecker, en Wouter Willems van Crooswijck, varendeman, zijn geord.
als voogden over t nagelaten weesk. van Bastiaen Jacobs, daar moeder af is Barbara Willems, enz.
den 2-1-1692
Michiel de Lint, die bij testament van Petronella Schaijck, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Someren alhier van 26-1-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts, is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Joost van Vorden, schoenmaecker, geord. tot mede voogd over het kind,
enz.
den 2-1-1692
Jan Jacobs Boschieter, varendeman, en Willem Fransz Koot, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Pieters Vleijshouwer, daar moeder af is Maritge Claas, enz.
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eodem die
Johannes Vettekeucke, varendeman, en Jacobus van Houte, naaldemaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Janneke Cornelis Moerkerck, daar vader af is Arij Vettekeucke, enz.
eodem die
Pieter en Jan Oudart, kammemaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Susanna
Oudart, daar vader af is Simon de Licht, enz.
eodem die
Philip Jans en Jasper Jans, arbeijders, zijn geord. als voogden over het weeskind van Caspar Jacobs,
daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
den 3 dito
Gerrit van der Veen, laeckebereijder, en Corn. van der Veen, drooghscheerder, zijn geord. als
voogden over de minderjarige zoon van wijlen Leendert Coenen, daar moeder af is Niesge Jans, enz.
eodem die
Alberth de With, wijnkooper, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Carel Pieters, die wettig is
geexcuseerd (nevens Govert van Noten, arbeijder) over de weeskinderen van Philip Marcus Bronser,
daar moeder af is Jannetge Pieters, enz.
eodem die
Jacobus Verreijne, karreman, en Cornelis Gerrits Sneder, varendeman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Trijntje Gijsberts, daar vader af is Theunis Ariens, enz.
eodem die
Prudent du Pont, schoenmaecker, die bij testament van Aeltge Dircx, zijn overleden huisvrouw, not.
mr. Eeuwoud Guldenbach, adv., alhier van 16-11-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4-1-1692
Trijntje Frans Oudaen, die bij testament van Johannes Janse Bredenburg, haar overleden man, not.
Philips Basteels alhier van 25-10-1666, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 66
den 5-1-1692
Op het verzoek van Dirkje Wouters Toethuijs, die bij testament van Arien Pieterse Slikridder, haar
overleden man, not. S. van der Brugge alhier van 20-11-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Deonijs Froidemont, timmerman, en Gerrit van der Meer,
droogscherder, geord. tot mede voogden over het kind, enz.
eodem die
Willem Jacobse van der Graaff, besemaker, en Johannes Jacobse van der Graaf, varendeman, zijn
geord. als voogden over de minderjarige dochter van Trijntje Jacobs, daar vader af was Willem Janse
van der Have, enz.
den 9 dito
Hendrick Florisz en Willem Hendricksz zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Catharina Gerrits, daar vader af is Arij Florisz, varendeman, enz.
eodem die
Cornelis Roskam en Michiel Jansz van der Meer, metselaar, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Cornelis Jansz van der Meer, daar moeder af is Neeltge Claas van der Laan,
enz.
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eodem die
Christiaen van Houten, varendeman, en Hendrick Teunisz, schoenlapper, zijn geord. tot voogden over
het kind van wijlen Gerrit Arents, daar moeder af is Aeltje Jans, enz.
eodem die
Joost Vermande, die bij testament van Grietge Abrahams, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Bueren alhier van 29-10-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 10 dito
Harman Jansz Anckersmit en Nicolaes Verweij zijn geord. als voogden over het weeskind van Reijnier
Theunis, daar moeder af is Grietge Cornelis, enz.
eodem die
Jan op den Horst, schoolmr., is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Willemsz van Leeuwen
(nevens Cornelis Jansz Panneman) over het nagelaten weesk. van Gijsbert Meessen, daar moeder af
is Elisabeth Aerts, enz.
den 16-1-1692
Arij Joosten, kuijper, en Claas Teunisse, varendeman, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Lijsbeth Jacobse Groeneveld, daar vader af is Willem Adriaanse van Assendelff, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van Bauke Takes, daar moeder af is
Stijntje Teunis, enz.
eodem die
Adam Pateese, varendeman, en Jan Stevense, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Cornelis Dirkse Bos, daar moeder af is Maritje Jans, enz.
eodem die
De heer Cornelis de Jong, medicina dr., die bij testament van Jannetje Cornelis de Ruyter, in haar
leven huisvrouw van Nicolaes Jasonsz van der A, not. Pieter Rabus alhier van 10-12-1690, is gesteld
tot voogd (nevens Dirk de Kruijff) over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn
geraakt, enz.
eodem die
Comp. de heer Cornelis de Jong, medicina dr, die bij testament van uts. is gesteld tot administrateur
over de goederen die de minderjarigen uit kracht van dat testament zullen komen te erven en
verzoekt dat hij om wettige redenen van de voorsz. administratie mag worden ontslagen en
vrijgesteld, enz.
eodem die
Dirk de Kruijff is gesurrog. tot administrateur over uts., in de plaats van de heer Cornelis de Jong,
medicina dr., enz.
den 17 dito
Jacob Cornelisz, bierdrager, en Tomas Jansz, binneschipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Jan Jacobsz van den Bergh, daar moeder af is Grietje Cornelis, enz.
den 18 dito
Willem Engels, kruijer, en Sander Jans, varende man, zijn geord. als voogden over de nagelaten
weesk. van Michiel Janse, daar moeder af is Grietge Willems, enz.
eodem die
De selve sijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Claesje Jans, daar vader af is David
Andries, enz.
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eodem die
Willem van der Graeff, besemmaecker, en Jan Jacobs van der Graeff, varende man, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Willem Jans van der Haven, daar moeder af was Trijntge Jacobs, enz.
foto 67
Den 23-1-1692
Hendric Heijmans, arbeijder, en Pieter Fransz van den Bergh, schoenlapper, sijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Maritje Maertens, daar vader af is Joost Jansz, enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris alhier, is op verzoek van Ariaentge Pieters, wed. van Leendert d’Jongh in zijn
leven schipper ten dienste des geoctroijeerde Oost Ind. Comp. ter kaemer alhier, geord. tot
administrateur met zodanige last van personen als voor rek. van het weeskind van voorn. Leendert
d’Jongh tot voldoening van zijn legitieme [deel] aan de kamer van Batavia zijn overgemaakt, enz.
den 26-1-1692
Willem Maquet, bontverkooper, en Frans Markusse, sackedrager, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Cornelis Cornelisse Hoogeveen, daar moeder af is Maria van den Beeken, enz.
eodem die
Willem Willemse en Abraham Jochemse, varendelieden, zijn geord. tot voogden over de nagelaten
weesk. van Philip Janse de Bruijn, daar moeder af is Trijntje Andries, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Hendric Cornelisz Breur, oesterverkooper, die bij testament van Martijntge
Barents, zijn overleden huisvrouw, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om voogden
aan te stellen, is Hugo Boon geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetge Cornelis Dorrestam, die bij testament van Claes Kropland haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 3-3-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Joris Harmens, schipper, en Maerte Dircx Gouwenaer
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Joost Jansz van der Pleijn, sackedraeger, en Jan Leenderts Schouten zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Hendrics, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Heuvings, die bij testament van Pieter Willems Kat, haar overleden man,
not. Zeger van der Brugge alhier van 6-4-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Willem Jorisz van Rotterdam, varende man, en Aert Jacobs van
Kampen gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
Den 31-1-1692
Op het verzoek van Maria Hendrics van Balcum, die bij testament van Jonas Diele, haar overleden
man, not. Otho van Voorst alhier van 30-5-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Hendric Lodewijcks en Nicolaes Meijer gesurrog. als voogden over
het kind, enz.
eodem die
Aert Jacobs Molenaer en Willem Jorisz van s’Grave Hage, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weesk. van Dirckje Pieters, daar vader af is Pieter Louisz de Bruijn, enz.
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eodem die
Cornelis Leveringh, veijshouwer, en Joost Schermer, gerechtsbode deser stad, zijn geord. als voogden
over de minderjarige dochter van Jan Fernij, daar moeder af is Cornelia van Wijck, enz.
den 1 feb
Dirck Dierten die bij testament van Anna Josephs, zijn overleden huisvrouw, not. Jan Babtis Claesz
binnen Mechelen van 3-8-1690 is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 2 dito
Govert Ariens, sackedraeger, en Simon Hendrics van der Lijst, sleper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Corstiaen Baltens van der Lijst, daar moeder af is Lijsbeth Willems, enz.
eodem die
Michiel Verhul, goutsmith, en Johannes de Vries, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Judith Manningh, daar vader of is Johannes Vooght, enz.
den 7 dito
Hendric en Willem Laan zijn geord. als voogden “over d'Vrught, waer van Susanna Jacobs wed. van
Corstiaen Thijsz is swanger gaende”, enz.
den 8 dito
Jan Waerdingh en Andries Hinderson, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jan Jans Dale, daar moeder af is Maritje Jans, enz.
eodem die
Comp. Otho van Voorst, notaris alhier, die op 8-8 des voorleden jaers (nevens Hendric de Ruijter) op
het verzoek van Maria de Ruijter, weduwe van Nicolaes van der Hoeve is geord. geweest als voogd
over het weeskind van de voorn. Nicolaes van der Hoeve totdat Rombout Mastriche van zijn ziekte
zou zijn “gereconvalesceert, en dselve nu in gesontheyt ter voors. kaemere was verschene is den
voorn. Otho van Voorst van de voors. voogdije ontslage en vrijgestelt”, enz.
foto 68
Den 8-2-1692
Op het verzoek van Maria de Ruijter weduwe van Nicolaes van der Hoeve is Rombout Mastricht
gesurrog. tot voogd, in de plaats van Otho van Voorst, notaris, die zich wettig heeft geexcuseerd,
(nevens Hendric de Ruijter) over het weeskind van de voorn. Nicolaes van der Hoeve, daar moeder af
is de voorn. Maria de Ruijter, enz.
den 9 dito
Harmen Joosten, sackedraeger, en Pieter Corstiaensz, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Matheus de Vries, daar moeder af is Grietge Christiaens, enz.
eodem die
Simon Jacobs Baeck, deurwaerder, en Frans Jacobs, sackedraeger, zijn gesurrog. als voogden, in de
plaats van (niet vermeld), beide za. ged., over de minderj. kinderen van Jacob Jans Dreijsden, daar
moeder af is Caatje Willems, enz.
Den 13 dito
Op het verzoek van Catharina Sanders, die bij testament van Jacob Harmensz, haar overleden man,
not. Jacobus van Meer alhier van 3-10-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Laurens Ariens Sijs en Querijn Jacobsz van Leeuwen gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
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den 14 dito
Reinier de Graaff, operman, en Matheus Jans de Leuw, boeckdrucker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Pieter de Vries, daar moeder af is Agnita de Vries, enz.
den 16 dito
Gerrit Willems Vertolen en Leunis de Goede, die geord. zijn geweest als voogden over de
fideicommissaire goederen gekomen van Gerrit Frans Meppel, en verzochten dat zij van de voors.
administratie mogen worden, om wettige redenen, ontslagen, enz.
eodem die
Nicolaes Swaerts, kleerverkooper en Willem Ariens Vertolen zijn gesurrog. tot administrateurs, in de
plaats van Gerrit Willems Vertolen en Leunis de Goede, die zich wettig hebben geexcuseerd, over de
fideicommissaire goederen gekomen van Gerrit Fransz Meppel, enz.
den 16-2-1692
Juffr. Margareta van Muijden, die bij testament van de heer Johan Snellen in zijn leven Schout bij
Nacht, ten dienste deser landen, onder t resort van het Ed. Mo. Collegie ter admiraliteijt alhier, not.
Govert van Gesel alhier van den 6-11-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 5 Martij
Fredric de Vries, die bij testament van Maritje Jans de Jongh, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
de Custer alhier van 6-2-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Cornelis Grootswaeger, saagmolenaer, en Pieter den Broeder, metselaer, zijn geord. als voogden
zo over de weeskinderen van Barent van Raije, daar moeder af was Cornelia de Vos, als over het
nagelaten weesk. van de voorn. van Raije, daar moeder of is Heijltje van Doorn, enz.
ten 6 dito
Abraham Bodet, schoenmaecker, en Barend Aarts Pot, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maria Ariens Bodet, daar vader af is Christiaen Hendrics van der Mol, enz.
den 7 dito
Leendert Teller, vettewarier, en Reinier Willems de Graeff zijn geord. als voogden over de minderj.
dochter van wijlen Lena Luijtje, daar vader af is Jan Jansz, enz.
den 8 dito
Johannes Bereman en Mathijs Gabriels, tabacverkoper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Margarita Mosis, daar vader af is Barend Dircx Scharp, enz.
eodem die
Waling de Kemp, rijglijstmaecker, en Jacob Post zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Claes Jacobs, daar moeder af is Dorothe Bouwens, enz.
den 12 dito
Dirc de Visser en Johannes van Arckum zijn geord. als voogden over het weeskind van Abraham
Lelijveld, daar moeder af is Ariaentje de Visser, enz.
den 13 dito
Hendric de Moor en Arij Verburgh zijn geord. als voogden over het weeskind van Cornelis Willemsz
van der Linde, daar moeder af is Adriaentge Jacobs, enz.
foto 69
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den 15-3-1692
Willem Verweij en Ambrosius van Leuwen zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van
Judith Marcus, daar vader af is Hendric Ariens van Veen, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden ever het weeskind van Michiel van der Linden, daar moeder af is
Marijtge Ariens, enz.
eodem die
Jan Centen Steck, schipper ter zee, die bij testament van Susanna Marcus van der E, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 7-6-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 19 dito
Anthonij Jans Tromp, paerckem. maecker, en Jan Jacobs, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van David Hendrics, daar moeder af was Maritge Lievens, enz.
eodem die
Johannes Hoorn en Jacob Obdam zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Boudewijn
Wagens en Nicolaes van Donge, in zijn leven s.t. schout deser stad, over de goederen van het
kindskind van Maria Tibout, te vorens wed. van Jan Ganswijck en laatst van Andr. van Rij, volgens
haar testament, not. Jean du Clou alhier van 13-8-1686, met last van fideicommis gemaakt, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Adam van Gelder, die bij testament van Neeltge Engelbregts Onna, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van Weel alhier van 15-12-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, is
Pieter Adriaens Verwer gesteld tot acteur om voor de voorn. kinderen met en tegen den selven
Adam van Gelder te schiften, scheiden en delen de boedel en goederen bij zijn voorn. huisvrouw
nagelaten, enz.
Den 26 Martij
De heer Cornelis de Ramaux, oud Schepen deser stad, die bij testament van Jan van Solt, not.
Johannes Bordels alhier van 24-1-1691, is gesteld tot voogd over de nagelaten weesk. van de voorn.
Jan van Solt, daar moeder af is Elisabeth van Doorne, (nevens Johan van Solt, koopman tot
Amsterdam), enz.
eodem die
Alzo Jan van Solt, koopman tot Amsterdam, die bij testament van uts., was gesteld tot voogd over
uts., “geweijgert heeft d'selve voogdije te accepteren en dat hij ook is wonende buijten de Jurisdictie
deser Stad is den selve van de voors. voogdije ontslage en vrygestelt”, enz.
eodem die
Petrus de Stercke, koopman alhier, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jan van Solt, die wettig is
geexcuseerd, (nevens de heer Corn. de Ramaux oud schepen deser stad) over de weeskinderen van
Jan van Solt, daar moeder af is Elisabeth van Doerne, enz.
den 28 dito
Jan Lagarde, die bij testament van Elisabeth Jans van Wel, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
Rabus alhier van 8-12-1688, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Daniel Dignes de la Motte, die bij testament van Elisabeth Blonck, zijn overleden huisvrouw, not.
Samuel van Lodensteijn alhier van 29-3-1689, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 2-4-1692
Yda Bogaerd, die bij testament van Jacob Abrahams Scheurwater, not. Abraham van der Velde alhier
van 29-9-1673, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 70
den 4-4-1692
De heeren Jan van Hersele, oud schepe deser Stad, en Leend. van Hersele, oud commissaris van
kleijne saecken, zijn zo wel van ‘s vaders als van s' moeders zijde geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Proons, daar moeder af was Elisabeth Kleijburgh, enz.
den 5 dito
Isaacq Jansz van Nieuwenhuijse, die bij testament van Maartje Jacops van der Linden, zijn overleden
huisvrouw, not. Goverd Manrijque alhier van 11-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Vries Huijsman, huijstimmerman, en Hendrick Leendertsz, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Neeltge Vriese, daar vader af is Willem Keijser, enz.
eodem die
Hendrick de Joncker, backer, en Arij van Heukelom, molenaar, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Verhoeven, (“in 't Pesthuijs tot Amsterdam overleden uijtwijsende
de attestatie van N. Reijgersman in dato den 7-3-1691”), daar vader af is Jan de Vos, enz.
den 10 dito
Arij Vermeulen, timmerman, die bij testament van Maria Pieters Schoute, not. Govert van Gesel
alhier van 26-10-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 12 dito
Robbert Jansz, stadsarbeijder, en Pieter Pietersz, matroos, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Johannes Jacobsz, daar moeder af is Clara Thijsz, enz.
den 14-4-1692
Pierre du Boijs en Jacques Raskin, kleermaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jeanne Chapeau, daar vader af is Jacques Ruissart, enz.
den 16 dito
Maria van Lockhorst, die bij testament van Adr. Gouwe, haar overleden man, not. Corn. Rosendael
alhier van 26-9-1668, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Gerrit Adams Wree, scheepstimmerman, en Maerte Jans Braeff, warmoesier, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Louijs Jans, daar moeder af is Jopge Reijniers, enz.
den 18 dito
Isaacq Marcelesz, en Sander Willemsz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jan
Robberts, daar moeder af is Lena Leendertsdr, enz.
den 23 dito
Cornelis van Rooije is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Adriaen Gouwe, wandsnijder, (nevens
Adriaen Gouwe d’oude) over de weeskinderen van wijlen Sara Melis Gouwe, daar vader af was Engel
Ariensz Vroegop, beide za. ged., enz.
eodem die
Guilliaem Philps Kortmaes, die bij testament van Sara Dirckx van Dijck, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Weel alhier van 28-7-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Dirck Troost wonende tot Naaltwijck is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Ds. Petrus Coddeus, in
zijn leven predicant tot Wormer, over de nog minderjarige zoon van wijlen Isaacq Troost, in zijn leven
notaris en procureur alhier, daar moeder as was Jacobmijna Snel, beide za. ged., enz.
den 29 dito
Willem Willemsz en Dirck Korthouwer zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Lijsbeth
Willems, daar vader af is Willem Coolen, enz.
foto 71
den 26-4-1692
De heer Em. van Welsenes, s.t. secr.t. deser stad, die bij codicille van vrouwe Maria van der Meijden,
in haar leven Vrouwe van Gijssendam en weduwe van Hr. Yeman Yemansz za. ged., in zijn leven
Gecommij. Raad ter Admiraliteijt alhier, not. Govert van Gesel alhier van 25-3-1690, is gesteld tot
voogd en administrateur over al de minderjarigen, die uit kracht van het testament van de voors.
Vrouwe Maria van der Meijde, not. Govert van Gesel alhier van 2-5-1686, zijn gerechtigd, enz.
den 30 dito
De heer Philips Baron van Leefdael, heere van Eten en Meuwen, en Josua van Belle, vrijheer van S.
Hubrechts Gercht, heere van Waddincxveen, etc., Raed en Vroedschap deser stad en bewinthebber
van de Oostind. Comp. ter kaemere alhier, die zo bij testament van Vrouwe Maria van der Meijde, in
haar leven uts., not. uts., gesteld als bij codicillen van 25-3-1690 en 12-11-1690, gepasseert voor de
voorn. notaris, zijn geconf. tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht van het testament van
de voors. vrouwe Maria van der Meijden, zijn gerechtigd, enz.
eodem die
De heeren Philips Diodati, commissaris van Engelse troupen van Zijn Kon. Maj. van Groot Brittanien
en Jacob van Casteren, regerent schepe en raed van s’Hertogenbosch, die bij codicille van Vrouwe
Maria van der Meijde in qualite uts., not. Govert van Gesel alhier van 12-11-1691, zijn gesteld tot
voogden (benevens de heren Philps Baron van Leefdael, heere van Eten en Meuwen, Josua van Belle,
vrijheer van uts., mitsgaders de Heer E. van Welsenes, s.t. secr. deser stad) over al de minderjarigen
die uit kracht van het testament van de voors. Vrouwe Maria van der Meijden, not. Govert van Gesel
alhier van 2-5-1686, zijn gerechtigd, enz.
den 1-5-1692
Jacob Breght en Willem Nielsen, schippers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Catharina Davits, daar vader af is Tomas Roos, enz.
den 2-5-1692
Op het verzoek van Grietge Rabus, die bij testament van Lambertus Versteegh, haar overleden man,
not. Pieter van Bueren alhier van 20-6-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Pieter Vosbergh, en Christiaen Rabus gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
den 3 dito
Willem Jansz de Haas, varendeman, en Claas Crijnen, kladschilder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Wijve Jans, daar vader af is Jan Crijnen, enz.
den 8 dito
Op het verzoek van Emmetge Lamberts Wessens, die bij testament van Adrianus de Gruijter,
silversmit, haar overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 20-5-1675, is gesteld tot voogdesse
over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Pieter Toorn gesurrog. tot voogd over
de kinderen, enz.
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den 10 dito
Evert Evertsz, drooghscheerder, en Jan Claasz van de Velde, varendeman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Hendrick Adriaensz, daar moeder af is Grietge Ariensdr, enz.
eodem die
Maarte Gillisz Stout en Pieter Jansz, lijndraijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Arij Pietersz de Swart, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Daniel van der Heij, die bij testament van Mighiel van der Heij, not. Vitus
Mustelius alhier van 17-10-1690, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen en hun goederen die
uit kracht van het testament zijn geraakt, met macht om voogden aan te stellen, is Guilliaem Schaap
geord. tot mede voogd over de minderjarigen en hun goederen, enz.
foto 72
den 14 Meij
Hendric Busschens, metselaer, en Jacob France Decker, loijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Lucas, daar moeder af is Dorothe Frans, enz.
eodem die
Isacq Haegman en Maerte Huijs, glasemaker, zijn geord. als voogden over het weeskind van Herculis
Langestraet, daar moeder af is Annetge Jans, enz.
eodem die
Gerrit Cornelisz, sackedraeger, is geord. tot curateur over Neeltge Gent meerderjarge innocente
persoon, nagelaten dochter van wijlen Claartge Isackxdr, daar vader af was Cornelis Jans Gent, enz.
den 24 dito
Jan Woutersz, arbeijder, en Willem (niet vermeld), zijn geord. als voogden over de minderjarige
kinderen van wijlen Pieter Joosten, daar moeder af is Barbara Woutersdr, enz.
den 4-6-1692
Claas Stoop en Paulus van den Ancker, bostelmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Neeltge Cornelis, daar vader af is Isaacq Cottereij?, enz.
eodem die
Willem Hendriksz van der Laar en Balte Teunisz Lemmit, sackendrager, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Catharina Teunis daar vader af is Lodewijck Willemsz van der Laar, enz.
eodem die
Jan Ariensz van der Speck, stooffmaker, en Samuel Gerritsz Multen, varendeman, zijn geord. tot
voogden over het weeskind van Jacob Cornelis Bockhoven za., daar moeder af is Aegie Jans van der
Speck, enz
den 5 dito
Comp. Johan Gerrard van der Plas, L.t. ten dienste van de heren bewinthebberen van de Geoct.
Oostind. Comp. ter kaemere alhier, “althans zeijlreede om met het schip gen.t. Waddinxveen naer
Indien t varen”, die geord. is geweest tot voogd (nevens Marinus Ketelaer, schipper van Vlaerdingen
op hier), over de weeskinderen van Maritge Gillis, daar vader af is Evert Herrendoncq, en verzoekt
aangezien hij een geruime tijd afwezig zal zijn uit de voogdij te worden ontslagen, enz.
eodem die
Johannes Pennis is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Johan Gerard van der Plas, die zich wettig
heeft geexcuseert, (nevens Marinus Ketelaer, schipper van Vlaerdinge op hier) over de weeskinderen
van uts., enz.
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den 7 dito
Jan Bontenbal, kuijper, en Abraham Lens, drooghscheerder, sijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Engeltie Bontenbal, daar vader af is Jan Francke, helbaardier, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Maertge Joris van Vlierden, die bij testament van Engel Claes den Engel, haar
overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 21-2-1676, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Lambert van der Toren en Wouter van der
Boom gesurrog. tot voogden over het kind (sic), enz.
eodem die
Jan Suijderkerck, korenverschieter, en Arij Verburgh, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Barbara Breda, daar vader af is Jan Jans van Kuijlenburgh, enz.
den 12 dito
Johan Duijsingh, koopman, en Sijmen Duijsingh, maackelaer alhier, die bij testament van Elisabeth
Jans van Wel, in haar leven huisvrouw van Jan la Garde, not. Pieter Rabus alhier van 3-12-1688, zijn
gesteld tot voogden over het weeskind van de voors. Elisabeth Jans, daar vader af is de voors. Jan la
Garde, enz.
foto 73
eodom die
Adriaen van den Bergh, koopman alhier, die bij “acte van verclaringe van Jacob du Castel, in syn leve
wedr. van Susanna du Castel is gesteld tot voogd soo van ’s vaders als moeders syde” over hun
kinderen, not. Seger van der Brugge alhier van 9-6-1690, enz.
eodem die
Wouten Kupius, koopman alhier, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Thomas Daniels, die deser
wereld is overleden en bij de voorn. acte van verclaringe gesteld was tot voogd over en nevens
Adriaen van den Bergh, over de kinderen, enz.
den 13 dito
Willem van Donge en Laurens Pietersz Effesteijn, schoenlappers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Frans de Bois, daar moeder af is Janneke Aertsdr, enz.
eodem die
Adriaen Vonck en Jan Jansz, ebbenhoutwercker, zijn geord. als voogden over de nog minderjarige
kinderen van wijlen Jannetge Dirckx, daar vader af is Jacob Aelberts van der Meule, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adriaentje Messchert, die bij testament van Hendrick Kolck, haar overleden man,
not. Johan du Clou alhier van 31-12-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Michiel de Groot, wijnkooper, en Jean Brouwer, kuijper, gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
den 18 dito
Hendric Hendrics van Oort, trompetter, en Tieleman Corn. Tuijnwijck, varende man, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jan Hendrics, daar moeder af is Grietge Maertens, enz.
eodem die
Govert van Bergen, die bij testament van Susanna van Lelivelt, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 17-8-1686, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 19-6-1692
Jan Breijs, varende man, en Jan Jacobs Bruijn zijn geord. als voogden over het weeskind van Reijnier
Mopman, daar moeder af is Geertje Jans, enz.
eodem die
Hendric Jans, arbeijder, en Andries Wolff, cabinetwercker, zijn geord. als voogden over de nagelaten
weesk. van Anna Jans, daar vader af is Andries Dorreboom, enz.
den 25 dito
Laurens Loudeijn, metselaar, en Willem Jansz, wever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Gerrit Rochel, daar moeder af is Hester Lameer, enz.
den 2 Julij
(niets vermeld)
den 3 dito
Comp. Jan de Jongh, backer, die nevens Hendric van Nieupoort geord. is geweest als voogd over de
minderjarige zoon van Willem van der Meij en Cornelia van Asperen, beide za. ged., en verzoekt dat
hij om wettige redenen van de voogdij kan worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Hendric van Nieupoort, wieldraijer, is Adrianus Pause gesurrog. tot voogd, in de
plaats van Jan d'Jongh, backer, de zich wettig heeft geexcuseert, over de minderjarige zoon van uts.,
enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Jannetje Hendrickx van Kasteel, die bij testament van Robert Fadringem van
Keerik in Schotland, haar overleden man, not. Philips Basteels alhier van 8-9-1680, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter Hendricks van
Kasteel en Cornelis Hendricksz van Kasteel, beide timmerlieden gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
foto 74
den 11 dito
Joghem Jansz en Joghem Joghemsz, bleijckers, mitsgaders Charle Pieraet zijn gesteld tot curateurs
over de goederen van Gerrit Jansz meerderjarige innocente persoon, opgekomen door doode en
overlijden van Steve Joghems Riethove, zijn oom za., enz.
eodem die
Comp. Johannes Hovius, apothecar, als nevens Leendert Verbrugge, metselaer en Claes Stolck geord.
als voogden over de weeskinderen van Pieter van der Brugge, daar moeder af is Aegje Claes
Verburgh en verzoekt dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, “overmits hij sich metter
woonstede had begeven naer Voorburgh”, enz.
den 16-7-1692
Goris de Heer, schoenmaecker, en Dionijs Froidemont, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hofman, daar moeder af is Anna de Vos, enz.
eodem die
Marijtge van Dijck, die bij testament van Maerte van der Walle, haar overleden man, not. Johannes
van Someren alhier van 9-4-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Maertge Adriaens, die bij testament van Corstiaen Cornelis, haar overleden man,
not. Cornelis Maas alhier van 2-11-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
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voogden aan te stellen, zijn Cornelis van Heemstede, binnelandsschipper, en Leendent Blenckvliet,
mandemaecker, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Dirc Noortbergen, kleermaecker, die bij testament van Adriaentge Abrahams Durhoff, in haar leven
weduwe van Isacq Michiels van der Kurff, not. Jan van der Hoeven alhier van 24-11-1690, is gesteld
tot executeur van dat testament, mitsgaders tot voogd over de minderjarige in dien begrepen, enz.
den 25-7-1692
Willem van der Cloot en P. van der Smaer?, naeldemaeckers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Grietge Meijnders, daar vader af is Alb. de Brink, enz.
den 26 dito
Andries Wolff, blomsaeger, en Andries Vormboom zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Maertge Cornelis, daar vader af is Raes Jans Diepenwijck, enz.
eodem die
Evert Trippelvoet, sackedraeger, is geord. tot curateur (nevens Gerrit Cornelisz, sackedraeger) over
Neeltge Gerrits, meerderjarige innocente dochter van wijlen Claertge Isacs, daar vader af was
Cornelis Jansz Gent, enz.
den 30 dito
Jacob Gerrits, varende man, en Wouter Swaenenburgh, haeckmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Arij Willems, daar moeder af is Lijsbeth van Rommelen, enz.
eodem die
Willem Jansz, garentwijnder, en Hendric Willemsz, besemmaecker, zijn geord. [als voogden] over het
weeskind van Pieter van der Fles, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
den 1-8-1692
Op het verzoek van Elisabeth Constant die bij testament van Francois de Vogel, haar overleden man,
not. Gerard Manricque alhier van 6-12-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Anthonij de Vogel en Jacob Constant gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Jacobus van Stolck, fluweelwercker, die bij testament van Cornelia Kuijpers, zijn overleden
huisvrouw, not. Jan van der Hoeven alhier van 13-5-1689, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 75
den 2-8-1692
Pieter Jacobs, tegelschilder, en Wouter Paulis, laeckewever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van David Alberts, daar moeder af is Heijltge Jacobs, enz.
eodem die
Lambert Dumbier, schipper, en Jan Carels, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Dirc Jansz den Beer, daar moeder af is Maritje Hittenus, enz.
eodem die
Jacobus Corstiaens, schoenmaecker, en Claas Stoop, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Leendert Corstiaens, daar moeder af is Maertje Joris, enz.
den 6 dito
Andries van Buijl, glaseverkooper, en Hermanus van Ravesteijn zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hendrics Verneijden, daar moeder af is Maria Andries Hommers, enz.
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den 8 dito
Cornelis van der Biesum, die bij testament van Ermptge van Santen, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 8-12-1683, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Mathijs Pieters, zijdereeder, en Pieter Woutersz, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Lijsbeth Ariens, daar vader af is Jan de Vos, enz.
den 13 dito
Michiel Sterckman, timmerman, en Daniel den Bult, smit, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Adriaentge Croon, daar vader af is Johannes Sterckman, enz.
den 14 dito
Anthonij d'Heus, commissaris van het Delfse veer, en Arij van der Vliet, schipper van dese stad op
Delft, zijn geord. tot administrateurs over de goederen nagelaten bij Hendric la Meijn, in zijn leven
mede schipper van dese stad op Delft en wed. van Annetge Taselaer, beide za. ged., om het interest
voor de uitlandige en minderjarigen waar te nemen, enz.
eodem die
Jacobus Fierens is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van mr Eeuwoud Guldenbach Adv., die
zich “metter woonstede uijt dese stad heeft begeven” over de som van dertienhondert gulden
toekomende de drie kinderen van Pieter Bosscher, met zodanige last van fideicommis als in het
testament van Willem Frederics Niepor?, uit wiens hoofde de voors. som is opgekomen, not. Johan
Rijsoort alhier van 24-1-1679, breed is te zien, enz.
eodem die
Jan Adams Christij en Simon van Colson, naeldemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maerte Maertens, daar moeder af was Grietge de Haas, enz.
den 15 dito
Michiel Latour, leertouwer, en Christoffel Koninck, seembereijder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Maria Thomas, daar vader af is Hendric Michiels, enz.
den 16 dito
Jan Roose?, hellebaardier, en Bartel Weijnants, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Jan Pietersz van de Veecke, daar moeder af was Ariaentge Cornelis Snellingh, enz.
den 23 dito
Jan Besoijen, koopman, en Hendric Brakel, zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Simon van
Hensberger en Gerrit Brakel, beide za. ged., over de goederen van het nagelaten kind van Catharina
van Hensbergen, daar vader af is Everd van den Burgh, aanbestorven door doode en overlijden van
Cornelia Warnaerts, het kinds grootmoeder van moederszijde, in haar leven weduwe van Hendric
van Hensbergen, volgens haar testament, not. Philips Basteels alhier van 24-7-1683, enz.
den 29 dito
Pieter Main Truw en Guilliaume Galbert?, hoedemaeckers, zijn geord. als voogden over de nagelaten
zoon van wijlen Hester le Buff, daar vader af is Adam Maintruw, enz.
eodem die
Paul Cortelet? en Jacob Maijer zijn geord. als voogden over de minderjarige dochter van wijlen Pieter
Bintot, daar moeder af is Anna Boedel, enz.
foto 76
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den 29-8-1692
Adriaen Vos, schoolmr., die bij testament van Hester van Weel, zijn overleden huisvrouw, not. Jacob
van Overveld alhier van 2-4-1672, is gesteld tot voogd (nevens Hendric Strijckelsbergh) over de
weeskinderen van de voorn. Hester van Wel (sic), daar vader af is de voorn. Adr. Vos, enz.
eodem die
Isaacq Burger, die bij testament van Maritge Warnaerts van der Maes, in haar leven bejaarde
ongehuwde dochter, not. Vitus Mustelius alhier van 26-11-1680, is gesteld tot voogd over al de
minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn geraakt, nevens Hendric van Hensbergen en
Simon van Hensbergen, beide za. ged., enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts. (nevens uts.), met
macht om voogden aan te stellen, is Everd van der Burgh geord. tot mede voogd over de
minderjarigen, enz.
den 3-9-1692
Adriaen Houwer, tamboer, en Jan van der Muijs, kleermaecker, sijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Adriana van Gent, daar vader af is Cornelis Muijt, enz.
eodem die
Jan Harde en Jacob Dircx, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind van Elisabeth
Harde, daar vader af is Jan Adamsz, enz.
den 4 dito
Willem Zuijderman, zijdereeder, die bij testament van Trijntge Jans Breedenburgh, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 17-1-1680, is gesteld tot administrerende, mitsgaders
Paulus en Johannes Jansen Breedenburgh za. ged. zijn de voors. W. Zuijderman en Paulus
Breedenburgh tot toeziende voogden waren gesteld over de weeskinderen van de voors. Trijntge
Jans Breedenburgh, enz.
den 4-9-1692
Op het verzoek van Willem Zuijderman als vader en administrerende en Paulus Breedenburgh als
toeziende voogd, die bij testament van uts. zijn gesteld met macht om voogden aan te stellen, is
Johannes Breedenburgh gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van zijn overleden vader Johannes
Jansz Breedenburgh, over de voors. kinderen, enz.
den 5 dito
De hr. Jacob Witheijn, out Commisaris van de kleijne sake alhier, die bij testament van Juffr.
Catharina Boon, zijn overleden huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 6-10-1684, is gesteld tot
voogd over hun kinderen, enz.
den 10 dito
Jacob Gillisz, bierdrager, en Hendric Maertens, witwercker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Gillisz Vaandrijs, daar moeder af is Francina Abrahams, enz.
Den 11 dito
Pieter Jansz Wasteijn, die bij testament van Maritge Biesevelt, zijn overleden huisvrouw, not. Corn.
Maas alhier van 27-7-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 12 dito
Jan van der Linden, kruijer, en Parsivael Tomasz, varendeman, zijn geord. als voogden over de nog
minderjarige kinderen van wijlen Jan Willemsz Houbrake, daar moeder af is Baartge Dirckx, enz.
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eodem die
Daniel van der Baars, wollewever, en Ernst Blisix, stoelmatter, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Marinus, geprocreeert zo bij (niet vermeld), haar eerste als bij (niet
vermeld) haar tweede man za., enz.
eodem die
Pieter Verbeecq, L.t. van de Comp. borgere alhier, die bij codicillaire dispositie van Dirck Peijensz
Hogerwaart en Tanneke Jans van Steenhuijse, beide za. ged., not. Jan van der Houve alhier van 7-41681, is gesteld tot executeur, voogd en administrateur over de minderjarigen die uit kracht zo van
haarluijder testament, voorgaande codicille als het voorn. codicil zullen komen te erven en derselve
goederen (uijtgesondert vande kind ofte kinderen van Mighiel Hogerwaart), enz.
foto 77
eodem die
Op het verzoek van Pieter Verbeecq, die bij codicillaire dispositie van uts., is gesteld tot executeur,
voogd en administrateur over de minderjarige en hun goederen die uit kracht van uts. moeten erven
uijtgesondert van uts., nevens Claas Jeremiasz Persoons nu deser wereld overleden, is Pieter Baalde,
koopman alhier, gesurrog. in de plaats van de voorn. Claas Jeremiasz, tot executeur, voogd en
administrateur over uts., enz.
den 17-9-1692
Jan Lardeau van Suspandrie in Vranckrijck is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Elias Milies, za. ged.
(nevens Francois Melin, predic. tot Amsterdam) over de minderjarige kinderen van wijlen Isacq
Coutiere, daar moeder af was Margareta Servant, enz.
den 19 dito
Jan van den Heuvel en Jan Jans, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hubert Pieters, daar moeder af is Marijtje Gijsberts, enz.
den 20 dito
Simon Ooms, kaaskooper, en Franc Bastiaensz, ballastvaerder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacobus Simons Ooms, daar moeder af is Lena Witte, enz.
den 1-10-1692
Pieter Block en Gerrit Beelaert zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Corn.
Jansz d'Grij, daar moeder af was Maertge Beelaerts, enz.
eodem die
Harmanus Reijns, drooghscheerder, en Johannes van Sleden, kleermaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Catharina Reijns, daar vader af is Ernst Jans, enz.
In margine. den 1-10-1692
J. Wittius, notaris alhier, is geord. tot administrateur over de goederen van de minderjarige kinderen
van Maerte en Barbara Vrijmoet?, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van
Mathijs Corn., hun oudoom, enz.
den 3-10-1692
Jan Baptista de Ridder en Sander Willemsz, kammemackers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Claasje Alberts, daar vader af is Thomas Wijnands, enz.
den 8 dito
Elias de Jongh, die bij testament van Catharina Pieters Hervendonck, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van den Pavort alhier van 2-2-1692, is gesteld tot voogd over het nagelaten kind van deselve
zijn huisvrouw geprocreeert bij (niet vermeld) haar eerste man za. als over het kind het welk zij bij de
voors. Elias de Jongh heeft geprocreeert, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Elisabeth Reijersdr, die bij testament van Nicolaes Eeckhout, mackelaar, haar
overleden man, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 1-7-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn IJmand Bosman en Elias de Jongh geassumeert tot
voogden over het voorn. weeskind, enz.
eodem die
Gillis Gillis, drooghscheerder, en Hendrick Cool, metselaar, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Huijch Gillis, daar moeder af is Aegie Leenderts, enz.
den 9 dito
Hendric Pieters, sleper, en Lodewijck van Driel, tabackkooper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Greselletge Pieters, daar vader af is Cornelis Willemsz Vletter, enz.
eodem die
Arij Pieters Stolck, die bij testament van Lena Wessens, zijn overleden huisvrouw, not. Gerrit Post tot
Delfshaven van 26-4-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 78
den 10-10-1692
Johannes Vermeulen, die bij testament van Digna Vergraft, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis
Ouwendijck binnen Delft van 31-1-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Paulus Abrons, kleermaecker, en Guilliaem de Weijn, hoedemaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Harmens, daar moeder af is Lijsbeth Dircx, enz.
den 16 dito
Pieter van Strate, die bij testament van Elisabeth Koopmans, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
van Assendelft tot Delft van 23-6-1686, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 29 dito
Willem Tiggelaar, varendeman, en Jean Simeons zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jan Woutersz, daar moeder af is Annetge Jacobs, enz.
den 1-11-1692
Jan Sijmonsz en Harme Joosten zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Cornelis Jorisz
van Bergen, daar moeder af is Trijntge Mees, enz.
den 5 dito
Gerard Bijlwerff is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Corstiaen Corstiaens (nevens Laurens
Pieters) over de minderjarige dochter van wijlen Lijntge Hendrics, daar vader af was Arij Pieters van
Oudenbosch, enz.
den 6 dito
Leendert Theunisz van der Licht, d. van Justitie, en Jacob den Otter, naeldemaker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Weijntge Jans van Casteel, daar vader af is Bastiaen den Otter,
enz.
den 7-11-1692
Johannes Hoeckensvelt en Anthonij van Lith zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van
wijlen Maria van Oostrum, daar vader af is Johannes van Bamburgh, innocente zoon, enz.
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den 13 dito
Johan Brul en Jan Fronte zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Dirc Frans Quispel, die “althans
latiseert?”, over de goederen van de nagelaten zoon van Arij Jans van der Kist, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van zijn vader za., enz.
eodem die
Jan du Clou, notaris alhier, is gesurrog. in de plaats van wijlen Johannes Helburgh (nevens Jan van
Wijk, wijnkooper alhier) over de minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het testament van
wijlen Willem Rijshoeck, not. Govert van Gesel alhier van 15-1-1688, zijn geraakt, enz.
eodem die
Jan Ariens Cluijt, arbeijder, en Gijsbr. Bouman, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Viceroij, daar moeder af is Annetge Dircx, enz.
den 14 dito
Jan Leendertsz Stolck en Pieter Jacobs Post zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Jacob
Simons en Paulus Jans Verdoes, over de weeskinderen van wijlen Adam Simons Bijleveld en Jannetge
Jacobs Edelmans, enz.
den 19 dito
Pieter van Braem, seijlmaecker, en Cain Smit, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Gord, daar moeder af is Christina Grieff, enz.
eodem die
Jacobus Vleckharingh en Pieter Vischer zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Hendrick Vogel, varendeman, daar moeder af is Aeltge Vleckharingh, enz.
eodem die
Op het verzoek van Ludolp Roosterman, out schepe deser stad, voor hem zelf en in deze
vervangende Pieter Muijs, chururgijn, als bij testament van wijlen Abraham Cocquius, not. Pieter van
Someren alhier van van 19-8-1677, gesteld tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van het
testament zijn geraakt, is Joost Wittius, notaris alhier, gesteld tot administrateur over zodanige twee
“distincte Renteb., bijde spreeckende ten laste van het gemeene land van Holland ende
Westvriesland d'eend ten comptoire der Stad Delft inhoudende twee duijsent acht hondert guld.
Cap.l. staande op den naam van Antony van der Brugge gereges. op folio. 2683, van dato den 1-71629, ende d andere ten comptoire Generaal in sGravenhage in houdende acht hond. guld. Cap.l.
staande op den naam van IJda van der Brugge greges. op folio. 3198 van dato den 5-3-1673 als de
kinderen van Mattijs van den Abeele en Rusilla Cocquius bijden voorn. testamente sijn toevoeght in
minderinge van soo danigen Somme van pen. als waar sij bij denselven testamente syn geinstitueert
onder conditie als daarin is uijtgedruckt”, enz.
foto 79
den 20 dito
Jan van Koperen, Subst. Schout deser stad, en Adriaen Hartogh, schipper van dese stad op
Amsterdam, zijn gesurrog. tot voogden (in de plaats van Dirck Frank Quispel, fugitive) over de
minderjarige zoon van wijlen Jan Buijsert, daar moeder af was Trijntge Frans Quispel, enz.
den 21 dito
Geertruijd van Veen die bij testament van Nicolaes van Heumen, haar overleden man, not. Jacob van
Overveld alhier van 19-4-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van Annetge d’Wilde, die bij testament van Jan Geerlofs Loij, haar overleden man,
not. Adriaen Hoogendijck alhier van 23-3-1678, is gesteld tot voogdesse ever hun kind, met macht
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om voogden aan te stellen, zijn Johannes d’Wilde en Jacobus de Man gesurrog. tot voogden over het
kind, enz.
eodem die
Claes Kuijper en Pieter Reijns zijn geord. als voogden over het weeskind van Grietje Pieters, daar
vader af is Dirc Andriesz, enz.
eodem die
Andries Pieters, stierman, en Adriaen Jooste zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Paulus Mathijsz, daar moeder af is Aartge Dircx, enz.
eodem die
Hendric Phoonse, maeckelaer tot Amsterdam, die bij testament van Floris Groenwout, in zijn leven
weduwnaar van Adriana van Brantwijck za., not. Otho van Voorst alhier van 12-10-1690, is gesteld
tot voogd, executeur en administrateur over de nagelaten weesk. van de voorn. Adriana van
Brantwijck, daar vader af was de voorn. Floris Groenewout, enz.
eodem die
Lambert van Wijngaerden, die bij nadere codicille van uts., not. Ottho van Voorst alhier van 24-121691, is gesteld tot toeziende voogd over uts., enz.
den 27 dito
Dirc Vloesmans, reijsende bode, en Christoffel Kroon, helbardier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Vloesmans, daar vader af is Otho Pothoff, enz.
eodem die
Johannes van Buren, besemmaecker, is geord. als voogd van moederszijde over het weeskind van
wijlen Isack Willemsz, daar moeder af was Thijsje Pieters, enz.
den 28
Corstiaen Hendrics, sackedraeger, en Adr. Boele, schoenmaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willemijntje Pieters, daar vader af is Arij Boele, enz.
den 29 dito
Jan Wijnen, toukooper, Jan van der Water, haringkooper, en Simon Beijerman, wijnkooper, zijn
geord. als voogden en de eerste daarnaast als administrateur, over de goederen van de
weeskinderen zo van Annetje Muijshond als Maria Tromp, daar vader af is Cornelis van Adrigom, enz.
foto 80
den 5-12-1692
Corstiaen Claesz, vaerende man, en Huijg Theunis Tromp, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willem Jans, daar moeder af is Annetge Pieters, enz.
eodem die
Abraham Jacobsz Schuijff, schoenlapper, en Jan Jooste, varendeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Christiaen Jansz, daar moeder af is Dorothee Joosten, enz.
eodem die
Michiel de Lind en Johannes Vinckenbergh, steenkoper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Cornelis de Lind, daar moeder af is Petronella Vinckenbergh, enz.
eodem die
Gerrit Prins, draaijer, en Jacobus Abrahamsz van der Vijl, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Jan van der Weijden, daar moeder af is Weijntge Adriaens, enz.
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den 6 dito
Op het verzoek van Leuntge Willems Nigh, die bij testament van Aelbert Willemsz van der Stommel,
haar overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 12-3-1678, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Isaacq Vermij, blikslager, en Hendrick de Vaal,
kuijper, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 10 dito
Geertruijd Driessen, die bij testament van Nicolaes Verbrugge, haar overleden man, not. Johannes
Bordels alhier van 22-8-1678, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Dirck Jansz is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Andries Hindersz (nevens Jan Werden,
varende man) over de minderjarige zoon van wijlen Jan Jans Dale, daar moeder af was Maritje Jans,
enz.
den 11-12-1692
Theunis Engelsz en Corstiaen Cornelis zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van Dirck
Engels, daar moeder af is Lena Jans, enz.
eodem die
Jeremias Fidingh?, wolspinder, en Daniel Ravesteijn, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lena Fredricsz, daar vader af is Ruth Verhoeven, enz.
den 13-12-1692
De heren Daniel van Keerbergen en mr. Vincent Paets Ad. zijn geord. als voogden zo van vaders als
moederszijde over de weeskinderen van wijlen de heer en mr. Adr. van der Wolff, in zijn leven adv.,
en Jufr. Gerarda van Ceters, beide za. ged., enz.
den 17 dito
Pieter Roes, schoenlapper, en Leendert Abrahams Koevoet zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Johannes van der Willigh, daar moeder af is Neeltge Abrahams Koevoet, enz.
den 18 dito
Pieter Jans Veerman, schipper en Andries Roijael, tabacverkooper, zijn geord. als voogden over de
minderjarige kinderen van Claesje Daniels, daar vader af is Hendric Jans van den Bommerhoff, enz.
eodem die
Jasper Jans, kuijper, en Jan Joppe zijn geord. als voogden over het weeskind van Trijntge Pieters, daar
vader af is Jasper Jacobs, enz.
den 19 dito
Jan Balte, trompetter, en Jan van Doorn zijn geord. als voogden over het weeskind van Hendric
Willems, daar moeder af is Neeltge Maertens, enz.
den 24 dito
Gerrit Volckers en Theunis Theunisz Krijger, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Aldert Corn. Kroon, daar moeder af is Jannetge Krijnen, enz.
eodem die
Jacob Offeren?, varende man, en Mattijs Heuwaert zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Thomas Thomasz, daar moeder af is Rachel Jacobs, enz.
foto 81
den 31-12-1692
Eeland Kock, kleermaecker, die bij testament van Metje Souper, zijn overleden huisvrouw, not.
Francois de Koninck alhier van 15-9-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 2-1-1693
Willem van der Plas, chirurgijn, is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Pieter Prins, daar
moeder af was Niesje Samperman, enz.
den 3 dito
Nicolaes Anthonij Caesar, die bij testament van Catharina Jans Hellekuijl, zijn overleden huisvrouw,
not. Francois de Koninck alhier van 8-12-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 7 dito
Adriaen Beens en Matheus Nescher zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Leendert
Nooteman en Francois Bodegrave, beide za. ged., over de minderjarigen, die uit kracht van het
testament van Jan Cornelis Bodegrave en Joosge Cornelis, in hun leven echtelieden, not. Johan van
der Houven alhier van 18-8-1683, zijn gerechtigd, enz.
eodem die
Jacob Dircx, varende man, en Matheus Hendrics, speldenmaecker, zijn zo van vaders als
moederszijde geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Ariaentge Dircx, daar vader af was
Jan Jaspers, enz.
den 10 dito
Anthonij Franke, schipper op den Rhijn, die bij testament van Catharina Schulder, zijn overleden
huisvrouw, not. Hans Smits alhier van 20-4-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 15-1-1693
Willems Ariens, arbeijder, en Simon Claes, sleper, zijn zo van vaders als moederszijde geord. als
voogden over het weeskind van Pieter Appelman, daar moeder af was Lijsbeth Claes, enz.
eodem die
Dirc van Lil, die bij testament van Willelmina Andries, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels
alhier van 6-9-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 17 dito
Gerrit Claesz, sleper, en Laurens Wittenroode, mandemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Claasz, daar vader af is Adriaen Dolcq, enz.
den 22 dito
Comp. Ds. Sebastiaen van Weenigen als geord. voogd (nevens Jan Brouwer) over de nagelaten
dochter van wijlen Martinus de Wilde, daar moeder af is Maria Leijen en verzoekt dat hij, vermits zijn
hoge ouderdom, van de voodgij mag worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Brouwer als geord. voogd over de nagelaten dochter van wijlen Martinus de
Wilde, daar moeder af is Maria Leijen, is Deonijs Verburgh, koopman alhier, gesurrog. tot mede
voogd, in de plaats van Ds Sebastiaen van Weenigen, die zich wettig heeft geexcuseerd, over het
weeskind, enz.
den 23 dito
Pieter Smout, koopman, en Corn. van Hoeck, glaesemaker, die bij testament van Jan Persoons, in zijn
leven architect deser stad, not. Philips Basteels alhier van 17-10-1692, zijn gesteld tot voogden over
het weeskind van Maria de Ramaus, daar vader af was de voorn. Jan Persoons, enz.
foto 82 en 83
den 24-1-1693
Jan Abrahams, lijstemaecker, en Evert van der Egge, suppoost in d’ banck van leeningh, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Johannes de Ruijter, daar moeder af is Annetge Abrahams, enz.
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eodem die
Morre Cornelisz, betielschilder, is geord. als voogd over Jannetge Ariens Verburgh, daar moeder af is
Sara Theunis, enz.
eodem die
Compt. Adriaen van Nieuwervaert als geord. voogd over de kinderen van Annetge Slijp, daar vader af
is Sixtus Bolswardus en verzoekt dat hij om wettige redenen mag worden geexcuseerd van de
voogdij, enz.
eodem die
Op het verzoek van Sixtus Bolswardus, is Govert Pauw, wijnkooper, gesurrog. tot voogd, in de plaats
van uts., die zich wettig heeft geexcuseerd, over de kinderen van uts., enz.
den 26 dito
Johannes Langenburgh, die bij testament van Grietje Waelevis, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 8-2-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 28 dito
Heijman Tucker, kleermaecker, en Nicolaes van der Kers, wijnkooper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Pietertge Ariens, daar vader af is Salomon Berckouw, enz.
eodem die
Hendric Bastiaens, viskooper, en Frans Fransz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Leendert Bastiaensz, daar moeder af is Pietertje Jochems, enz.
eodem die
Arij Boele, kuijper, en Pieter Lievens, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cornelis Jacobs Boele, daar moeder af is Maritje Abrahams, enz.
den 29 dito
Jacobus Swemmer en Jan de Bruin, herbergier, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Gerrit Cramer, daar moeder af is Jannetge Cornelis, enz.
den 29-1-1693
De heer en mr. Samuel Beijer, oud burgermr. deser stad, die bij testament van de heer en mr Samuel
Beijer zijn vader za., in zijn leven pensionaris deser stad, zijnde gepasseerd onder de hand op den 203-1692, waarvan de opening is gepasseerd voor de not. Philips de Custer alhier op 3-9-1692, is
gesteld tot voogd, executeur en administrateur over de minderjarigen die uit kracht van het
testament mochten worden geraakt, enz.
eodem die
Deselve heer is geord. tot voogd van moederszijde, over de minderjarige uitlandige zoon van wijlen
vrouwe Anna van Rees, daar vader af was de heer en mr. Samuel Beijer, in zijn leven pensionaris
deser stad, enz.
den 30 dito
De heer Cornelis van der Veen, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot mede voogd over
uts., enz.
eodem die
De Selve heer is geord. tot voogd van moederszijde over uts., enz.
eodem die
Aen de Ed. Gr. Achtbare heeren Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der stad Rotterdam.
Sijn met behoorlijke eerbiedigh. te kennen mr. Samuel Beijer, oud burgermr. deser stad ende
Cornelis vander Veer, in huwelijck hebbende Catharina Beijer dat henliede vader en schoonvader de
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H mr. Samuel Beijer in zijn leve pensionaris deser stad henliede benevens zijn soon Francois Beijer
(jegenwoordigh in Oostindien en out ontrent vijff en twintigh jaeren) tot erffgenamen heeft
geinstitueert en heurliede vertoonders gesteld tot voogden over zijn naetelaeten minderjarige, dogh
heurliede niet gequalificeert om zijne vaste effecten te verkoopen nogh niemand gesteld als deel
vooght om voor zijne minderjarige te schiften, scheijd ende deijlen en deweijle zij vertoonders voor
hare twee portien gewegen zijn de drie huijsen en erven bij heurlieden vader en schoonvader
naergelaten als een staande ende gelege aende oostsijde van den Oppert daerinne heurliede vader
heeft gewoont, een aende oost zijde vande Kerckstraet ende een opde punt, alle binnen dese stad,
publijcq te veijlen ende verkoopen, ende daarnae der boedel ende goederen van hunne vader za. te
schiften, scheijden ende deijlen en niemant dieswegen om te representeren haren minderjarigen
broeder ende swager Francois Beijer is gequalificeert. Soo keren sij vertoonders haar tot u E. Ex.
Achtb. en reverentelijck versoeckend dezeselver geliefte te zijn Emanuel van Welsenes, sub.st. secr.ts
deser stad te qualificeren en aentestellen als deel vooght over de persoon vande voorn. minderjarige
Francois Beijer te representeren bij de schiftinge, scheijdinge ende deijlinge voor desselfs portie te
helpen doen alsmede omme de voorsz drie huijsen en de erven publijcq te helpen veijlen ende
verkopen deselve aende koopers bhoorlik de selven transporteren en daarinne te doen soo als
nodigh wesen sal, wijders den voorn. Welsenes te Quothinseren om de moederlijcke goederen van
den Francois Beijer te adminstreren tot soo lange der selve meerderjarigh is, ofte uijt Oostindie sal
zijn gerepatrieert dewijle voor syn vaderlijcke goederen bij testamente van den Heer overledene
d'administratie is versorght [dit gaat nog een end zo door, maar wordt hier niet verder
overgenomen]
den 31-1-1693
Op het verzoek van Samuel Jans van Grol als vader en Ambrosius Pieters, alleen overgebleven voogd
over de minderjarige kinderen van Gerritje Pieters, daar vader af is de voorn. Samuel Jans van Grol, is
Hendric Strijckelsbergh gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen Hubert Jans van Grol, over
de kinderen, enz.
eodem die
Corn. Cornelis van der Sman en Isacq Pieters, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Machteltge van der Sman, daar vader af is Pieter (..), enz.
foto 84
den 4-2-1693
Jacob Hansz en Jacob van de Riviere, wijnkooper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Mathijs Hanse, daar moeder of is Soetge Wouters, enz.
eodem die
Paulus Robberts, operman, en Deonijs Verburgh, schilder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Ruth Verburgh, daar moeder af is Jannetge Arnouts, enz.
eodem die
Maria Hendrics Rinsbroeck, die bij testament van Johannes van Bueren, haar overleden man, not.
Dirc Munters alhier van 1-5-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Ambrosius Pieters als geord. voogd over de nagelaten dochter van wijlen Aeltge
Hendrics, daar vader af is Hubert Starreman, is Abraham Hendrics gesurrog. tot mede voogd, in de
plaats van wijlen Johannes van Bueren, over de voors. minderjarigen, enz.
den 11 dito
Adr. van den Bergh en Johannes Groenewoud zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Adriaen Slijp, daar moeder af is Niesje Levaart, enz.
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eodem die
Cornelis Govertsz, schipper ter zee, en Pieter Verelst, schoenlapper, als geord. voogden over de
weeskinderen van wijlen Maartge Davits, daar vader af was Jan Willemsz, enz.
eodem die
Jacob Hendricksz en Huijbert Mackdugaal, varendelieden, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weeskind van wijlen Lijsbeth Sanders, daar vader af is Robbert Thomasz, enz
den 12 dito
Op het verzoek van Anthonij en Jan van der Schoot, als bij het testament van Maria Theunis van
Dijck, in haar leven weduwe van Wouter van der Schoot, not. Johan van Weel alhier van 7-8-1689,
geord. voogden over de minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn geraakt, is Simon Bos
gesteld tot acteur om namens Anna van der Schoot, nagelaten dochter van Reijnier van der Schoot
met en tegen de voorn. voogden te procederen tot schifting en scheiding en in alles hun interest
waar te nemen, en verder in cas van dissentie curator ad lites, enz.
den 18-2-1693
Gijsbert Jansz van Osten, timmerman, en Jan Jacobs van der Ketel, metselaer, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Paschijntje Jacobs, daar vader af is Govert van Doorn, enz.
eodem die
Jean Cassou en Jean Mules, apothecars, zijn geord. als voogden over het weeskind van Elias Carens,
daar moeder af is Maria de Roude, enz.
eodem die
Op het verzoek van Barbara van der Meulen, die bij testament van Pieter Leijenaert, haar overleden
man, not. Corn. van Rosendael alhier van 21-12-1666, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, is Zeger van der Brugge, notaris alhier, geord. tot mede voogd over
het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Ingen Ariens Sluijs, die bij testament van Mathijs Beijer, not. Philips Basteels
alhier van 21-6-1686, is gesteld tot voogd over de kinderen van de voorn. Mathijs Beijer, daar
moeder af was Pleuntge Ariens, (nevens Barent Beijer, nu za. ged.) is Jan Aerts Drom in diens plaats
gesurrog. tot mede voogd over de kinderen, enz
eodem die
Jan Jansz van der Spart en Corn. Claesz Santvoort, kuijpers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Abraham Jacobs, daar moeder af is Grietge Jans, enz.
den 21-2-1693
Jan Dircx, sackedraeger, en Thijmon Theunis van Mack, zijn geord. als voogden over het voor- en
nakind van Maertge Dircks, geprocreeerd zo bij Jacob Wijnands als Dirck Theunisz, beide za. ged.,
enz.
foto 85
den 26-2-1693
Sander Jonste en Hubert Machdugal, zijn geord. als voogden over het weeskind van Thomas
Mackjouw, daar moeder af is Jannitge Mackjouw, enz.
eodem die
Pieter Andries, herbergier, en Jochem Harmens, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Trijntje Jans, daar vader af is Jan Barents, enz.
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den 4-3-1693
De heer en mr. Johan Oudenrogge, die bij testament van Jufr. Catharina Stalpaert, zijn overleden
huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 28-12-1692, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Spruijt, binnelandsvaerder, en Jacobus Duval, blickslaeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Passchijnte Leliaart, daar vader af is de voorn. Johannes (sic) Duval, enz.
den 28-2-1693
Joost Wittius, notaris alhier, is gesteld tot administrateur over de som van penn. van de kinderen van
wijlen N. Vogelaar, daar moeder af is Maria van Dalen als mede erfgenamen ex testamento van
Cornelia Henhage, in haar leven weduwe van Adriaen van Dale opgekomen en aanbestorven onder
conditie als in het testament gemaakt en gepasseert voor Johannis Junius, secretaris in't quartier
Vlaardingen onder het Casteel Rotterdam op Maccaser, is uitgedrukt van 6-4-1690, enz.
eodem die
Dezelfde is gesteld tot administrateur voor de som van penn. bij weesmrs. van Batavia aan deze
kamer verleden jaar 1692 overgezonden voor rekening van Stephanus Heijnen nagelaten zoon van
wijlen Ds. Bartholomeus Heijnen, in zijn leven predicant in Oostindien, enz.
den 6-3-1693
Jufr. Catharina van Vlierden, die bij testament van Isaacq de Meijer, haar overleden man, not. Vitus
Mustelius alhier van 15-2-1678, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Eduard Jans, stadsarbeijder, en Maerten Andriesz, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Guieliaem Stuijvenaer, daar moeder af is Elsje Jans, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Jannetge Rijsbergen, die bij testament van Gerrit de Hooft, haar overleden man,
not. Johan van Someren alhier van 20-1-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Abraham Rijsbergen, boeckverkooper, en Adolph Nieuwaert,
lakenkooper, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Broeckman, scheepstimmerman, en Aelbert Leendertsz Ceet, varendeman, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Joost van Munster, daar moeder af is Lijsbeth Adams
Broeckmans, enz.
den 14 dito
Paulus van Dussen en Claes Kleijnman zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jan
Claes Blom, daar moeder af is Aagje Jacobs, enz.
den 18 dito
Juriaen Herbert en Jan Engelen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Arij Ariens
Kloeckert, daar moeder af is Helena Hendrics van Kasteel, enz.
den 1-4-1693
Johannes Barents Groenrijs, sackedraeger, en Wouter Verboom, laeckenkooper, zijn geord. als
voogden over het nagelaten weesk. van Catharina van Aarssen, daar vader af is Cornelis Verhouven,
enz.
foto 86
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den 1-4-1693
Willem Gillisz, varende man, en Jacob de Graaff, wolkammer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Ariens, daar vader af is Everd Evertsz van Sluijter, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Heijssen, weduwe van wijlen Jasper Ickwilders, die bij testament van haar
overleden man, not. Francois de Koningh alhier van 13-2-1688, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Dirck Huijsberg, wijnkooper, en Hendric van Ustrick,
pasteijbacker, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Frans Bartholomeus, korenverschieter, en Pr. Florisz, voerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claas Laurens, daar moeder af is Anna Barnoldus, enz.
eodem die
Jan Willemsz, scheepstimmerman, en Corn. Ariensz, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Grietje Jans, daar vader af is Willem Ravesteijn, enz.
den 2 dito
Anthonij Kleijburgh, die bij testament van Jan Barents Vormer, not. Arnoldus Meijsterus alhier van
30-11-1687, is gesteld tot voogd (nevens Frans Bodegrave za.) over de nagelaten dochter van de
voorn. Jan Barents Vormer, daar moeder af was Sara Joosten, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anthonij Kleijburg, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts.
(nevens uts. za. ged.), met macht om voogden aan te stellen, is Adriaen Beens geord. tot mede voogd
over het kind, enz.
den 4-4-1693
Jan Rijckhals en Jan Aertsz Drom, arbeijder, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Sara Beijers, daar vader af is Bartholomeus Tangena, enz.
eodem die
Daniel van Keerberge, koopman alhier, die bij testament van wijlen Jacob van Ceters, in zijn leven
mede koopman alhier, onder de hand gemaakt, daarvan superscriptie is gepasseerd voor not. Corn.
den Haen binnen den Hage van 30-4-1689, is gesteld tot administrerende voogd over al de
minderjarige erfgenamen die uit kracht van dat testament zijn geraakt, enz
eodem die
Anna Roskam, die bij testament van Hendric Ravensburgh, haar overleden man, not. Corn. Maas
alhier van 5-7-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Vrouwe Eva Tholincx, die bij testament van de heer en mr. Casparus Selckart, in zijn leven secr.t. en
Rentmr. van Schieland, haar overleden man, not. Carel Ruijbroeck binnen den Hage van 4-11-1680, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Comp. mr. Eeuwoud Guldenbach Ad. en verzoekt, “vermits hij metter woonstede sich hadde begeven
naer Muijden, dat hij van de administratie over de fidei commissaire goederen gekomen van Judith
Jans van Welij”, in haar leven laatst weduwe van Jan Leend. Poth, in zijn leven tinnegieter, mag
worden ontslagen, enz.
eodem die
Dirck Metselaer is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van mr. Eeuwoud Guldenbach Ad., die
“sich metter woonstede naer Muyden heeft begeven”, over uts., enz.
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foto 87
den 6-4-1693
Jacob Couwenhoven en Corn. van Houtick, zijn geord. als voogden over het weeskind van Corn. ten
Rijckenburgh, daar moeder af was Jannetge Jans, enz.
den 8 dito
Cornelis van den Bergh en Jan Jansz Pols, kuijpers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Laurijntje Lourens, daar vader af is Jan Jans Pols, enz.
eodem die
Willem Vosmaer, koopman, en Govert van Gesel, notaris en procureur alhier, zijn beide gesurrog., in
de plaats van wijlen Jacob Vosmaer en Govert van IJsel, beide za. ged., te weten de eerste tot
administrerende en de laatste tot toeziende voogd over de goederen aanbestorven aan de kinderen
van Johannes van Gesel, volgens het testament van Jannetge van Gesel, in haar leven weduwe van
wijlen Jan Rom, not. Dirck Meesters alhier van 4-6-1670, “onder conditie als in den selven
testamente is uijtgedruckt”, enz.
den 9 dito
Aeltge Cornelis de Cock, die bij testament van Jan Kerckman, haar overleden man, not. Philips
Basteels alhier van 30-12-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob Danielsz, besemmaecker, en Helmert Godel, penskooper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Evert van der Lip, daar moeder af is Ariaentge Jacobs, enz.
eodem die
Adriaen van Wijngaerden, backer, en Jacobus de Ruijter, draijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Bartruij van Wijngaerden, daar vader af is Johannes de Ruijter, enz.
eodem die
Pieter Jansz Kleij en Pieter Jansz Klinckert zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Corn.
van der Willigh, daar moeder af is Martijntje Jans, enz.
den 9-4-1693
Op het verzoek van Maritje Davids Fixon, die bij testament van Arij Ercken Kranepoel, haar overleden
man, not. Johan van Someren alhier van 9-11-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Nicolaes Kock, schoenmaecker, en Abraham Hecht,
blickslaeger, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 10 dito
Pieter van Vliet, koopman tot Amsterdam, en Joannes Abbenbroeck, notaris tot Leijden, die bij
testament van Femmetge Pieters Sleutels, in haar leven weduwe van wijlen Gillis van Vliet, not.
Jacobus van Aller alhier van 5-4-1686, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van wijlen Gillis
van Vliet, daar moeder af was de voorn. Femmetge Pieters Sleutels, enz.
den 18 dito
Isacq Leendertsz van Cloveren, die bij testament van Aeltje Willems Kopers, haar overleden man, not.
Corn. Maas alhier van 12-10-1688, is gesteld tot voogd over kind, enz.
den 22 dito
Jacob Siere en Leend. Baltens, arbeijders, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob
Theunisz, daar moeder af is Magdalena Siere, enz.
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den 23 dito
Hendric Janse Deur, scheeptimmerman en Hen. Lijmsteijn zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lidia Willems, daar vader af is Anthonij Fransburgh, enz.
eodem die
Abraham Rijsbergen, boeckverkooper, en Adolph Nieuwaert, laeckenkooper, zijn zo van moeders als
vaderszijde geord. tot voogden over de weeskinderen van Gerrit de Hooft en Jannetge Rijsbergen,
beide za. ged., enz.
foto 88
den 23-4-1693
Pieter Corn. van IJpen, timmerman, en Dirck Corn. van IJpen, glasemaecker, zijn geord. als voogden
over het minderjarige weeskind van Machteltje Dircx, daar vader af is Simon Corn. van IJpen, enz.
den 1 Meij
Cornelis de Bucq en Isacq Verdoes, koopman alhier, zijn geord. als voogden zo van vader als
moederszijde over de weeskinderen van wijlen Petronella de David, daar vader af was Gillis Kalff,
enz.
den 2 dito
Benjamin Furlij, koopman in hout alhier, en Wouter Ariens Heijmond, die bij testament van Dirck de
With, in zijn leven koopman, not. Govert van Gesel alhier van 19-3-1693, zijn gesteld tot executeurs
van dien, mitsgaders tot voogden over diens minderjarige kinderen en andere erfgenamen of al die
“andersints uijt krachte van dien souden mogen sijn geraeckt”, enz.
eodem die
De heer Willem Visch, die bij testament van uts., is gesteld (nevens uts.) tot executeur en mede
voogd over al de uts., comp. en verzoekt dat hij om wettige redenen van het executeurschap en de
voogdij mag worden ontslagen, enz.
den 6 dito
Dirck Noortberge is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Onckhuijse over de minderjarigen
die uit kracht van het testament van Jacobus Legger, not. Dirck Meesters alhier van 15-5-1674, zijn
geraakt, enz.
eodem die
Hendric Kalff, die bij testament van Susanna Molijn, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du Clou
alhier van 13-10-1692, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Dirck Jacobs Kortpenningh, die bij testament van Catharina Raphaels, zijn overleden huisvrouw, not.
Govert van Gesel alhier van 20-1-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, nevens Gerrit IJsekock,
kruijdenier alhier, enz.
den 9 dito
Corn. Jansz Kramp, kuijper, en Frans Bosschaert zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Grietge Willems, daar vader af was Jan Corn. Haegendijck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Benjamin Furlij, koopman alhier, en Wouter Ariensz Heijmond, die bij testament
van Dirck de With, in zijn leven koopman in hout alhier, not. Govert van Gesel alhier van 19-3-1693,
zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarige kinderen en
erfgenamen die uit kracht van dien zijn geraakt, met macht om voogden aan te stellen en in de plaats
van Willem Visch, die zich wettig heeft geexcuseerd, is de heer en mr. Adriaen Vroesen, oud
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burgermr. deser stad, gesurrog. tot mede voogd over de minderjarigen, mitsgaders tot mede
executeur van het testament, enz.
den 20-5-1693
De heren Daniel van der Heij en Willem Pedij, out commissarissen van zeesaecken alhier, die bij
testament van Cornelia Nobel, not. Johan ten Bergh alhier van 11-9-1691, zijn gesteld tot executeurs
van die uiterste wil, mitsgaders tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht van het
testament zijn geraakt, enz.
foto 89
den 21-5-1693
Pieter Jacobs tHooft, klapwaecker, en Adam Jacobs, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Jacobs t Hooft, daar moeder af is Stijntge Jacobs, enz
eodem die
Alzoo Corn. van Pamburgh en Johannes Hoeckersvelt te vorens weduwnaar van Maria van Pamburch,
“haer bij regte hadden geadress.t. aen de Heeren van Weth om te hebben gesurrog. tot curateurs
over den persoon en goederen van Gerrit Jans van Pamburgh haer regten van vader en schoonvader
respective althans kranksinnige, in d’plaets van wijle Pr. Abrahamsz van der Hest en sal het selve
privatievelijk aen dese kaemer specteert omme curateurs en administrateurs over kranksinnige
personen en hare goederen aenstellen, hebben Burgermr. het selve Regt wel en ten rechte van de
hand gewesen en gerenvoijeert aen dese kaemer waerop de Reqten het voors. versoeck maen aen
weesmren hebbende gedaen, sijn” Laurens Klinckebergh, backer, en Justus Velsens, kannekooper,
gesurrog. tot voogden en curatoren aen den persoon en goederen van de voorn. Gerrit Jansz
Pamburch, enz.
den 22 dito
Govert Pauw is gesurrog. tot curateur, in de plaats van wijlen Adr. Slijp, over Willem Dirks van Weel,
krancksinnige persoon, enz.
eodem die
Op het verzoek van Gerrit Pauw als curateur over Willem Dircks van Weel, krancksinnig persoon, is
Johan Slijp, geord. tot administrateur over diens goederen, onder de “opsicht van dese kaamer” en
onder belofte van uts., enz.
eodem die
Bartel van Eijck, wijnckelier, en Laurens van Eijck, naaldemaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Hendrickje Koop, daar vader af is Johannes Lafevere, enz.
den 23 dito
Samuel de Back is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jacob Job Ackerman (nevens Pieter
Cornelisz Bijl) over de weeskinderen van Abraham Jacobs Wassenburgh, daar moeder af is Annetge
Claas d Reul, enz.
Den 27-5-1693
Mathijs Verbeeck en Leend. Isacqs, besemmaker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Govert Claesz Pauw, daar moeder af is Geertje Jans, enz.
eodem die
Hendric van Overvelt, schoenmaecker, en Pieter Willemsz Kraemer, arbeijder, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Catharina Christiaens, daar vader af is Jacob Stevens, enz.
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eodem die
Jean de With, pontgaerder, en maeckelaer alhier, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen
Adriaen Snaets, over de minderjarigen die uit kracht van het testament van wijlen Maria Snaats, in
haar leven, bejaarde ongehuwelijkte dochter, not. Vitus Mustelius alhier van 25-8-1690, zijn geraakt,
enz.
den 30-5-1693
De heer en mr. Adriaen Vroesen, oud burgermr. deser stad, die op het verzoek van Benjamin Furlij,
koopman, en Wouter Adriaens Heijmond, als executeur van het testament van wijlen Dirck de With,
in zijn leven koopman in hout, not. Goverd van Gesel alhier van 19-3-1693, is gesteld geweest tot
mede exceuteur en voogd over de minderjarigen die uit kracht van dat testament zijn geraakt, heeft
verzocht dat hij om wettige redenen van het executeurschap en de voogdij mag worden ontslagen,
enz.
den 4 Junij
Anthonij Jansz, parckement maecker, en Hendric Lijmsteijn, perser, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lijsbeth Belliers, daar vader af is Huijg Anthonis, enz.
den 5 dito
Adriaen de Verwer, die bij codicille van Pieter Adriaensz Verwer, not. Arnoldus Meijsterus alhier van
28-5-1693, is gesteld tot voogd over Pieter Verwer zoon van Joost Verwer en tot administrateur over
zijn te erven goederen, mitsgaders over al de minderjarigen in het testament geraakt, enz.
den 10-6-1693
Arij Pietersz, slijper, en Jacob Ariens, hellebardier, sijn geord. als voogden over het weeskind van
Lijsbeth Willems, daar vader af is Dirck Schoute, enz.
den 17 dito
Samuel de Jongh, die bij testament van Catharina Cato, zijn overleden huisvrouw, not. Barent Ghijsen
alhier van 26-6-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 24 dito
Op het verzoek van Johannes Langenburgh, die bij testament van Grietje Walvisch, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 8-2-1677, is gesteld tot voogd over hun minderj. zoon,
mitsgaders over zijn kindskinderen geprocreeerd bij Aechje Lanbergh za., daar vader af is Van Dam,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Gooswinus en Pieter Langenburgh geord. tot mede
voogden over de kinderen, enz.
den 25 dito
Paulus Gijsberts, touwercker, en Willem Kruijde, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Jansz, daar moeder af is Annetge Caspers, enz.
eodem die
Jannetge de Lieffde, die bij testament van Johannis Helborgh, haar overleden man, not. Vitus
Mustelius alhier van 20-4-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 1-7-1693
Johannes Breedenburgh, koopman alhier, die bij testament van Annetge Heijssen, in haar leven
weduwe van Maximiliaen de Lange, not. Govert van Gesel alhier van 21-6-1693, is gesteld tot
executeur van haar uiterste wil, enz.
eodem die
Barent Barents, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over de minderjarige
kinderen van uts., comp. op heden ter weeskamer en verzoekt dat hij van de voogdij mag worden
ontslagen, vermits hij de ouderdom van over de zeventig jaren had bereikt, enz.
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eodem die
Tijmon Roos, backer, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens Barent Barents op heden
ontslagen en vrijgesteld) over uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van Tijmon Roos (en de hiervoor gemelde) is Jacobus d’Rieviere, koopman in arpen,
geord., tot mede voogd, in de plaats van Barent Barents, die zich wettig heeft geexcuseerd, over de
minderj. kinderen van de voorn. Annetge Heijssen, enz.
eodem die
Vrouwe Ingnatia van Soelen, die bij testament van de heer en mr. Jacob Visch, in zijn leven secr.t.
deser stad, haar overleden man, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 21-1-1693, is gesteld tot
voogdesse over hun kind, enz.
foto 91
den 8-7-1693
Corn. Singelaer, schilder, die bij testament van Susanna Koppers, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Kleeff alhier van 7-3-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Boon en Gysb. van Hoolhorst, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Barentie Jurdus, daar vader of is Dirck Jans Munts, enz.
den 9 dito
Joris Antom en Abraham Rijckevorsel, zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Jan van
Rheijn, en Livio van Schoonderhaven, insolvent en althans latiterende, over de minderjarige kinderen
van wijlen Harmanus van Reijn, daar moeder af is Maria Antom, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Simon Jans Wachom, stierman op het jacht van Ed. Mog. Heeren d’Gecomm.
Raden van Ed. Gro. Mog. Heeren de staeten van Holland en West Vriesland, die bij testament van
Maria de Sterck, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 23-2-1688, is gesteld
tot voogd over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, is Abraham Claesz Walingh geord.
tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johanna Demels, die bij testament van Erasmus Arondeus, haar overleden man,
not. Dirck Annocque binnen den Hage van 19-11-1665. is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Dirck Aerts, schipper op het jacht van zijn Maj. van Gr.
Brittagne en Jacobus van Banthem gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 11 dito
Corn. Engelen, draijer, en Evert Pieters, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van Arij
Hendrics, daar moeder af is Elsje Engelen, enz.
den 17-7-1693
Agatha Walvis, die bij testament van de heer Adr. van Ments, in zijn leven medicina doctor, haar
overleden man, not. Govert van Gesel alhier van 3-5-1685, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
den 30 dito
Isaacq de Valcq, schijpper en Jacob de Valcq, drooghscheerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Neeltge Jans Valck, daar vader af was Cornelis Oversloot, enz.
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den 1-8-1693
Op het verzoek van Emmerentia van Wassenaer, als hiertoe gevolmachtichde van de heer Engelbert
Venhuijsen, haar man, volgens zijn procuratie, not. Gerard Blockeris tot Rotterdam van 7-5-1693, is
Jacobus de Reus gesurrog. tot voogd, in plaats van wijlen de heer Balthasar Bosch, in zijn leven
Presid. Schepen, mitsgaders Raed en Vroedschap deser Stad, nevens de voorn. Engelbert Venhuijsen,
over de goederen van zijn kinderen geprocreeerd, bij de voorn. Emmerentia van Wassenaer
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Maria Schouten, in haar leven weduwe
van Capt. Reijnaud Venhuijsen, hun grootvader za., met zodanige last van fideicommis als in het
testament breeder is uitgedrukt, enz.
den 5 dito
Isacq Wiljemars, drooghscheerder, en Johannes Bontenbal, kuijper, zijn geord. als voogden over de
vrucht, waarvan Jannetge Corstiaens “is swanger gaende wed.e. van Gerrit Daniels van Overmeer”,
enz.
den 7 dito
Francois van Groenendael, die bij testament van Ariaentge van Gelder, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 17-7-1689, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 92
eodem die
Joost Wittius, notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen P. Adr. Verwer,
over de fideicommissaire goederen, “bij Jan Gijsberts Tromper metter dood ontruymt en
naergelaeten, volgens deselfs testament”, not. Jacob Simons alhier van 3-11-1680, enz.
eodem die
Ariaen Jansz de Jongh, sleper, en Evert van Berckeloo, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maarte Bastiaens, daar moeder af is Susannetge Cornelisdr, enz.
den 4 dito
Joost Wittius, notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Pr. Adr. Verwer
over de goederen van het minderjarige uitlandige kind van wijlen Margarita van den Broeck, daar
vader af is Pieter den Roij, “althans mede uijtlandigh”, opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van haar voorn. moeder, enz.
den 12-8-1693
Willem Jansz van Moort, schipper, en Gerrit Jansz van Bueren, schipperskneght, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Arij Willems, daar moeder af is Ariaentge Jans, enz.
eodem die
Pieter Paulus van Wijck, kruijer, en Jan Theunisz van der Licht, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Francois Musche, daar moeder af is Maritje van der Stelt, enz.
eodem die
J. Wittius, notaris alhier, is gesurrog. tot executeur en administrateur, in de plaats van wijlen Pr. Adr.
Verwer, over de goederen van de erfgenamen van Jasper Gerrits van Strijen, in zijn leven weduwnaar
van Claertje Matheus van der Mijle opgekomen en aanbestorven, enz.
eodem die
Alzo Benjamijn Furlij, coopman tot Rotterdam, “den hove van Holland bij requiste te kennen heeft
gegeven, dat hij supliant benevens Willem Visch en Wouten Ariens Heijmont, wesende gesteld bij
Dirck de With in sijn leve houtkooper tot Rotterdan voorsz. tot executeur van sijn testanent en
vooght over sijn minderjarige kinderen verwekt aen Catharina Tentenier, hij suppliant dat
executeurschap ende voogdie wel hadde geaccepteert dan dat hij supplt. sedert die acceptatie
sodanigh in sijn gesonth. geincommedeert wss, dat hij spplt. niet in staat en was om sijne particuliere
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saecken naebehoven waarte nemen, dat hij de voorn. functie niet en kan waarnemen sonder
d'uijtterste pericul van sijn dispositie en leven geconsidereert de groote moeijte ende ongemacken
die hem in het redden van den boedel ende nalatenschap op deden ter oorsaack dat de voorn. Dirck
de With seer veel uijtstaande acten ende crediten naegelaten hadde die ingevordert souden moeten
werden en dat oock bovendien de voorn. Catharina Tentenier weduwe van den voorn. Dirck de With
haar selven Jegens den testamente van den voorn. haren man opposeerde hebbende uijt denselven
sterffhuijs en van hare kinderen nae haar genomen, sustinerende jegens den voorsz. testamente aen,
voogdesse vant selve kind te sijn, en oock alreede deselfs boedel over eenige prætensien hadde
genomen en arrest en daar over verscheijde sware en moeijelijcke processen stenden te rijsen, en
dat oock wijders hij supplt. soo haast hij eenighsints in staat van gesontheyd soude sijn hersteld
genootsaeckt was om sijne particuliere saecken van seer groote importantie een reijs te doen naar
Schotland, en aldaar eenige tijd te verblijven 't gunt hij niet en soude konnen doen indien hij
geobligeert soude sijn het voorn. executeurschap en voogdie te executeren, weshalven dan hij
supplt. te raede was gewerden hem selven te addreseren aen desen hove outmoedelijck
versoeckende dat ’t hoff hem supplt. van het voorsz. executeurschap en voogdie gelieven wilde te
ontslaan, en een ander in deselfs plaats te surrogeren, daar toe voorstaande den persoon van Johan
van Someren secretaris van Schieland en Kool en hem supplt. daar van te verleenen acte in
behoorlijke forma, soo is t dat 't voorsz hoff geexamieert hebbende den Inhoud en der voorsz.
Requeste ende gesien de verclaringe van Johan van Someren secretaris van Schieland en Kool die
nopende t versoeck by de voorsz. reqt. gedaan sich refereerde ter discretie van den gemelten hove
den voorn. supplt. voors. executeurschap ende voogdie ontslagen heeft, ende ontslaat hem daar van
mits desen surrogeert in desselfs plaatse de voorn. Johan van Someren”, enz.
foto 93
den 12-8-1693
De heer Johan van Someren, sectrs van Schieland is in de plaats van Benjamin Furlij, koopman alhier,
die zich bij de Hove van Holland wettig heeft geexcuseerd, gesurrog. (nevens Wouter Ariensz
Heijmond) tot executeur van het testament van Dirc de Witt, in zijn leven houtkooper, not. Govert
van Gesel alhier van 19-3-1693, mitsgaders tot voogd over de minderjarige dochter, geprocreeerd bij
Catharina Tentenier, enz.
den 13 dito
Corn. Splinter Marcktschipper van dese Stad op Heusden en Jan Jansz van den Honij, karreman, zijn
geord. als voogden over de nagelaten weesk. van wijlen Aegje Pieters, daar vader af is Aert Splinter,
enz.
den 14 dito
Adr. van Helmond is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Johannes van Rhijn, (nevens Paulus
van Peel) over het weeskind van Neeltge Jans d' Vrome, daar vader af is Jan Reijnier de With, enz.
Den 15-8-1693
Johannes van Engelen, die bij testament van Geertruijd Wijnans, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 30-4-1693, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 19 dito
Dirc de Visser, schoenmaecker, en Lamb. Riethuijsen zijn geord. als voogden over het weeskind van
Engel Bartels, daar moeder af is Geertruijd Giot, enz.
eodem die
Gerrit Bossij, schoenmaecker, die bij testament van Maria Havers, zijn overleden huisvrouw, not.
Corn. van Rosendael alhier van 14-3-1678, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., is Andries Havers
geord. tot mede voogd over de kinderen (sic), enz.
den 22-8-1693
Joris Sluijter, schoenmaker, en Thomas Boeser, kruijer, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Pieter van der Off, daar moeder af is Jannetge Bartels, enz.
den 26 dito
Albert Joosten, houtsager, en Hendric Aertsz, schipper, zijn geord. als voogden over de minderjarige
dochter van wijlen Pieter Hoogeveen, daar moeder af is Elsje Jans Verburgh, enz
eodem die
Claas van der Heeden, molenaer, en P. Schoneman, backer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Cornelis van der Heeden, daar moeder af is Sara Schooneman, enz.
eodem die
Leendert van Lockhorst, laeckenkooper, die bij testament van Elisabeth van Vlierden, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieter Rabus alhier van 23-6-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 94
den 28-8-1693
Op het verzoek van de heren en mrs. Laurens de Lange Adr. en Renier Visch, oudpresid. Schepen
deser stad, voor hen zelf en in deze vervangende de heer en mr. P. van Couwenhove als geord.
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen de heer en mr. Cornelis Arckenbout en Juffr. Lidia
van Vredenburgh, beide za. ged., is Gerard Blockerus, notaris alhier, gesurrog. tot administrateur, in
de plaats van wijlen P. Adr. Verwer, over de goederen de voorn. kinderen opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van vrouwe Adriana Blanckert, hun grootmoeder, in haar
leven weduwe van wijlen de heer Jacob van Vredenburg, in zijn leven oud schepen deser stad, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Magdalena Jans van Wassenbergh, die bij testament van Jacobus van Doorn, haar
overleden man, not. Seger van der Brugge alhier van 10-8-1678, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter van wassenbergh, Evert van der Vorst en
Mathijs Boogaert gesurrog. tot voogden over de kinderen. enz.
den 9-9-1693
Claes Simons, Frans Leenderts Poth en Gabriel van der Koij zijn geord. als voogden zo van moeders
als vaderszijde over de nagelaten weesk. van Celitje Simons van Dijck, daar vader af was Gerrit
Cornelis Rijwegh, enz.
den 10 dito
Cornelis Nieuland en Leendert Daniels, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Annetge Jans de Vos, daar vader af is Abraham van der Does, enz.
den 11 dito
Pieter Hoeck is geord. als voogd over de goederen van de kinderen van Jan Claes Blom, daar moeder
af is Aegje Jacobs, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Claes Dircx Blom, hun
grootvader van vaderszijde, enz.
den 11-9-1693
Godefridus en Nicolaes Caesar, die bij testament van Alida van der Sprongh, in haar leven weduwe
van Johannes Caesar, not. Pieter van Bueren alhier van 26-7-1693, zijn gesteld tot executeurs van
dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van dat testament zijn geraakt,
enz.
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eodem die
Alzo mr. Eeuwoud Guldenbach Ad., “sich met der woonstede niet alleen buijten de stad maer selfs
buijten d Provincie heeft begeven en latiteert is den selve van de adminstratie over d goederen
toebehoorende 't minderj. kind van Elias van der Vin, aen hem op den 26-7-1680 by dese kaemer
gedefereert, op huijden ontslaege en geexcuseert”, enz.
eodem die
Den selve is ook ontslagen en geexcuseerd van de administratie over de goederen van de kinderen
van Banckerus Ariens, daar moeder af is Neeltge Cornelis, tot Schiedam, opgekomen door het
overlijden van Jannetge Corn. za., enz.
eodem die
Den selve is nog ontslagen van de curatele over de fideicommissaire goederen gekomen van Cornelia
Spieringhs, in haar leven huisvrouw van Johan Norssus? en comp. de kindskinderen van Pieter
Lijntjes, “verders is den Selve van aele andere administratien bj de kaemer aen hem voor desen
gedefereert t’eenemael ontslaege en van gepriveert, zullks hy daer van gepriveert wert, enz.
eodem die
Adriaen Jacobs Deunisveld is geord. als mede voogd (nevens Pieter Hoeck) over de goederen van de
kinderen van wijlen Jan Claesz Blom, daar moeder af is Aegje Jacobs, opgekomen en aanbestorven
voor de ene helft door doode en overlijden van Claes Dircx Blom, hun grootvader van vaderszijde,
enz.
den 17 dito
Jean Ovelingh, koopman alhier, die bij testament van Anna Longdos, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan ten Bergh alhier van 2-9-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 95
den 18-9-1693
Dirc Peijs, die bij testament van Hendrina Swaerdekroon, zijn overleden huisvrouw, not. Philips de
Custer alhier van 21-7-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 19 dito
Cornelis van Oort, schilder, en Gerrit van Cleeff zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Elisabeth Verbeecq, daar vader af is Jacob Blaauwvoet, schilder, enz.
eodem die
Johannes Dircksz, wever, en Dirck van Eel, varendeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jacob Hendrickse, daar moeder af is Maartge Abrahams, enz.
den 23-9-1693
Elisabeth van der Lanen, die bij testament van Willem Hartleij, haar overleden man, waarvan de
superscriptie is gemaakt en gepasseerd voor Jan du Clou, not. alhier op 20-9-1691, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, enz.
den 24 dito
Jan Harmens en Daniel Alewijns de Hond, wollespinders, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Jans, daar vader af is Jan Pieters van Waart, enz.
eodem die
Henriette Rampensis, die bij testament van Joost Wittert, haar overleden man, not. Philips Basteels
alhier van 25-8-1658, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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den 30 dito
Mattijs Pietersz van Heel, kuijper, en Jan Stoffels, sackendrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Pieter Pietersz Koontjes, daar moeder af is Cornelia Paulus Leuter, enz.
den selven dito
Vrouwe Hillegonda van Gangel, die bij testament van de heer en mr. Bartholomeus van den Velde, in
zijn leven oud burgermr. deser stad, not. Francois d'Koning alhier van 13-4-1693, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob van Gadeweche, maeckelaer, en Johannes Louterbeecq, die bij testament van Isaacq Jansz van
Nieuwenhuijsen, not. Zeger van der Brugge alhier van 7-9-1693, zijn gesteld tot voogden over zijn
minderjarige dochter en al de andere minderjarigen en hun goederen die uit kracht van het voorn.
testament zijn gerechtigd, enz.
den 2-10-1693
Jannetge Hermans Verburgh, die bij testament van Joost Willems Hoogenburgh, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 30-8-1670, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 3 dito
Gelder Paan, bruggeman, en Isacq de Valcq, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Fijtge Cock, daar vader af is Rijck van Rust, enz.
foto 96
den 7-10-1693
Willem Zuijderman en Johannes Breedenburgh zijn zo van vaders als moederszijde geord. tot
voogden over de nagelaten minderjarige dochter van wijlen Claesje van Arckel, daar vader af was
Paulus Janse Breedenburgh, enz.
den 10 dito
Dirck Alblas en Francois de Frens, die bij testament van Maria Koningh, in haar leven huisvrouw van
wijlen Adriaen Maen, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 12-1-1691, zijn gesteld tot voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Annetje Jans Ketelaer, daar vader af was de voors. Adriaen Maan,
enz.
den 16 dito
Abraham Coolbrand en Dirck Marctschuijt, zijn geord. zo van moeders als vaderszijde als voogden
over het weeskind van wijlen Adriaen Maan, in zijn leven koopman alhier, daar moeder af was Maria
Koningh, zijn laatste huisvrouw za., enz.
den 21 dito
Pieter Navee, arbeijder, en Johannes Navee, schoenmaecker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Lijsbeth Jans, daar vader af is Christoffel Pieters Navee, enz.
den 23 dito
Jan Max en Arij Cornelisz, beijde karreluijden, zijn geord. als voogden over het weeskind van Claas
Jans de Vis, daar moeder af is Marijtge Jans, enz.
den 24 dito
Cornelis Pietersz van Roon, kladschilder en Bartel Bartelsz, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jannetge Pieters, daar vader af is Frans Dame, enz.
den 29 dito
Jan Marris, tabackspinder, en Robbert Edmonstond, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Daniel Gard, daar moeder af is Isabel Borns, enz.
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den 29-10-1693
Cornelis Leenderts, mandemaecker en Willem de Raat, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Aert Harmens Hackert, daar moeder af is Grietje Cornelis, enz.
den 31 dito
Op het verzoek van Baartge Hendricks van Rijswijck, die bij testament van Hendrick Boumeester,
haar overleden man, not. Seger van den Brugge alhier van 26-12-1692, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Leonard Teller, herbergier, en Joost
Bouwmr., gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 4-11-1693
Jan Robberts, varende man, die bij testament van Hester Jans, zijn overleden huisvrouw, not. Servaes
Hannot alhier van 16-4-1672, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Nicolaes Dircks van der Hoeck, die bij testament van Annetge Jacobsd, in haar leven weduwe van
Jonas Jansz de Peijster, not. Zeger van der Brugge alhier van 12-10-1693, is gesteld tot executeur van
dien, mitsgaders tot voogd over al de minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn gerechtigd,
enz.
eodem die
De heer en mr. Corn. van den Bergh, oud schepen deser stad, die bij testament van Hendric
Schuerman, in zijn leven koopman alhier, not. mr. Eewoud Guldenbach alhier van 29-6-1689, is
gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht van het
voorn. testament zijn gerechtigd, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders over
uts., met macht om voogden aan te stellen, is Anthonij van Hees, koopman, gesurrog., in de plaats
van wijlen Ds. Wilhelmus Velingius, in zijn leven predicant alhier, tot mede executeur en voogd over
al de minderjarigen, enz.
foto 97
den 5-11-1693
De heer Barent van Outheusden, koopman alhier, die nevens mr. P. Kievid za. en Bernard Houtman,
bij testamenten van Nicolaes van Heijmenberg en Yda de Leuw, beide za. ged., waren gesteld tot
voogden over de minderjarige dochter, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld als voogd over uts., met macht om een
of meer In de afgestorven plaats te assumeren, is de heer Adr. Wittert d’jonge, koopman, gesurrog.
tot mede voogd, in de plaats van mr. P. Kievit za., over de nog minderjarige dochter van de voorn.
Nicolaes van Heijmenberg en Yda de Leuw, beide za. ged., enz.
den 6 dito
Gerrit Corn. Gent, die bij testament van Annetge Salomons van Reurt, not. Joost Wittius alhier van 112-1692, is gesteld tot voogd over haar kinderen, enz.
eodem die
Dirck van der Kaa, schoenmaecker en Bartel Jansz, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weesk. van Jannetge Barents, enz.
den 7 dito
Isaacq van der Wels, passementwercker, en Bartel Bartelsz, schoorsteenveger, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Pieter Reinbrantsz, daar moeder af is Fransina Marcus, enz.
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eodem die
Hendrick van Westerbrugge en Aert Barents Oosterkamp, zijn geord. als voogden van vaderszijdse
over de nog minderjarige uitlandige zoon van Olivier van Eck, daar moeder af was Elisabeth van
Westerbrugge, enz.
den 11 dito
Isaacq Iaacqs van der Wels, sijdewercker, en Joost Claasz Gouwer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Reijnbrants, daar moeder af is Francijntge Marcus, enz.
den 12-11-1693
Joost Claasz en Floris Pietersz, zijn geord. als voogden over de goederen van het nog minderjarige
kind van Hillegond Huijberts, daar vader af is de voorn. Joost Claasz, als mede erfgenaam ex
testamento van Claas Jacobsz Delff tot Alckmaar overleden, opgekomen en aanbestorven voor
zodanige portie als (doorgehaald: in het testament) “bij hem aen 't selve kind uijt kraghte van de
clausule reservatoir geinsereert in sijnen testamente gemaeckt ende gepasseert voor Cornelis
Heijmenbergh ntts. en seckere getuijgen tot Alckmaar voorsz. op den 6-2-1688 is gemaackt, enz.
den 13 dito
Johan van de Pavort, notaris en procureur alhier, die bij testament van “den Ed. manhaften heer Aert
van Nes, lieutenant Admirael van Holland ende Westvriesland onder ’t resort van 't Ed. mog Collegie
ter Admiraliteijt op de Mase alhier”, not. Govert van Gesel alhier van 9-12-1686, is gesteld tot
executeur van dien, mitsgaders tot voogd over zijn “naartelatene minderjarige kind kinderen
erffgenamen off legatarissen”, enz.
eodem die
De heer Dirck van den Heij, die bij acte van verklaring bij uts. gemaakt en gepasseerd voor uts. op 258-1690, is gesteld tot executeur van het testament van uts. en voogd over uts., enz.
Den 14 dito
Comp. Pieter de Raath, die bij testament van Annetge Jacobs, weduwe van Jonas Jansz de Peijster,
zal., not. Seger van der Brugge, alhier van 12-10-1693, is gesteld tot executeur van haar testament,
mitsgaders voogd over haar minderjarige erfgenamen en verzoekt dat hij compt. de ouderdom van
70 jaar heeft bereikt dat hij compt. van het voorn. executeurschap en voogdij mag worden ontslagen
en vrijgesteld, enz.
foto 98
eodem die
Alzo Pieter de Raath, die bij testament van uts., is gesteld tot executeur en voogd over de
minderjarige daarin vervat, van het voorn. executeurschap en voogdij om wettige redenen is
geexcuseerd, zo is Herman van Benkampe in zijn plaats gesurrog. tot executeur van het testament en
voogd over de voorsz. minderjarigen, enz.
eodem die
Burger Jansz van Singele, bostelmaker, en Pieter Lambertsz, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Leenhouwer, daar moeder af is Maria Carels, enz.
den 18 dito
Dirck van Heel en Antonij Lemmit, varendeluijden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Jacobus Kool, daar moeder af is Willemtge Hendricksdr., enz.
den 19 dito
Huijgh Grootswager en Ambrosius van Leeuwen zijn geord. als voogden van moederszijde over de
nog minderjarige zoon van wijlen Clara Robberts, daar vader af was Arij Cornelisz, enz.
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den 20 dito
Aan de Ed. groot achtb. heeren schout, burgermeesteren, ende schepenen der Stad Rotterdam
geven met behoorlijke Eerbiedigh. te kennen de onderges. schoonmoeder en swager, ende andere
nabestaande vrinden ende geallieerden van Johannes van Arckel, apothecar alhier, dat de selve
Johannes van Arckel, door een melancholijk humeur aangequeeckt en voortgeset door een
onordentelijcke manier van leven, in sodanigen staat is geraakt dat hij gansch onbequaem is om hem
selven langer te konnen regieren, ende sijn eijgen saeken waarnemen, veel min de voogdie hem
aenbevolen soo over sijn voor soon (die nu over de 22 jaren oud is) door hem verwekt aen Maria
Engels, sijn eerste overlede huijsvrouw; gemerckt hij door de melancholie, ende sijn onordentelijke
manier van leven sodanigh in manier van leven is verandert, dat daar hij voor desen plag te wesen
heel geset, bedaart, spaersaem, en opmerkende, nu in tegendeel is los, ongebonden, woest,
quistende, ende onachtsaam in alle sijne saaken, doende veele dingen soo in timmren, metselen,
koopen, verkoopen, vermangelen, en reuijlen, die niet na het doen van een verstandigh mensch,
maer geheel en al na het doen van een dwaas, oft krancksinnigh mensch gelijken, en daer mede over
een komen, sulx dat by aldien daerinne niet tijdigh en spoedigh word voorsien, met reeden niet
alleen te dugten is, dat hij sijn eijgen, en minderjarige kinderen goederen, daer van hem de voogdie
alsvoren is aenbevolen, sal doorbrengen, verquisten, en verwaerloosen, maar sigh selven, ten
opsigte van sijn functie, en veel andere menschen, off in haer leven, off gesondseijt merckelijk
komen te kort te doen, en beschadigen, door dien verscheijde malen is ondervonden dat hij door
ijdelheit van sinnen, en verstand aen de luijden sijn winkel frequenterende, en om medicamenten,
oft sulx middelen voor haar qualen, en gebreken bij hem te marct komende het een voort ander
geeft, als regenwater voor Pieter Zelij water, d'een siroop, off medicamenten voor d'ander, en soo
voorts, t welk te vresen staat, dat ook wel van medicijn tot venijn soude konnen overgaen waar van
een Notabel ?lmpel ook sal konnen dienen, het gene den voorn. Johannis van Arckel onlangs ontrent
de heeren bewintebberen vande geoctroijeerde Oostindische Compt. ter camer alhier in't leveren
van medicamenten ten dienste vande selve Compt., ende het toestellen vande chirurgijne kisten
vande voorsz. Compt. heeft gedaan, ende verrigt waar van sij supp vertrouwen dat uEde. grootachb.
volkomen kennis hebben ende alsoo sij supp. gaerne souden sien dat tot voorkominge vande voorsz.
gevreesde onheijlen, daerinne spoedigh wierd voorsien, zoo zijn sijlieden te rade geworden
haerlieden daer over aen ued. grootachb. te addresseren, gansch dienstigh versoekende, dat de selve
gelieven haerlieden supp. te consenteren, ende authoriseren, omme den voorn. Johannes van Arckel,
in het een, off het ander beterhuijs te mogen, doen brengen en opsluijten, omme soo t mogelijk was
den vande voorsz. qualen te doen genesen ende tot dien eijnde den subst. schout desen Stad te
lasten, ende ordonneren, omme hen lieden, soo 't nodigh is daerinne de sterke hand te bieden, ‘t
welck doende etc., ende was geteekent, Margrieta Paets, Jan van ‘t wedde, Vincent Paats, Harmanus
Hoogenburgh, Pieter Smout, Jan Oudaan, Hendrick den Hengst, Albert de Haas, G. de Lange, Corn.
van den Fijt, Em. van Welsenes, Jan de With, Jacob Coorenhard, Corn de With en Pieter van Putten.
foto 99
In mergine stond voor Appostil
d'heren vande weth den stad Rotterdam geexamneert hebbende den innehoude vande
nevenstaande regte acoorderen de supp. hun versoek, authoriseren en qualificeren vervolgens de
selve omme Johannes van Arckel mede inde nevenstaande regt. gemelt, int beterhuijs tot Delft
genaemt Hulde, te doen brengen en opsluijten, ende des noots daer toe de stercke hand vanden
heren officier te versoecken dogh alle onvermindert en sonder prejuditie vande actie die den heer
officier tot laste van hem van Arckel is sustinerende, enz.
den 20-11-1693
Op het versouck van de gesaementlijcke vrinden en naast bestaende van Johannes van Arckel
gewese apothecar alhier en d’vorenst. Regte gemelt en opgevolghde apostille by d'heren van weth
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verklaert simpel en Innocent, is Joost Wittius, Notaris alhier, geord. tot curateur over den selve en
zyne goederen onder belofte van sich te quijten naer behooren, enz.
den 20-11-1693
Hendric Middelwaert, metselaer, en Pieter Baltens, operman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joris Ariens, daar moeder af is Soetje Ariens, enz.
eodem die
Dirck van Mare en Jan Dircx van Leuwen, binneschipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jansz van der Hut, daar moeder af is Neeltge Hendrics, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Susanna Huijs, die bij testament van Jacobus van der Tijt, haar overleden man,
not. Arnoldus Meijsterus alhier van 28-5-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Leendert Vooghd en Johannes Claerhout gesurrog. als voogden over het
kind, enz.
eodem die
Benjamin Furlij, koopman alhier, die bij testament van Dorothea Grainge, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 17-10-1676, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Compt. de heer Daniel van der Heij, oud commissaris van zeesaecken, die bij testament van wijlen de
heer Aert van Nesch, in zijn leven L.t. Admirael van Holland en Westvriesland onder 't resort van t Ed.
mog. Collegie ter admiraliteyt alhier, not. Govert van Gesel alhier van 9-12-1686, is gesteld tot mede
executeur en voogd over diens kinderen en legatarissen, en verzoekt dat hij van de voogdij mag
worden ontslagen en vrijgesteld, aldaar hij al meer dan drie voogdijen heeft waar te nemen, enz.
foto 100
den 25-11-1693
Claes Jacobsz, binneschipper, en Corn. Jansz, kruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Job Ariens, daar moeder af is Dirckje Joris, enz.
eodem die
Theunis van der Hee, kruijer, is geord. als voogd over de weeskinderen van Schalck Jans, daar moeder
af is Baefje Pieters, enz.
eodem die
Samuel en Pieter de Jongh, klapwaeckers, zijn geord. als voogd over het nagelaten weesk. van Claes
Daniels Seeuw, daar moeder af is Barber Sanders, enz.
den 27 dito
Lambr. van der Toren en Pieter Timmers zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob
Ariens Hem, daar moeder af is Lijsbeth Hendrics, enz.
eodem die
Op het verzoek van Louijse Pieters Chuvin, die bij testament van Nicolaes Westerhoven, haar
overleden man, not. Johannes Banck binnen Delft van 24-10-1671, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Hubert IJserloo en Maerte van der Wint gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
den 28 dito
Jacobus van den Kerckhove is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Adriaen Maen over de
erfportie van de minderjarige dochter van wijlen Elisabeth Ketelaer, daar vader af is Cristiaen
Bleecker, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Catharina van Biesum, enz.
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den 2-12-1693
Jacobus Corstiaensz Groenwegen en Guilliaem van der Poerte zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Lievens, daar moeder af is Ariaentje Leenderts, enz.
eodem die
Jan van Berghem, timmerman, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Michiel Dorreman
(nevens Willem Coddeus) over de weeskinderen van Stijntje Ariens, daar vader af is Willem Boogaert,
enz.
den 2-12-1693
Mr. Pieter Ouseel, Adv., is gesurrog. tot voogd en administrateur, in de plaats van wijlen Olivier van
Eck, op het verzoek van oom van Velsen, over de goederen toebehorende het minderjarige weeskind
van wijlen Dirc Simons van Velsen, daar moeder af was Maritje Leenderts, enz.
eodem die
Arij Jans Timmers, timmerman, en Michiel Berghman, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Leenderts, daar moeder af is Susanna Jacobs, enz.
eodem die
Joris van Wesel, die bij testament van Sara Campfoort, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius
alhier van 29-12-1672, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4 dito
Jacob Steenwijck, kleermaecker, en Wilhem Rijckwaert, dr. Medicina, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Paulus Jansz de Vries, daar moeder af is Lavijntje Theunisdr, enz.
eodem die
Op het verzoek van Juff. Agatha Walvis, die bij testament van de heer Adr. van Ments, in zijn leven
Dr. Medicina, not. Govert van Gesel alhier van 3-5-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Willem van der Plas, chirurgijn en Bernardus Fero,
apothecarius, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Jan La Garde en Nicolaes de Melander zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Aegje
Pieters van Egmont, daar vader af is P. van Oversee, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Magdaleentje Claes van der Meut, die bij testament van Corn. van Zuijlen, haar
overleden man, not. Philips Basteel alhier van 28-2-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter Gabriels van Asch en Johanna Nieuwerkerck
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., is de voorn. P. Gabriels van Ash gesurrog. tot voogd, in de plaats van Corn.
van Zuijlen over het weeskind van Laurens Gijsbrecht van der Tack, daar moeder af is de voorn.
Magdaleentje Claes van der Meut, enz.
foto 101
den 9-12-1693
Cors Jansz, varende man, en Jan Jans, metselaersknecht, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijle Harmen Willems Kerckenbosch, daar moeder of is Aeltge Jillis, enz.
eodem die
Op het verzoek van gezamenlijke vrienden en naast bestaande van Johannes van Arckel, gewezene
apothecarius en althans gedetineerde In het beterhuijs gen.t. Keulen tot Delft, is mr. P. Ouseel Adv.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

en notaris alhier, gesurrog. tot curateur over hem en zijn goederen, in de plaats van wijlen Joost
Wittius gewezen notaris en eerste clercq van Sectr. van dese kaemer, enz.
den 10 dito
De heer en mr. Corn. van Swanenburgh Ad., is van vaderszijde, in de plaats van wijlen Willem
Verhoeve gesurrog. tot voogd over de minderjarige zoon van wijlen Jochem Deventer, daar moeder
af was Cornelia Verhoeve, enz.
eodem die
Jacob van der Laen, seijlmaecker, en Cornelis van der Bel, voorleser in d Zuijderkerck alhier, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Leendert Thijsz Groenewegen, daar moeder af is Anna
Jans, enz.
eodem die
Ambrosius van Leuwen en Huijg Grootswager, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Arij Cornelisz, daar moeder af was Clara Robberts, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Ariaentje Chielen van Dam, die bij testament van Cornelis Ariens Buijs, in zijn
leven grutter, haar overleden man, not. Adriaen Jonghkint binnen Gouda van 3-4-1682, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jacobus Jansz Kram en
Wiggert Buijs gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Theunisz, korenverschieter, en Leonard van den Bergh, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Anna van Vrij Alden Hove, daar vader af is Frederic Lomburch, enz.
den 12-12-1693
Cornelia Vermande, die bij testament van Jacobus Verbeeck, haar overleden man, not. Philips
Basteels alhier van 27-5-1676, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogdesse over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Barent Joosten Stol geord. tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Zeger Verbrugge, notaris alhier, is geord. tot voogd over de nagelaten weesk. van Johannes
Oudewater, daar moeder af is Maria Juliana Bottesius, enz.
eodem die
Jan Roos, hellebardier, en Willem van der Ka, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Sophia Karebos, daar vader af is Wilhem van Hemert, enz.
eodem die
Theunis Jansz en Hubert Huberts, varendelieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Gabriel Theunisz, daar moeder af is Annetge Theunis, enz.
den 18 dito
Mathijs Maersel en Martinus de Meijer zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pieter
Pieters, daar moeder af is Lijsbeth Pieters, enz.
eodem die
Steven Stevens, koopman, is geord. tot voogd (nevens Zeger Verbrugge, notaris alhier) over de
weeskinderen van Johannes Oudewater, daar moeder af is Maria Juliana Battesius, enz.
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den 29 dito
Arij Jorisz, wollekammer, en Corn. de Moij, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maria Paulus, daar vader af is Francois Simonsz, enz.
foto 102
eodem die
Mevrouwe Theodora Meerman, die bij testament van de heer en mr. Adriaen Boon, in zijn leven Oud
President burgemr. deser stad, not. Govert van Gesel alhier van 22-1-1691, is gesteld tot voogdesse
over hun kind, heeft op heden ter weekamer alhier door Jacob Witheijn outcommissaris van het
waterrecht doen verklaren, enz.
den 24-12-1693
Willem Engels, kruijer, en Jan Gree, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Joris Thomas, daar moeder af is Beatris Willems, enz.
eodem die
Francois Wasche en Willem Corn. Verhouve zijn gesurrog. tot voogden over het nagelaten weesk. van
Jasper Jaspers, daar moeder af is Maritje Ariens, in de plaats van wijlen Adam Jansz en Maerte Jans,
enz.
eodem die
Thomas Braecks, backer, en Hendric Hoppesteijn, backer, zijn geord. als voogden, die bij testament
van Maritge Theunis van Kooten, in haar leven huisvrouw van Jacob Cornelis Bruijgom, not. Zeger van
der Brugge alhier van 30-11-1693, zijn gesteld als voogden over de minderjarige kinderen in het
testament begrepen, enz.
den 30 dito
Pieter Willemsz, die bij testament van Frederic Willemsz, zijn broeder za., not. Jacobus van Aller
alhier van 19-3-1685, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van Annetge Willems, daar vader af
was de voorn. P. Willems, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., nevens Pieter
Hendrics za., met macht om voogden aan te stellen, is Corn. Bras, timmerman, gesurrog. tot mede
voogd over de kinderen, enz.
den 30-12-1693
Op het verzoek van Samuel Reineaud als geord. voogd over de nagelaten weesk. van Steve
Starckman, daar moeder af was (niet vermeld) (nevens J. Wittius, in sijn leve Nots en eerste Clerck
van Secr. van dese kaemer) is mr P. Ouseel Adv. en Notaris alhier gesurrog. tot mede voogd over de
kinderen. enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Arent Vapour, oud schepen deser stad, die bij testament van Juff.
Elisabeth van der Wolff, in haar leven weduwe van wijlen Johan Blom, not. Philips Basteels alhier van
27-2-1685, is gesteld tot executeur van de uiterste wil en tot voogd over de minderjarigen daarin
begrepen, nevens mr. Adr. van der Wolff za. ged., met macht om voogden aan te stellen, is de heer
en mr. Vincent Paets Ad. gesurrog. tot mede executeur en voogd over al de minderjarigen daarin
gemeld, enz.
den 2-1-1694
Gerrit Jans, drooghscheerder, en Pieter Jacobs van Leuven, tegelbacker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Aeltje Gerrits, daar vader af is Corn. Alberts, enz.
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den 6 dito
Op het verzoek van Isacq Portugael, koopman alhier, als geord. voogd over de weeskinderen van
wijlen Nicolaes Harran zal. ged., daar moeder af is Anna le Gaij, is mr. P. Ouseel Adv. en Notaris alhier
gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen J. Wittius, in zijn leven mede notaris alhier over de
kinderen, enz.
den 7 dito
Heijndrik Haleth, knoopmaker, en Cornelis Nanning, arbeijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Barent Joosten, daar moeder af is Heijltje Gerrits, enz.
eodem die
Cornelis van der Bel, bidder ter begraevenis, die bij testament van Magdaleentje Corn. weduwe van
Jacob Boele, mitsgaders Ariaentge Jacobs, bejaarde ongehuwde dochter, not. Johan Bordels alhier
van 31-12-1686, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn
geraakt, enz.
foto 103
eodem die
Richard Davies, koopman, die bij testament van Richard Pamer, not. Johan van Weel alhier van 23-21689, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
den 8-1-1694
Adrianus de Melander, clerck van Sectr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de
plaats van wijlen J. Wittius, over de nagelaten boedel van wijlen Francois Verwilt, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de ƒ 4264:18:12: de kinderen van
Maria van Dalen aanbestorven door doode en overlijden van Cornelia IJsenhagen, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over ƒ 2256:5:4: toebehorende
Stephanus Heijnen zoon van D. Heijne za., enz.
den 9 dito
Mr. Pieter Ouseel Adv. en Notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen J.
Wittius, in zijn leven gewezen eerste clercq van de secrt. van de weeskaemer, over zodanige als
Catharina de Swart, “onder meerdere sa. aen haer kinderen heeft gedonateert, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de goederen van de kinderen van
Jacob Rouck, voor haar vaderlijk bewijs, enz.
eodem die
Deselve is gesurrog. uts., in de plaats van uts., over zodanige “sestienhondert eenentwintigh gulden
en eene st. het kind van wijlen Corn. den Jager, voor zijn vaderlijk bewijs compet.”, enz.
den 9-1-1694
Mr Pieter Ouseel, Adv. en notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen J.
Wittius, over de goederen Agatha den Danser opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden
van Maertge Jacobs Posthoorn, in haar leven laatst weduwe van Andries Grijpe, haar grootmoeder
van moederszijde, enz.
eodem die
Deselve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de minderjarige erfgenamen van
wijlen Abraham de Gijn, bij de weeskamer van Batavia aan deze kamer overgemaakt, enz.
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den 14 dito
Op het verzoek van Annetje Jans Boon, die bij testament van Jacob Jacobs Posthoorn, haar overleden
man, not. Otho van Voorst alhier van 19-2-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Gerrit en Mathijs Boon gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 15 dito
Corn. van Swieten en Jan Besoijen, koopliede alhier, zijn gesurrog. in de plaats van wijlen Jeremias
Persoons en Johan Persoons tot executeurs van het testament van wijlen Magdalena Cardon, in haar
leven huisvrouw van Johan Brouwer, not. Vitus Mustelius alhier van 9-7-1689, mitsgaders tot
voogden en administrateurs over al de minderjarigen en hun goederen, die uit kracht deser zijn
geraakt en speciaal over de erfportie van de kinderen van Pieternella Cardon, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Johanna van der Straten, die bij testament van Laurens van Nattenhove, haar
overleden man, not. Philips de Custer alhier van 9-2-1685, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Pieter van der Straten geord. tot mede voogd
over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Corn. van Swieten en Jan Besoijen, kooplieden alhier, als in de plaats van
Jeremias en Johan Persoons, beide za. ged., gesurrog. excecuteurs van het testament van wijlen
Magdalena Cardon, in haar leven huisvrouw van Johan Brouwer, not. Vitus Mustelius alhier van 9-71689, mitsgaders tot voogden over al de minderjarigen, die uit kracht van dien zijn geraakt en wel
speciaal over de erfportie van de kinderen van Pieternella Cardon, zijn Pieter Verbeeck en Hendric
van Braeckel, beijde mede kooplieden alhier, geord. tot acteurs en deel voogden om voor de voorn.
minderjarigen met en tegens de Reqte. te procederen tot schifting, scheiding en deling van de
boedel, enz.
foto 104
eodem die
Mr. Pr. Ouseel, Adv. en notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Joost
Wittius in zijn leven mede notaris alhier, over de goederen van de erfgenamen van Jasper Gerrits van
Strijen opgekomen, enz.
den 20-1-1694
Op het verzoek van Geertruijd Heijndrikxdr, die bij testament van Matijs Ariensz van der Velt, haar
overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 13-6-1675, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, is Cornelis van Wel, tinnegieter, gesurrog. tot voogd
over het kind, enz.
eodem die
Comp. de heer Gerrit Post, secrts. tot Delfshaven, die bij nadere acte van verklaring van Geertruijd
Hendrics, in haar leven weduwe van Mathijs Ariens van der Velt, not. Seger van der Brugge alhier van
14-1-1694, is gesteld tot voogd over het weeskind van uts., en verzoekt dat hij van de voogdij mag
worden ontslagen, alzo hij veklaarde meer als drie voogdijen als nog waar te nemen, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Corn. van Wel, tinnegieter, die bij nadere acte van verklaring van uts., is gesteld
tot voogd over uts., met macht om voogden aan te stellen, is Johannes Hoorn, messemaecker alhier,
in de plaats van de heer Gerrit Post, secrt. tot Delffshaven, die zich wettig heeft geexcuseerd,
gesurrog. tot mede voogd over het kind, enz
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eodem die
De heer Philip Deodati, Commissaris van Syn kon Maj. Engelse troupen ten dienste deses
Nederlanden, die bij testament van Vrouwe Lidia Blanckert, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Weel alhier van 15-11-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 22-1-1694
Op het verzoek van Vrouwe Theodora Meerman, die bij testament van de heer en mr. Adriaen Boon,
in sijn leve outburgermr deser stad, haar overleden man, not. Govert van Gesel alhier van 22-1-1691,
is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn de heren Jacob
Witheijn, Oud commissaris van kleijne zaecken, en Dammas van Gherwen, oud commissaris van
zeesaecke, geord. tot mede voogden over het kind, enz.
Den 23 dito
Jan van Baten, timmerman, en Emanuel Thomas, varende man, zij geord. als voogden over de
minderjarige dochter van wijlen Jacob Hendrics Hofland, daar moeder af is Catharina Joris, enz.
den 27-1-1694
De heren Wolter, en Jean le Grand, coopluden, die by testament van Maria Wolters, in haar leven
huisvrouw van Jean Reijnier de Wit, not. Mr. Pieter Ouseel alhier van 16-10-1693, zijn gesteld tot
voogden over de minderjarigen kinderen in het testament begrepen, enz.
den 28 dito
Francois Wachtmans is gesurrog. tot curateur, in de plaats van wijlen Joost Wittius, over de goederen
van Mathijs Tonis, in zijn leven innocente persoon nagelaten, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen J. Wittius in zijn leven notaris en
eerste clerck van de weeskamer alhier, over zodanige som van penn. als Pr. Ariens, minderjarige zoon
van wijlen Arij Pieters is opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Aeltge Boels, in
haar leven huisvrouw van Jan Stoffel Rooseboom, in den Briel overleden, enz.
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eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over zodanige som van penn. als de
minderjarige zoon van wijlen Helena Leenderts Boels en Gillis Drost is opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van uts., enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over zodanige som van penn. als
Herman Cloppenburgh en Arnoud Collette, executeurs van het testament van wijlen Brisella
Houtmans, in haar leven weduwe en geinstitueerde erfgename van wijlen Jacob Caron uit Batavia
aan deze kamer hebben overgemaakt voor rek. van de erfgenamen van Brisella Houtmans, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de goederen van mr. Justus Blonck
Ad., als getrouwd hebbende Maria van der Haven, nagelaten dochter van wijlen Meijndert van der
Haven, daar moeder af is Christina van Biesevelt, opgekomen en aanbestorven zo door doode en
overlijden van Aeltge van den Velde, zijn voorn. huisvrouws overgrootmoeder van moederszijde,
Geertruijd van Gherwen, nagelaten dochter van Geertruijd van der Haven, daar vader af was de heer
Johan van Gherwen, als door het overlijden van Sijvert van der Haven, onder zodanige last van
fideicommis als in het testament van de voorn. Aeltge van den Velde, not. Nicolaes Vogel alhier van
21-1-1647, is uitgedrukt, enz.
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eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de goederen van Daniel van der
Haven, nagelaten zoon van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christina Biesevelt,
over de goederen de voorn. van der Haven opgekomen en aanbestorven in maniere als in de
vorenste acte is uytgedruckt, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de goederen van Aeltge van den
Velde, in haar leven weduwe van Sijvert Meijnderts van Duijne, bij haar testament, not. Nicolaes
Vogel alhier van 21-1-1647, fideicommis en restitutie subject gemaakt voor zo veel de selve goederen
door het overlijden van Geertruijd van Gherwen nagelaten dochter van Geertruijd van der Haven
geprocreeerd bij Johan van Gherwen (welke Geertruijd van der Haven een dochter was van Gijsbert
Simons van der Haven en Maria van Duijnen, dochter van gemelde Aeltge van den Velde, en ook
erfgenaam was uit kracht van het voorn. testament van meergemelde Aeltge van den Velde, haar
overgrootmoeder van moederszijde voor een vierde part) gekomen en gedevolveerd waren eerst op
Arent, Sijvert en Meijndert van der Haven, zonen van de voorn. Gijsbr. Simons van der Haven en
Maria van Duijnen, mitsgaders op Maria IJda van der Haven nagelaten dochter van de voorn. mr.
Simon van der Haven en Maria van Duijnen en naderhand door het overlijden van Sijvert van der
Haven op de gemelde Arent van der Haven, Meijndert van der Haven en Maria IJda van der Haven,
en nu laastelijk vermits het overlijden van de voorn Arent, Meijndert en Maria van der Haven op de
kinderen van Maria van der Haven voorn., voor een derde part, en op de gemelde kinderen van
Meijndert van der Haven mede voor een derde part, mitsgaders voor het laaste derde part gebleven
zijn aan Maria IJda van der Haven (wed. van Eduard Emptinck, in zijn leven koopman tot Amsterdam)
nagelaten dochter van de voorn. mr. Simon van der Haven, in zijn leven brouwer in de brouwerij van
‘t Swartepaert alhier en Maria van Banckem, met zodanige last van fideicommis, als in het testament
breder is uitgedrukt, enz.
den 29-1-1694
Adrianus de Melander, clerck van de secrt. van de weeskamer deser stad, is gesurrog. tot
administrateur, in de plaats van wijlen J. Wittius, in zijn leven notaris, over de fideicommissaire
goederen bij Jan Gijsberts Tromper “metter dood ontruymt en naergelaeten volgens des selfs
testament gepasseerd voor den not.” Jacob Simons alhier van 3-11-1620, enz.
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eodem die
Mr. Pieter Ouseel, Adv. en notr. alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen J.
Wittius, over de goederen van het minderjarige uitlandige kind van wijlen Margarita van den Broeck,
daar vader af is Pr. de Roij, althans mede uitlandig, opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van Pieter Jansz Blanckert, de voorn. kinderens grootvader van vaderszijde, enz.
den 3-2-1694
Compt. Willem Oudenaer, kruijdenier, die op 15-11-1691, (nevens Willem Jacobs Groen, stierman ten
haringh) is aangekomen de voogdij over de minderjarige kinderen van Wijvetje Joppe Verhouff, daar
vader af was Christiaen Joppe de Vos en verklaarde “dat hij metter woonstede sich buijten desen
stad sou begeven en dat hij van de voors. voogdije mocht werden ontslaege”, enz.
eodem die
Mathijs Jacobs Verhoeff is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Willem Oudenaer, kruijdenier, die
zich wettig heeft geexcuseerd, (nevens Willem Jans Groen, stierman ter haringh) over de
minderjarige kinderen van Wijvetje Joppe Verhouff, daar vader af was Christiaen Joppe de Vos, enz.
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eodem die
Hendric Hegeman, suijckerbacker, die bij testament van Elisabeth Kramer, zijn overleden huisvrouw,
not. Zeger van der Brugge alhier van 4-7-1670, is gesurrog. tot voogd over hun kind, enz.
den 3-2-1694
Franc Govers en Dirck Maertensz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetje Jans,
daar vader af is Leendert Jaspers, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Trijntge Barents, die bij testament van Cornelis Ece, haar overleden man, not. Jan
van der Hoeven alhier van 28-12-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Sander de Bruijn en Jan Op den Horst gesurrog. tot voogden over het
kind, enz.
eodem die
Pieter van der Plas, die bij testament van Emmetje Quintus, not. Jan van der Hoeven alhier van 1310-1686, is gesteld tot voogd over het weeskind van Emmetje Quintus, daar vader af is de heer
Cornelis van der Poth, enz.
eodem die
Op het verzoek van Corn. van der Pot, die bij testament van Emmetje Quintus, zijn overleden
huisvrouw, not. uts., is gesteld tot voogd over uts., (nevens Pieter van der Plas) met macht om
voogden aan te stellen, is Jan Spiegel, korenmeter, geord. tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Huijg Maertens Blom, baen spinder, en Jan Jans, smit, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maertje Reijniers, daar vader af is Abraham Pieters, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob Jans, daar moeder af is Jannetje
Thomas, enz.
den 6-2-1694
Johannes Hubee, bratwerker, en Corn. Corstiaanse, korenmeter, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weesk. van Jochem Pieterse, daar moeder af is Petronella Cardon, enz.
eodem die
Leendert Breetveld, scheeptimmerman, en Cornelis Samuelse zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Johannes Marinisse, daar moeder af is Maartje Breetveld, enz.
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den 10-2-1694
Daniel Gord en Jan Steurt, zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van Andries Molenaer,
daar moeder af is Grietje Jacobs, enz.
eodem die
Jan Danielse, scheeptimmerman, en Cornelis Aalbertse, baenspinder, zijn geord. tot voogden over
het nagelaten weesk. van Corn. de Jong, daar moeder af is Annetje Heijndriks, enz.
eodem die
Johannes de Wever, die (nevens de Hr. en Mr. Heijman Kievit, die zich wettig geexcuseerd heeft) is
gesteld tot voogd over de minderjarige erfgenamen van Claas Michielse Wanda, uitwijzende het
testament, not. Johan ten Berg alhier van 1-4-1689, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Johannes de Wever, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met
macht om voogden aan te stellen, is Corn. van der Kuijt geord. tot mede voogd over de
minderjarigen, enz.
eodem die
Pieter Vrolo, die bij testament van Jannetje Jacobs, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Someren alhier van 6-7-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Petrus Swaardecroon, der Medicina dr., als geord. voogd over de twee
nagelaten weesk. van zijn dochter Sara Swaardecroon, daar vader af is ds. Casparus Brandt, predicant
in de Remontstrantsche Gemeente tot Amsterdam is Hugo Peltenburg gesteld tot mede voogd over
de minderjarigen, enz.
den 10-2-1694
Abraham Berck, eerste Clercq ter Secretarie deser stad, die gesteld is geweest tot administrateur en
voogd over de goederen toebehorende de fideicommissaire erfgenamen van Leuntge Joppe Krijger,
comp. op heden ter weeskamer en verzoekt dat hij van de administratie en de voogdij, om wettige
redenen, mag worden geexcuseerd en ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van naast geinteresseerde vrinden is Hieronimus van Honaert, Clerck van het Ed.
mog. Collegie ter Admiraliteijt alhier, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Abraham Berck,
die zich wettig heeft geexcuseerd, over de goederen van zijn kind, geprocreeerd bij Elisabeth
Balckenende, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Leuntje Joppe Krijger met
zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz
eodem die
De selve, die bij testament van Elisabeth Balckenende, zijn overleden huisvrouw, not. (niet vermeld)
alhier van (niet vermeld) is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 11 dito
Comp. Cornelis Olshoorn, die bij codicille van Machteltje Jans, in haar leven weduwe van Isacq
Pieters van der Horst, not. Zeger van der Brugge alhier van 10-9-1692, is gesteld tot mede executeur
van het codicille en testament, gepasseerd voor dezelfde notaris op 18-4-1686 (nevens de heer Em.
van Welsenes, S.t. Sectrs. deser stad) en verklaarde dat hij meer dan drie voogdijen “was
excereerende, en dat hij de voors. derhalve vant executeurschap en voogdije over de minderj. daer
inne begrepen moght werden geexcuseert”, enz.
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den 13-2-1694
Floris Aldertse Smith, en Heijndrik Middelwaert zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Arij Engelen, daar moeder af is Jannetje Corstiaens, enz.
den 18 dito
Jacob Scharp, kuijper, en Johan Leenderts de Ruijt, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Lijsbeth Jans van der Last, daer vader af is Gerrit Leenderts Ruijt, enz.
den 20 dito
Cornelis Maas, blockmaecker, en Wouter Meesse van Lis, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Corn. Bastiaensz Goes, daar moeder af is Elisabet Severinus, enz.
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den 24 dito
Joris van der Wal, schoenmaecker, en Jan Ments Kampman, smit, zijn op het verzoek van Jannetje
Samson, die bij testament van Wilhem Wilhemsz Greel, haar overleden man, not. Zeger van der
Brugge alhier van 17-8-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden
aan te stellen, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Willem Konijn, die bij testament van Maria Munnincx, zijn overleden huisvrouw, not. Corn. Rosendael
alhier van 16-7-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Willem van der Licht en Dirck van Rossum, koopman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Simon de Licht, daar moeder af is Susanna Schoonhoven, enz.
den 24-2-1694
Pieter Jacobs, varende man, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jacobus Michiels (nevens
Andries Bartholomeus, lindewever) over de weeskinderen van wijlen Jan Paulus van der Broeck, daar
moeder af is Sara Bartels, enz.
den 27-2-1694
Jan Jacobsz van der Velde, tabakverkooper, en Arij van der Schilt, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Matijs Janse, daar moeder af is Maartje Jans, enz.
eodem die
Joost Janse, schoenmaker, en David Janse, varendeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Barentse, daar moeder af is Catharijna Cornelis, enz.
den 3-3-1694
Willem Goverts Kupus, sleeper, en Pieter Capteijns, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jeronimus Bommenist, daar moeder af is Hester Christiaens, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetge van IJsschot, daar vader af is de
voorn. Pieter Capiteijn, enz.
den 4 dito
Jan Philips en Jan Claes Witveel, sackedraegers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob
Antonisz, daar moeder af is Pieternelle Cornelisd, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Ludolph Roosterman, oud schepen deser stad, en Corn. Muijs, chirurgijn,
als bij het testament van wijlen Abraham Cocquius, not. P. van Someren alhier van 14-8-1677,
gestelde voogden over de minderjarigen uit kracht van dien te erven, is mr. P. Ouseel, Adv. en notaris
alhier, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen J. Wittius, over de goederen van de
kinderen van Mathys van den Abeele en Russela Cocquius, bij het testament bewezen, onder
conditie als daarin is uitgedrukt, enz.
eodem die
Araham Hoorn de Jonge en Matijs Smits zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Louijsa
Hoorn, daar vader af is Abraham van Cooperen, enz.
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den 10-3-1694
Op het verzoek van Adam van Lom, wijnkooper, die bij testament van Maria Pronck, zijn overleden
huisvrouw, not. Otho van Voorst alhier van 29-5-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
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macht om voogden aan te stellen, zijn Arij Pronck en Simon Borsman gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
den 11 dito
Jan Andriesz, stoeldraijer, en Hendric Been, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Frans Claesz, daar moeder af is Maritje Jans, enz.
den 12 dito
Anthonij Bernardus Kempenar en Jan van der Stam, backer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Cornelis Leenderts Buijck, daar moeder af is Belitje Pieters, enz.
den 13 dito
Willem de Raat, arbeijder, en Corn. vander Meer, mandemaker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Jannetje Jans, daar vader af is Pieter van der Weijde, enz.
den 17 dito
Jan Knoop, herbergier, en Gijsbert van der Pluijm, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Casparus Brethouwer, daar moeder af is Sebille Wijne, enz.
den 18 dito
Op het verzoek van Corn. Jansz Nagelbeeck, die bij testament van Susannetje Hendrics Keijser, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter Rabus alhier van 1-2-1693, is gesteld tot voogd over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, is Cornelis Alb., lijndraijer, geord. tot mede voogd over het kind,
enz.
den 25-3-1694
Alexander van der Wicht en David Davids zijn geord. als voogden over het weeskind van Maria
Huijge, daar vader af is Sander Jans, enz.
den 26 dito
Jan Premers, knoopmaecker, en Christiaen Pennenburgh, wantsnijder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Maritje Frans, daar vader af is Willem Slagers, enz.
eodem die
Jan Premers en Willem van Roken, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Jan Cornelis van den Bergh, daar moeder af is Hillegond Pieters, enz.
den 1-4-1694
Op het verzoek van Cornelia van der Schie, die bij testament van Joannes Leijten, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 1-6-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Alexander van der Wight en Justus de Mars geord. als voogden
over de kinderen, enz.
eodem die
Jacobus de Wilde, die bij testament van Annetge Jans Lanskroon, zijn overleden huisvrouw, not.
Adriaen Pitius alhier van 1311-1693, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 3 dito
Johannes van Gemert, die bij testament van Anna Deventer, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van
der Brugge alhier van 11-5-1673, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 7 dito
Pieter Oliman en Gillis de Groot, die bij testament van Helena Das, in haar leven weduwe van wijlen
Joris Saghman, not. Hans Smits alhier van 17-2-1694, zijn gesteld tot voogden over de kinderen, enz.
foto 110
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eodem die
Op het verzoek van Nicolaes Lemkens als geord. voogd over de minderjarige zoon van Maarten
Sanders van Duijven en Maertje van Dijck, is Jan Jansz de Heeff gesurrog. tot mede voogd, in de
plaats van wijlen Jan van der Meij, over de minderjarigen, enz.
den 8-4-1694
Corn. Stolwijck, vendumr. deser stad, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Stoop over
het legaat van de minderjarige kinderen van wijlen Jacobus de Ruijter, daar moeder af is Elisabeth
Stolwijck, aanbestorven door doode en overlijden van Jan de Ruijter, hun oom van vaderszijde
volgens diens testament, not. Johan van Weel alhier van (niet vermeld), enz.
eodem die
Simon Jansz en Willem de Jongh, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Pleuna Willems de Jongh, daar vader af is Johannes Dircx Mager, enz.
den 9 dito
Jacques Mitsan, koopman, en Jan Baldon, broodbacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetje le Vilaen, daar vader af is David le Vage, enz.
den 10 dito
Jacob Jansz van Leuve, leerbereijder, en Abraham van der Sluijs, zijn zo van vaders als moederszijde
geord. als voogden over de weesk. van Cornelis Woutersz Treck, daar moeder af was Catharina van
Leuve, enz.
eodem die
Corstiaen Drom en Adr. Buurvelt, paruijckenmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Job Harmensz de Vries, daar moeder af is Maertje Hendrics, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Anna Bourladie, die bij testament van Philip Poupe, haar overleden man, not.
Samuel van Lodesteijn alhier van 3-1-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, is Jacques Antonie de la Place gesurrog. tot voogd over de kinderen, enz.
den 17-4-1694
Op het verzoek van Hendrickje Hendrics Prentakel, die bij testament van Cornelis Jansz van der Vin,
haar overleden man, not. Johan van Someren alhier van 18-4-1689, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Gerrit Leenderts, binnelantsschipper en Aert Aerts
Printakel gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Bourla, die bij testament van Philip Pouppe haar overleden man, not.
Samuel van Lodensteijn alhier van 3-1-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, is Jacob le Fort, koopman alhier, gesurrog. tot mede voogd (nevens
Jacques Antonie de la Place) over de kinderen, enz.
den 21 dito
Abraham van der Sluijs, geelgieter, en Jacob van Leuven, leerbereijder, zijn zo van vaders als
moederszijde geord. als voogden over de weeskinderen van Catharina van Leuven, daar vader af was
Cornelis Wouters Treck, enz.
eodem die
Pieter Fransz en Simon Beerewout, ballastschippers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Grietje Claes, daar vader af is Willem Cornelisz, enz.
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eodem die
Pieter Thomasz, herbergier, en Hendric van Ponthuijsen, koordewercker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Elsje Jans, daar vader af is Willem van Nuijs, enz.
eodem die
Arij Verboogh, timmerman, en Evert Steelingh, wijnkuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter Jansz, daar moeder af is Cornelia Janse Verboogh, enz.
eodem die
Paulus Gijsberts Luchthart en Arij Simons van der Kleij, sackedraegers, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Ariaentje Gijsberts Luchthart, daar vader af was, Jan Jans Heijnsbergh, enz.
eodem die
Gerrit Stoop, borstelmaecker, die bij testament van Maria Jans Venesoen, vorens weduwe van Jan
Jansz Canderis en laatst huisvrouw van Vincent du Boijs, not. Zeger van der Brugge alhier van 14-41694, is gesteld tot voogden (sic) over haar kinderen, geprocreeerd zo bij haar eerste man za., “als
desen althans uijtlandig de voors. Vincent du Boijs, enz.
foto 111
den 22-4-1694
Op het verzoek van Willem Suijdermans als vader en administrerende en Johannes Breedenburgh als
toeziende voogd, die bij testament van Trijntje Jans, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels
alhier van 17-1-1680, zijn gesteld over de weeskinderen van de voorn. Trijntje Jans, met macht om
voogden aan te stellen, is Hendric Toren gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen Paulus
Jans Breedenburg, over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Stoffels van der Waert, roeper, die bij testament van Maria Jans Venesoen, eertijds weduwe van
Jan Jansz van Kanderis en laatst huisvrouw van Vincent du Boijs, althans uitlandig, not. Zeger van der
Brugge alhier van 14-4-1694, is gesteld tot voogd over al haar minderjarige kinderen, comp. heden
ter weesk. alhier en verzoekt dat hij van de voogdij mag worden ontslagen en vrijgesteld, daar hij
meer dan drie voogdijen waar te nemen heeft, enz.
den 23 dito
Joost de Klerck en Paulus Claes, varende man, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Frederic Gerrits Verhouff en Claesje Hendrics, beide za. ged., enz.
eodem die
Jacob van Oosteren en Jan Pieters zijn geord. als voogden over het weeskind van Adriaen van der
Noot, daar moeder af is Ariaentje Sudermans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Gerrit Vinckesteijn, die bij testament van Jannetje van der Hoeven, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieter de Barij alhier van 31-7-1670, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Pieter Joppe en N. van Velde geord. tot mede voogden over het kind,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Martinus Saghmans, die geord. is tot mede executeur, nevens Samuel Coopmans
za. ged., die bij testament van Catharina van Rijsoort, in haar leven weduwe van Hendric Sachman,
not. Vitus Mustelius alhier van 29-6-1677, was gesteld tot executeur en uitvoerden van de uiterste
wil, mitsgaders voogd over al de minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn geraakt, is
Leendert van der Straelen gesurrog. tot mede executeur (in de plaats van de voorn. Samuel
Koopmans za. ged.) en mede voogd over de voorn. minderjarige erfgenamen, enz.
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eodem die
Comp. Cornelis Stolwijck, vendumr. deser stad, die geord. is geweest tot voogd over het legaat van
de minderjarige kinderen van wijlen Jacobus de Ruijter, daar moeder af is Elisabeth Stolwijck,
aanbestorven door doode en overlijden van Jan de Ruijter, de oom van vaderszijde, volgens diens
testament, not. Johan van Weel alhier van 1-3-1692, en verzoekt dat hij om wettige redenen van de
voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabeth Stolwijck, weduwe van Jacobus de Ruijter, is mr. Pieter Ouseel, Adv. en
Notaris alhier, gesurrog. tot voogd over het legaat van de minderjarige kinderen van de voorn.
Jacobus de Ruijter, daar moeder af is de voorn. Elisabeth Stolwijck, opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van uts., enz.
den 24 dito
Jan de Man is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jan Stoffels van Waert, die zich wettig heeft
geexcuseerd (nevens Gerrit Stoop, borstelmaecker, mede voogd) over de weeskinderen van Maria
Janse Venesoen, geprocreeerd zo bij Jan Jans Canderis als Vincent du Boijs, althans uitlandige, enz.
foto 112
den 28-4-1694
Claes Ariens Hasebroeck, die bij testament van Hillegond Jans, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van Rijsoort alhier van 12-7-1683, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 7-5-1694
Alzo Bartholomeus van den Broeck door zijn zoon Gillis van den Broeck heeft doen te kennen geven
en verzoeken dat hij, vermits zijn hoge ouderdom van over de zeventig jaren, mag worden ontslagen
en vrijgesteld van de voogdij over het weeskind van Maria van der Maes, daar vader af was Pieter
Vis, hier op gehoord Anthonij van der Schoock als mede voogd, die hierin was consenterende,
mitsgaders “geenformeert van indispositie van Reqt.”, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anthonij van der Schoot als geord. voogd over het weesk. van uts., is Gillis van
den Broeck gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Bartholomeus van den Broeck, zijn vader, die
zich wettig heeft geexcuseerd, vermits zijn hoge ouderdom, over het kind, enz.
Den 3 dito
Daniel Michiels van der Heij is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Michiel van der Heij za.
ged. (nevens Willem Schaeps) tot executeur van het testament van Maijke Jans van der Linden, in
haar leven weduwe van Adriaen Adriaens Liefhebber, not. Govert van Gesel alhier van 10-10-1676,
mitsgaders tot voogd over Maria Schaeps, nagelaten dochter van wijlen Lijntje Liefhebber, enz.
eodem die
Johannes van Meurs, die bij testament van Catharina Ursinus, zijn overleden huisvrouw, not. Corn.
Maas alhier van 21-10-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 12-5-1694
Maria Abrahams, die bij testament van Hendrik Thuijnsaet, haar overleden man, not. Cornelis Maas
alhier van 22-1-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Adrianus de Melander, eerste clerck van de secrts. van de weeskaemer deser stad, is gesurrog. tot
administrateur, in de plaats van wijlen Joost Wittius, over de goederen toekomende de
fideicommissaire erfgen. van wijlen Johannes Ubbingh, volgens diens testament, not. Govert de With
binnen Dordrecht van 1-10-1671, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 13 dito
Geertruijd Doelman, die bij testament van Eeuwoud Doelman, haar overleden man, not. Govert van
Gesel alhier van 16-5-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Judick Jacobs, die bij testament van Corn. Splinter, haar overleden man, not. Pieter van Bueren alhier
van 14-1-1684, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 15 dito
Salomon Juriaensz, speldemaecker, en Johannes Kerckenende, schoenmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Dirck Pieterse, daar moeder af is Cornelia Claas, enz.
den 21 dito
Jan Adamsz Christi, schoenmaecker, en Willem Engels, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Dr. Pietersz d’Smith, daar moeder af is Annetge Thomas, enz.
foto 113
den 26-55-1694
Willem Dirkse, scheeptimmerman, en Jan Meesse, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Dirkse, daar moeder af is Ermpje Pieters, enz.
eodem die
Cornelis Disselwerff, seijlmaker, en Gerrit de Vos, geregtsbode deser stad, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jacob de Vries, daar moeder af is Annetje Jans Poth, enz.
eodem die
Comp. Jacobus de Colonia als geord. voogd over de nagelaten zoon van wijlen Francois Steenacker,
daar moeder of was Sara Schipio, en verzoekt dat hij vermits zijn hoge ouderdom, van de voorn.
voogdij mag worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Zeger van der Brugge, notaris alhier, is gesteld tot voogd over uts., in de plaats van uts., die zich
wettig heeft geexcuseerd, enz.
eodem die
Cornelis van Loon, die bij testament van Joost Davids Burger, not. Jacob Delphius alhier van 26-51670, is gesteld tot voogd (nevens Carel van der Sluijs, za. ged.) over al de minderjarigen die uit
kracht van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis van Loon, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met
macht om voogden aan te stellen, is Engel Kocks, kruijdenier, gesurrog. tot mede voogd, in de plaats
van Carel van der Sluijs za., over de minderjarige kinderen, enz.
den 27-5-1694
Pieter van Bueren, wijnkooper alhier, die bij testament van Catharina van Doorn, zijn overleden
huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 17-8-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Abraham Koopmans, die geord. is geweest (nevens Corn. van Vlierden za.) tot voogd over het
weeskind van Gillis Drost en Helena Boels, beide za. ged., is van de voorn. voogdij om wettige
redenen ontslagen en vrijgesteld, enz.
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eodem die
De heer Jean Drost en Adriaen d’Jongh, clerck ter Secretarie alhier, zijn gesurrog. tot voogden, in de
plaats van wijlen Corn. Vlierden en Abraham Koopmans, die wettig geexcuseerd is, over het
weeskind van uts. en de voorn. tweede comp. tot administrateur daar nevens, enz.
eodem die
Nathaniel le Grand, zijde wercker, en Hendric Kroes, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weesk. van Jacobmina Louijsse Lantius, daar vader af is Michiel du Camp, enz.
eodem die
Johannes Rijckhals, koopman alhier, is geord. tot mede curateur (nevens Adriaen Slijp en Gerrit
Pauw, wijnkooper) over de krankzinnige zoon van Willem Dircx van Weel, weduwnaar van Rijckje
Ariens van Nieuervaert, althans gedetineerde in het beterhuis tot Delft, enz.
den 10-6-1694
Margareta Doncan, die bij testament van Andries de Hennion, haar overledene man, not. Johan van
Weel, alhier van 12-7-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 12 dito
Gillis de Groot, die bij testament van Helena Das, weduwe van wijlen Joris Saghman, not. Hans Smits
alhier van 17-2-1694, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van de voorn. Helena Das, daar
vader af was de voorn. Joris Sagman, enz.
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eodem die
Pieter Oliman, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens Gillis de Groot) over uts.,
comp. op heden ter weeskamer alhier en verzoekt dat hij, om wettige redenen, van de voogdij mag
worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Op het verzoek van Gillis de Groot, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens Pieter
Oliman, die zich wettig heeft geexcuseerd) over de kinderen van uts., met macht om voogden aan te
stellen, is Martinus Saghman gesurrog. tot mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Deonijs Jansz Verburch, die bij testament van Agatha Visch, zijn overleden huisvrouw, not. Jacobus
van Aller alhier van 2-9-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Maria van Middelland, die bij testament van Johannes van der Buijs, haar overleden man, not. Zeger
van der Bruggen alhier van 15-8-1692, is gesteld tot voogd (sic) over hun kinderen, enz.
eodem die
Mathijs van der Buijs en Johan Burgaer, die bij testament van uts., not. uts., zijn gesteld tot voogden
“over alle des selfs minderj. voorkinderen soo van eerste als tweede bedde en nog den eersten tot
administrateur hebben beijde op huijden ter weesk. tot dien eijnde comparerende dselve voogdije
en d’eerste noch d’administratie geaccepteert”, enz.
den 16-6-1694
Op het verzoek van Maritge Jochems, die bij testament van Mathijs van Groes, haar overleden man,
not. Adriaen Maas alhier van 15-9-1678, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, is Adriaen van der Sluijs geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
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eodem die
Adriaen van der Sluijs, die bij testament van Johan van der Buijs, not. Zeger van der Brugge alhier van
15-8-1692, is gesteld tot voogd (nevens Mathijs van der Buijs en Johan Burgaer) over de nagelaten
weesk. van de voorn. Johan van der Buijs, geprocreeerd zo bij zijn eerste als tweede huisvrouw en
verzoekt dat hij van de voogdij mag worden ontslagen en vrijgeseld, vermits hij al drie voogdijen
waar neemt, enz.
eodem die
Neeltge Jans, die bij testament van Arij Vermeulen, haar overleden man, not. Philips Basteels alhier
van 29-10-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Corn. Vermeulen, huijstimmerman, en Philips Jansz van Leuwen, schilder, die bij testament van uts.,
not. uts., zijn gesteld tot voogden over het weeskind van de voorn. Arij Vermeulen, geprocreeerd bij
Maria Coenraets Smals en de kinderen verwekt aan Maria Pieters Schouten, beide zijn gewezen
huisvrouwen za. ged., enz.
foto 115
eodem die
Op het verzoek van Neeltge Jans, die bij testament van Arij Vemeulen, haar overleden man, “sijnde
gepasseert” (niet afgemaakt).
(geen datum vermeld)
Catharina Jans Riboleth, die bij testament van Jan Francke van der Chijs, haar overleden man, not.
Philips de Custer alhier van 26-4-1694. is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 17-6-1694
Dirc Joppe, schipper ter zee, die bij testament van Joost Janse van der Goes, not. Ottho van Voorst
alhier van 12-1-1694, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen die uit kracht van het testament
zijn geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Barend Groeneveld gesteld tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
den 19 dito
Jacob Suijcker is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jacob Daniels (nevens Daniel de Groot)
over de goederen van het kind van Aeltge de Groot, daar vader af is Jacob Suijcker, opgekomen door
doode en overlijden van Jacob Daniels de Groot, zijn grootvader za., enz.
den 24 dito
Anthonij Motte, koopman, die bij testament van Joost Vermande, not. Philips de Custer alhier van
11-1-1693, is gesteld tot voogd over het weeskind van de voorn. Joost Vermande geprocreeerd bij
Grietje Abrahams, zijn eerste huisvrouw za., enz.
den 24-6-1694
Op het verzoek van Anthonij Mot, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met
macht om voogden aan te stellen, is Hendric Sudderland geord. tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Pieters, die bij testament van uts., haar overleden man, not. uts., is
gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Hendric Sudderland,
Carel de Reus en Anthonij Mot gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
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den 26 dito
Stephe Frans en Harpert de Clercq, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Willem Paulus, daar moeder af is Dingenom Fransz, enz.
eodem die
Willemijna Pael, die bij testament van Jan Cornet, in zijn leven Capt. van de Raed van Staten, not.
Dirck Meesters alhier van 4-4-1672, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
In margine: Copia
“Op huyden den vyff en twintigsten Junij anno sestien hondert vier en tnegentig compt. voor my Pr.
van Akersloot Notars. publycq by den Ed. Hove van Holland geadmitteert binnen Amsterdam
residerende present de getuygen naer genoemt Juffr. Eva Tholinx wede. wijle Kaspar Hend. Selkart in
sijn leve Rentmeester en Sectrs. van Schieland - tegenwoordig in dese Stad en verklaarde voor soo
veel haer belangde soo in qualite als voogdesse over hare minderj. kinderen als andersints mits
desen over te geven, toe te staen en te versoeke dat de Ed. Heren Weesmren der Stad Rotterdam,
oft die des anders mogte aangaen, tot voogden over hare Comparantes minderj. kinderen stellen en
committeren de Heeren Gysbert van Meel ende Daniel d’Olyslager procureur beijde tot Rotterdam
woonagtig namentlyk d voors. Olyslager om de administratie waer te nemen ende Hr. van Nidel? om
toesigt op alles te hebben ende alsoo d’eene tot adminstrerende ende den anderen tot toesiende
voogd gelyk sij comparante dan ook verklaarde voor soo veel noot en voor soo veel in haer vermogen
mogte syn deselve Heeren in der voegen tot voogden over hare kinderen te assumeren by desen en
respecte van alsulkke goederen, als deselve hare comparantes kinderen van haer grootmoeder
paternel aanbestorven syn geweest. Consent: hier aff acte dat aldus passeerde binnen Amsterdam
ter presentie van Pieter van Bylevelt en Dirk Schier als getuygen onder st. als onderstond ? attestor
ende was geteyk: Pieter van Akersloot, Notrs. pub.”
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den 26-6-1694
De heer Gijsbert van Meel, oud commissaris van Zeesaecken, en Daniel d’Olijslaeger, notaris en
procureur alhier, zijn op het verzoek van Jufr. Eva Tholincks, weduwe van wijlen de heer en mr.
Caspar Hend. Salkart, in zijn leven rentmr. van Schieland, uitwijzende de vorenstaande acte,
gesurrog. tot voogden over de goederen van de weeskinderen van de voorn. mr. Caspar Selkart,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van haar grootmoeder paternel, enz.
den 1 Julij
Osee l’homme Dieu en Piere Gerard, kooplieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Abraham de Wijser, daar moeder of is Maria Joterdaen, enz
eodem die
Joost Schollaert, binne schipper, die bij testament van Annetge van Gansen, zijn overleden
huisvrouw, not. Daniel d'Olijslager alhier van 10-11-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
eodem die
Hendric van Meel en Johannes Dusingh, kooplieden alhier, die bij testament van Jacobus de Wecker,
in zijn leven koopman en bouckhouder alhier, not. Philips Basteels alhier van 25-1-1694, zijn gesteld
tot voogden over de minderj. zoon van de voorn. Jacobus de Wecker, mitsgaders tot executeur van
het testament, enz.
den 7-7-1694
Franc Wachmans, clercq van de secrts. van de weeskaemer deser stad, is gesurrog. tot curator, in de
plaats van Philips Basteels, notaris alhier, die zich heeft geexcuseerd, over de goederen welke door
het overlijden van Aaltge van der Velde, in haar leven weduwe van Sijvert Meijnderts van Duijnen, uit
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kracht van haar testament, not. Nicolaes Vogel alhier van 21-1-1647, gedevolveerd zijn op de voorn.
Simon van der Haven, als geinstitueerde erfgenaam voor een vierde part, en uit kracht van clausule
fideicommissair, in hetzelfde testament geexpresseerd, door het overlijden van de voorn. Simon van
der Haven, nu gedevolveert zijn op de voorn. zijne dochter Maria IJda van der Have, althans weduwe
van Eduard Emptinck, in zijn leven koopman tot Amsterdam en uitwijzende het testament nog verder
fideicommis en restitutie subject zijn, enz.
eodem die
Weesmren. hebben Franc Wachmans, clercq, in de plaats van Philips Basteels, notaris. alhier, die zich
heeft geexcuseerd, gesurrog. als curateur, over een derde part van een derde part en daardoor over
een negende part van drie maal zevenduizend gulden, welk derde part van drie maal zevenduizend
gulden bij testament van Aeltge van der Velde, in haar leven weduwe van Sijvert Meijnderts van
Duijnen, not. Nicolaes Vogel alhier van 21-1-1647, gelegateert was aan Sijvert van der Haven, de
voorn. Maria IJda van der Haven, oom van vaderszijde, en mits het overlijden van die Sijvert van der
Haver, zonder blijkende geboorte na te laten, uit kracht van fideicommissaire clausule in het
testament voor een derde part is gekomen op de voorn. Marija IJda van der Haven, met last van
verdere restitutie als het testament is mede brengende, enz.
den 10 dito
Arij Dircks, sleper, en Jan Barents, kleermaker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Wijnand Jansz Hoepel, daar moeder af is Maritje Claas, enz.
foto 117
den 10-7-1694
Christiaen vaen Doorn, die bij testament van Cornelia Lois, zijn overleden huisvrouw, not. Francois de
Koninck alhier van 10-12-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 14 dito
Francois Wachmans is gesteld tot administrateur over drie honderd vierenzestich gulden en twee
stuivers bij weesmren. van Batavia aan deze kamer overgezonden voor de kinderen van Vincent
Paets, enz.
eodem die
Jan Bijjongh, pourdesoijwercker, en Jacques de Back, chirurgijn, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johannes van den Bende, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
eodem die
Jacques de Bacq, die bij testament van Anna Winckels, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van der
Brugge alhier van 19-3-1669, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 15 dito
De heer en mr. Pieter van Couwenhove, die bij testament van de heer en mr. Jacob van Couwenhove,
not. Samuel van Lodensteijn alhier van 8-9-1687, is gesteld tot voogd over het minderj. kind van de
voorn. mr. Jacob van Couwenhove, daar moeder af is (niet vermeld), enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over het weeskind
van uts., met macht om voogden aan te stellen, is de heer en mr. Jan Couwenhove Adr., geord. tot
mede voogd over het kind, enz.
den 21-7-1694
Abraham Cleermont, die bij testament van Appolonia Uijttenbroeck, in haar leven huisvrouw van
Johannes van den Ende, not. Simon van Steelant tot Delft van 22-10-1673, is gesteld tot executeur
(nevens Corn. van Heusden) van de voorn. uiterste wil, enz.
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den 22 dito
Hendric van Leuwen, herbergier, en Jan Simons, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jacob Simons, daar moeder af is Maria Maertens, enz.
den 24 dito
Niolaes Boudy, leerkooper, en Johannes van Hunst, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacobmina Jans, daar vader af is Johannes Sluijter, enz.
den 30-7-1694
Adriaan Vos, boekhouder, en Heijndrik Huijgersberg, zijn geord. als voogden over de minderj.
erfgenamen van Johan van Weel, in zijn leven notaris alhier, daar moeder af was Maria Boom, enz.
den 31 dito
Hendric de Ruijter, kruijdenier, en Job Disselwerff, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hendric Disselwerff, daar moeder af is Maria Harments Ruijter, enz.
den 5 Aug
Andries van Buijl en Jacobus de Moij, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Deonijs
Willems, daar moeder af is Claesje Jans, enz.
den 6 dito
Op het verzoek van Anna van Ravesteijn, die bij testament van Baerthout Waerts, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 16-1-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, “verklaerde van sints te wesen haer ten andren huwelijcke te begeven”,
zijn Johannes van Ravesteijn en Wouter Bosch gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 118
den 11-8-1694
Jan Gerrits en Salomon van der Poel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Catharina
Pieters, daar vader af is Jan Jacobs Mouthaen, enz.
den 13 dito
Pieter Buijs, varende man, is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Matje Buijs, daar
vader af is Jan van Dijck, enz.
den 19 dito
Jan Brouwer, Capt. van het Jacht van de Heeren Raeden van Zijn Kon. Maj. van Groot Brittanien, is
geord. tot mede voogd over de weeskinderen van uts., enz.
den 21 dito
Jan Harmensz, kruijer, en Jacobus van Noten, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hendric Robberts, daar moeder af is Maritje Cornelis, enz.
den 26-8-1694
Jan Harmens van Tiel, metselaer, en Hendric Kemmenaer, brootbacker, zijn geord. als voogd over het
weeskind van Gommert van Bortel, daar moeder af is Annetge van der Poert, enz.
Den 8-9-1694
Engelbrecht Ambrosius, sackedraeger, en Paulus Schiltman, knoopmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Maritje Andries, daar vader af is Michiel Thomasz, enz.
eodem die
Dirc Pietersz van Oppersent, scheepstimmerman, en Nicolaes Vermeulen, touslaeger, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van P. de Bruijn, daar moeder af is Grietje Vermeule, enz.
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den 10 dito.
Sander Dounensel en Robbert Visser, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Stuart, daar moeder af is Lijsbeth Andries, enz.
eodem die
Gerrit Janse Waalderink, die bij testament van Neeltje Claas Nagtegaal, zijn overleden huisvrouw,
not. mr. Johan van Lodesteijn alhier van 13-9-1690, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 11-9-1694
Harman Cnotius, die bij testament van Catharina Uijterweer, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van Someren alhier van 31-5-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 13 dito
Jan de Vries, klatschilder, en Hendric Saeghmans, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johanna van Batenburgh, daar vader af is Jan de Vries, althans in Oostindien, enz.
den 15 dito
Philips de Custer, notaris alhier, en Johan Meesters zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Franco Loockermans, daar moeder af was Wilhelmina Oosenbrugge, enz.
eodem die
De heer Isaacq Velthuijsen, die bij testament van Jufr. Sara Engels, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 3-6-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 22-9-1694
Dirck en Jan Swanerburgh zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Corn. Swanenburgh,
daar moeder af was Besseltje Dircks, enz.
den 24 dito
Jan van Slijten en Michiel Antonisz, kleermaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Leendert Gerrits, daar moeder af is Grietje Jacobs, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Vrouwe Isabella Blanckert, die bij testament van de heer en mr. Anthonij van
Mansvelt, in zijn leven oud Raed ordinaris in den Ed. Hove van Utrecht, haar overleden man,
gepasseerd onder de hand op 21-1-1656 oude stijl, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn de heren Ludolph Roosterman, Oud schepen deser stad, en
Abraham Elsevier, raed en Vroedschap der voors. stad, geassumeerd tot toeziende mede voogden
over de kinderen, enz.
den 29 dito
Cornelis Schrijver, vendumr. van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraeliteijt alhier, en Philips de Buscher,
backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van Louijs Vromentaal, daar moeder af is Stijntge
Claes, enz.
den 30 dito In margine: “dese acte heeft geen voortgange”
Adr. de Melander, eerste clercq van de sectr. van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over
de goederen, bij Francois de Colonia, in zijn leven laecke verwer, volgens diens testament, not.
Michiel Servaas binnen Amsterdam van 6-11-1693, gelegateerd aen zijn nicht Agatha Walvis, althans
hertrouwd met (niet vermeld) van Koperen, met last van fideicommis als in het testament is
uitgedrukt, enz.
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den 1-10-1694
Aert Pietersz Hoogermost, thuijnder, en Anthonij Willems, portier van het Hofpoortje, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Maritje Huberts, daar vader af is Theunis Alberts, enz.
den 2-10-1694
Christoffel Langerbeen, die bij testament van Geertruijd Block, zijn overleden huisvrouw, not.
Hendric Benthem tot Amsterdam van 3-6-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 3 dito
Joost Verstappen is geord. als voogd over het legaat van het kind van Christiaen van Leuwen,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Elsje van Leuwen, in haar leven
meerderjarige ongehuwde dochter, volgens haar testament, not. Johannes Bordels alhier van 16-21694, enz.
den 6 dito
Sander de Bruijn, timmerman, en Abraham Jongbloet, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Annetge Haringhman, daar vader af is Claes Jansz van IJsevelt, enz.
eodem die
Comp. Dirck Hendrics van Mare als executeur van het testament van Grietje Huberts, weduwe van
Job Pieters Starman, mitsgaders administrateur over de goederen van de erfgenamen van de voorn.
Grietje Huberts, gemaakt met zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, en
verzoekt dat hij van het executeurschap en de administratie, vermits zijn hoge ouderdom, mag
worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Huijbert Steenenman, fideicommissaire erfgenaam van Grietje Huberts, in haar
leven weduwe van Job Pieters Starreman, is mr. P. Ouseel, adv. en notaris alhier, gesurrog. tot
administrateur, in de plaats van Dirc Hendrics van Mare, die zich wettig heeft geexcuseerd, over de
fideicommissaire goederen gekomen van de voorn. Grietge Huberts, enz.
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Den 8-10-1694
Cornelis van Biesem, backer, en Arij Block, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Corn. Ariens Block, daar moeder af is Niesje Cornelis van Biesem, enz.
den 9 dito
Cornelis van Hoeck, koopman, en Gerrit van Blenckvliet, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jacob Leenderts Dijckgraaff, daar moeder af is Neeltje Cornelis van Hoeck,
enz.
den 14 dito
Comp. Engel Cocx, zie bij testament van Elsje van Leuwen, in haar leven meerderjarige ongehuwde
dochter, not. Johannes Bordels alhier van 1-2-1694, is gesteld tot executeur van haar uiterste wil en
voogd over Aeltge van Leuwen, en verzoekt dat hij van het executeurschap mag ontslagen worden,
om wettige redenen, enz.
eodem die
Joris Crooswijck en Jan Crooswijck zijn geord. als voogden over het weeskind van Christiaen van
Leuwen, daer moeder af was Aeltge Crooswijck, enz.
eodem die
Willem Willems, schoenmaecker, en Willem Wiljemars, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Leendert van Oosten, daar moeder af is Jannetge van der Heijden, enz.
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eodem die
Melsert Jansz van Overschuer en Jacobus du Val, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Willem Claesz Stoop, daar moeder af is Anna Bellevin, enz.
den 16 dito
Jan van der Fors, backer en Johannes de Roijer, leertouwersknecht, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Margarita Ruijvers, daar vader af is Pieter Jans de Ridder, enz.
den 20-10-1694
Corn. Jacobs van Raamburgh, verwer, en Dirck Joosten van Ameijden, schipper, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Maritje Aarts, daar vader af is Maertje (sic) Jans, enz.
eodem die
Jacques Cottoneau is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Pierre Lardan, over de
weeskinderen van Isac Cottiere en Marguerite Servant, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Catharina Boumers, die bij testament van Jan Gerritsz van Rugge, haar
overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 15-10-1693, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Claes van Alphen en Cornelis Laen gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
den 21 dito
David Edmeston, die bij testament van Elisabeth van Heijst, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 22-2-1675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 22 dito
Aert Gerrits van Lier, bleijcker, is geord. als voogd over het weeskind van Frans Corstiaens, daar
moeder af is Maritje Frans, enz.
eodem die
Frans Jacobs Meurs, linde wever, en Gijsbert Jans, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritje Frans Meurs, daar vader af is Jacob den Otter, enz.
eodem die
Jan Jacobs, metselaer, en Jan Jacobs de Bruijn, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Annetge Andries, daar vader af is Adam Jacobsz, enz.
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den 26-10-1694
Jacobus Fierens, clerck van de sectr. van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over de
goederen bij Francois de Colonia, in zijn leven laeckenverwer tot Amsterdam, volgens diens
testament, not. Michiel Servaas binnen Amsterdam van 6-11-1693, gelegateerd aan zijn nicht Agatha
Walvisch, althans hertrouwd met Abraham van Koperen, met zodanige last van fideicommis als in het
testament is uitgedrukt, enz.
den 28 dito
Jan Theunisz van Heuckelom, die bij testament van Ariaentge Jans Spelt, not. Zeger van der Brugge
alhier van 10-1-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Comp. de heer Leonard van Hersele, oud commissaris van zeesaecken, die geord. is geweest, zo van
moeders als vaderszijde, tot voogd (nevens de heer Jean van Hersele, oud schepen deser stad) over
de nagelaten weesk. van Elisabeth Kleijburgh, daar vader af was Jan Proons en verzoekt dat hij om
wettige redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
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eodem die
Johannes du Bois is (nevens de heer Jean van Hersele, oud schepen deser stad) gesurrog. tot voogd,
in de plaats van de heer Leonard van Hersele (oud commissaris van Zeesaecken), die zich wettig
heeft geexcuseerd, zo van vaders als moederszijde, over de nagelaten weesk. van uts., enz.
den 29 dito
Juriaen Clock, chirurgijn, en Jan de Bruijn zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Alb. de
With, daar moeder af is Lijsbeth Elinck, enz.
den 3-11-1694
Alida van Hoogendijck, die bij testament van Anthonij van der Schoot, haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 24-7-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 4 dito.
Comp. de heer Leonard van Hersele, oud commissaris van kleene saecken alhier, die geord. is
geweest tot voogd (nevens de heer Jean van Hersele, oud schepe deser stad) over de goederen,
waarin de kinderen van Elisabeth Kleijburgh, daar vader af was Johan Proons, bij testament van
Cornelia van der Dussen, in haar leven weduwe van Henricus van Anckeren, in zijn leven gewezen
predicant aen de vaert gelegen in 't sticht van Utrecht, not. Johan van Rijsoort alhier van 29-10-1691,
voor de ene helft zijn geinstitueerd en verzoekt dat hij om wettige redenen mag worden ontslagen
en vrijgesteld, enz.
eodem die
Johannes du Boijs is op het verzoek van de heer J. van Hersele, gesurrog. tot mede voogd, in de
plaats van de heer Leonard van Hersele, die zich wettig op heden geexcuseerd heeft, over de
goederen als in de vorenstaande acte is uitgedrukt, enz.
eodem die
Comp. de heer en mr. Petrus Baldaus, regerent schepen deser stad, die bij testament van Cornelia
van der Dussen, in haar leven weduwe van Henricus van Anckeren, in zijn leven gewezen predicant
aen de vaert gelegen in 't sticht van Utrecht, not. Johan van Rijsoort alhier van 29-10-1681, is gesteld
tot voogd, nevens Gerrit van Teijlingen za., over de goederen waarin Adr. Kleijburgh bij testament
voor de ene helft was geinstitueerd en nu vermits het overlijden zijn gedevolveerd op de kinderen
van Elisabeth Kleijburgh, daar vader af was Jan Proons, welke in de wederhelft zijn bij het testament
geinstitueerd, vermits hij reeds de ene helft administreerde, verzoekt de heer Baldeus dat hij van de
voogdij in het reguard van de wederhelft ook mag worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
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eodem die
De heer Jean van Hersele, oud schepen deser stad, en Johannes du Boijs, zijn gesurrog. tot voogden,
in de plaats van de heren mr. Petrus Baldaus, regerent schepe deser stad, die zich wettig heeft
geexcuseerd, en Gerrit van Teijlingen za. ged., over de goederen van de kinderen van Elisabeth
Kleijburgh en Jan Proons, beide za. ged., door doode en overlijden van Adr. Kleijburgh, voor de ene
helft gedevolveerd, volgens het testament van Cornelia van der Dussen, in haar leven weduwe van
Henricus van Anckeren, etc. en de wederhelft volgens testament van de voorn. kinderen, enz.
eodem die
Comp. de heer Jean van Hersele, etc., en verzoekt dat hij van de voogdijen over de kinderen van uts.,
en van de regering over hun goederen, zo uit hoofde van hun ouders als van wege Cornelia van der
Dussen, in haar leven weduwe van uts., opgekomen en aanbestorven, mag worden ontslagen als Jan
Proons, een der kinderen, de ouderdom van vijfentwintig jaren zal hebben bereikt, enz.
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eodem die
Comp. Adrianus de Melander, die geord. is geweest tot administrateur over de fideicommissaire
goederen gekomen van wijlen Johannes Ubbingh, volgens diens testament, not. Govert de With
binnen Dordrecht van 7-10-1671, en verzoekt dat hij van de administratie mag worden ontslagen,
enz.
eodem die
Jacob Fierens, clerck van de sectr. van de weeskamer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
Adr. de Melander, die zich wettig geexcuseerd heeft, over de goederen gekomen van uts., enz.
eodem die
Comp. Adriaen de Melander en verzoekt dat hij van de administratie, die hij waargenomen heeft van
zekere zaken van de kinderen van Maria van Dale, aanbestorven door doode en overlijden van
Cornelia IJsenhage, mag worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Jacob Fierens, clercq van de secrt. van dese kaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
Adr. de Melander, die zich geexcuseerd heeft, over zodanige zaken van uts., is uitgedrukt, enz.
den 5-11-1694
Isaack Brames, die bij testament van Margarita Muijs, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
Manricque alhier van 17-9-1673, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 6 dito
Barent Gijsse en Cornelis van Schie zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Dionijs van
Vijve (nevens Lodewijk van Schie) over het weeskind van Johannes Moens, daar moeder af is Josijna
van Vijven, enz.
den 11 dito
Jan van Eijsden, deurwaerder van de Gemeene Lands middelen, en Jan Claesz van Licht,
drooghscheerder, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Jannetge Christiaens
d’Jongh, daar vader af is de voorn. Jan van Eijsden, enz.
den 12 dito
Jan Dammasz de Moij, mandemaecker, en Jacobus Kentlinck, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieternelletge Dircx, daar vader af is Jacob Leenderts, enz.
foto 123
eodem die
Jan Jansz Velthuijsen, schoenlapper, en Claes Stoop, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Pieter Joosten, daar moeder af is Anna Christiaensz, enz.
eodem die
Corn. de Leeuw, herbergier, en Job Hendricsz de Roij, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Abraham van Vliet, daar moeder af is Jannetge Ariens, enz.
den 17-11-1694
Johanna Willeijns, die bij testament van Bastiaen Wagens, haar overleden man, not. Vitus Mustelius
alhier van 9-7-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Anna van Halen, die bij testament van Gillis Bake, haar overleden man, not. Pieter van Someren
alhier van 29-12-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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eodem die
Jan de Wit, varende man, en Arij de Wit, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jannetge de Jong, daar vader af is Christoffel Paulus, enz.
eodem die
Paulus Jansz en Claes Cleijman, binnelands vaerders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Neeltge Pieters, daar vader af is Theunis Willems, enz.
den 18 dito
Arij Ariens, schoenlapper, en Christoffel Paulus, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ariaentge Bastiaens Verdoes, daar vader af is Jan Ariens de Wit, enz.
eodem die
Jan van Heumen en Hubert Verbeecq zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Dominicus Cornelisz Hegt, daar moeder af is Maritge Joosten, enz.
den 19-11-1694
Comp. Jan Brouwer die geord. is geweest tot voogd (nevens de heer Simon Jodocus Kruger, heere en
predicant tot Berckel) over de weeskinderen van Ariaentje Thijsze, daar vader af is Joris van der Meer
en verzoekt dat hij, vermits zijn hoge ouderdom en indispositie, mag worden ontslagen en
vrijgesteld, enz.
eodem die
Willem Dircx, sackedraeger, en Simon Alderts, naelde maecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Dircx Crasvelt, daar moeder af is Annetge Alderts, enz.
eodem die
Willem Hanneman, schoenmaecker, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Gerrit Volk van
Doorn (nevens Theunis Theunis, sackedraeger) over het weeskind van Aldert Cornelisz Kroon, daar
moeder af is Jannetge Krijnen, enz.
den 24 dito
Paulus van der Reijde, marcktschipper van dese Stad op den Haeg, en Abraham Thoen, der
Medicinen Doctor, die bij testament van Hendric Harmens Ruijter, not. Philips Basteels alhier van 1610-1694, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van Maria Schravelaer, daar vader af was de
voorn. Hendric Harmens Ruijter, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over de goederen de voorn. kinderen opgekomen door doode en
overlijden van Francois Schravelaer, hun grootvader za., (in margine: “als den boedel sal behooren
geschift gescheyde en gedeijlt sijn”, enz.
eodem die
P. van Buren, notariss en clercq ter Secretarie deser Stad, en Corn. van SGravelaer, zijn geord. als
voogden over de minderjarige dochter van wijlen Francois Schravelaer, daar moeder af was Janneke
Tijckmaeckers, onder etc., “en vord. gequalificeert omme d'effecten d’andre minderj. compet. ter
weeskaemer alhier te consigneren”, enz.
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den 24-11-1694
Wilhem Wiljemars, drooghscheerder, en Frans Willemsz van Dalen, sackedraeger, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Sara Wiljemars, daar vader af is Cornelis van der Loij, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Op het verzoek van Elisabeth Sanders, die bij testament van Cornelis Dircks Kerckhoven, haar
overleden man, not. Johan van Weel alhier van 15-11-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Lamb. van Outheusden en Gerbrand Santvoort gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
den 25 dito
Jan de Vin en Frans Wormert zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacques Francois,
daar moeder af is Maria Barents, enz.
den 27 dito
Paulus de Goede, knoopmaecker, en Jan Jacobs van der Velden, tabac verkooper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jacob Pieters Lichthart, daar moeder af is Maria van Doorne, enz.
eodem die
Arij Mars, kleermaecker en Willem van der Sluijs zijn geord. als voogden over het weeskind van
Agnita Mars, daar vader af is Gerrit van der Veer, althans uitlandig, enz.
eodem die
Arij van Vianen, kleermaecker, en Leendert Maarschalck, arbeijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maijcken Maerschalck, daar vader af is Arij van der Kade, enz.
den 2-12-1694.
Thomas Braecks, backer, en Sander Maertensz, ballasthaelder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jansz Levereij, daar moeder af is Geertruijd Thomas, enz.
eodem die
Cornelis Disselwerf is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Hendric de Ruijter za. ged. (nevens Job
Disselwerff) over het weeskind van Hendric Disselwerff, daar moeder af is Maria Harmens Ruijter,
enz.
den 3-12-1694
Michiel Claasz, kuijper, en Joris Jansz Heesen, mandemaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Geertge Cornelis van Velsen?, daar vader af is Rombout Dircxe Lugthart, enz.
eodem die
Jacob Leerens en Jan Dircks zijn geord. als voogden over het weeskind van Thomas Harij, daar
moeder af is Lijsbeth Ogeltje, enz.
eodem die
Comp. Adrianus de Melander, die geord. is geweest tot administrateur over de fideicommissaire
goederen, bij Jan Gijsbertsz Tromper metter dood ontruijmt en naer gelaten, volgens diens
testament, not. Jacob Simonsz alhier van 3-11-1620, en verzoekt dat hij van de administratie mag
worden geexcuseerd en ontslagen, enz.
eodem die
Jacobus Fierens, clercq van de sectr. van de weesk., is gesurrog. tot administrateur over uts., enz.
den 8 dito
Op het verzoek van Adriaentge de Graeff, die bij testament van Reijnier van de Ronde, haar
overleden man, not. Zeger van der Bruggen alhier van 9-10-1689, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Abraham van de Ronde en Leendert Bastiaens
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 125
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den 9 Decemb
Willem Pieters, kleermaecker, en Hermanus Jansz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Bartholomeus Willems, daar moeder af is Pieternella Laarens, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Terlon, die bij testament van Magdaleentje Pansers, zijn overleden
huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 28-9-1685, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Frans Gerrits, arbeijder, en Hermanus Jans, wollewever,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 11 dito
Leendert s’Heerenbergh is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jan Corn. Bol, wonende in den Hage,
die zich bij de Hove van Holland heeft geexcuseerd, vermits zijn hoge ouderdom, uitwijzende de acte
daar van zijnde, van dato den 6 deser, (nevens Simon van der Mij en Hub. van der Heuvel) over de
innocente persoon van wijlen Lijsbeth Broeck, daar vader af was Philips van der Heuvel, enz.
eodem die
Jufr. Johanna Kocx, die bij testament van Ds Wijnandus Doesburgh, in zijn leven predicant alhier, not.
Zeger van der Brugge alhier van 15-4-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op
heden door haar vader tot dien einde ter weeskamer alhier comparerende doen verklaren dat zij de
voogdij over haar kinderen is aannemende, enz.
den 16-12-1694
Comp. Jacobs Fierens als last en procuratie hebbende van Adrianus de Melander, not. P. Ouseel
alhier van 16-10-1694, en verzoekt in naam en van wege de voorn. Adr. de Melander, dat hij van de
administratie van de nagelaten boedel mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Jacobus Fierens, clercq van de sectr. van de weesk., is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
Adr. de Melander, die zich wettig heeft geexcuseerd, over de nagelaten boedel van wijlen Francois
Verwilt, enz.
den 17-12-1694
Jan Jacobsz, tegelbacker, en Hendric Martens, witwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Sijbrand Hendrics, daar moeder af is Maritje Jacobs, enz.
den 24 dito
Pieter (niet vermeld), schoenlapper, en Joris Govers de Meij, binnelandsvaerder, zijn geord. als
voogden over het nagelaten weesk. van Dirc Andriesz van Gelder, daer moeder af is Ida School, enz.
eodem die
Op het verzoek van Margarita Nieuwenhuijs, die bij testament van David Jansz Huijs, haar overleden
man, not. Francois de Koninck alhier van 14-6-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Jacob Stam, steenhouwer, en Corn. Ariens Kaes gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
den 30 dito
Gerrit Leenderts, binneschipper, en Dirc den Engel, sijdereeder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Willems, daar vader af is Corstiaen van Dijck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Arens Craeck, veerschipper, die bij testament van Hester Cornelisz, zijn
overleden huisvrouw, not. P. Ouseel alhier van 11-6-1694, is gesteld tot voogd over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Bastiaen Kortpenning en Willem van der Helm geord. tot mede
voogden over het kind, enz.
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den 5-1-1695
Jan Willemsz, timmerman, en Harmanus Pieters, wolspinder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Carel Jans, daar moeder af is Maria Jans, enz.
eodem die
Nicolaes Maurice, koopman alhier, die bij testament van Emmerentia Theunemans, zijn overleden
huisvrouw, not. Samuel van Lodensteijn alhier van 16-3-1688, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 6 dito
Hubert de Borst, backer, die bij testament van Stijntje Grootemaet, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Weel alhier van 2-4-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Dirc Noordbergen, die bij testament van Adriaentge Abrahams Durhoff, in haar
leven weduwe van Isacq Michiel van der Kurff, not. Jan van der Houve alhier van 24-11-1690, is
gesteld tot executeur van het testament, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen daarin
begrepen, is Johannes Tiele, glasemaecker, geord. tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
den 13 dito
Johannes Allard en Corstiaen Pennenburg zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Sara
Versijde, daar vader af was Jacob Allard, enz.
eodem die
Coen Everts, binne landse schipper, en Jan Wijnands, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lamb. Dircx Bossaert, daar moeder af is Claesje Claes, enz.
den 13-1-1695
Arij Wouters en Albert van Broeckhove zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pieternella
Pieters, daar vader af is Leend. Wouters, enz.
den 19-1-1695
Cornelia Versluijs, die bij testament van Samuel du Bois, haar overleden man, not. Jacobus van Aller
alhier van 29-7-1678, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Catharina van Son, die bij testament van Arent Vosmaer, haar overleden man, not. Philips Basteels
alhier van 30-10-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 20 dito
Casparus Mol, hoetstoffeerder, en Johannes Missu, binneschipper, zijn geord. als voogden, over de
weeskinderen van Cornelis Teunisz, daar moeder af was Ingetje Cornelis, enz.
den 21 dito
Cornelis Schouten, bleijker, en Joost van Rossum, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Geertruijd Pieters, daar vader af is Frans Francke, enz.
eodem die
Christaen van de Vijver, kuijper, en Abraham van de Vijver, backer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Anna van de Vijver, daar vader af is Cornelis Kumpers, enz.
foto 127
eodem die
Mattheus Plijster, metselaer, en Volkert Jansz, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Geertje Hendrix, daar vader af is Cornelis Michielsz van Dam, enz.
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den 26-1-1695
Arij Huberts, varende man, en Jacobus Jansz Block zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Trijntge Ariens daar vader af is Arij Huberts, enz.
den 27 dito
Cornelis Jansz Bos, die bij testament van Ariaentge Jacobs Krul, zijn overleden huisvrouw, not. Ottho
van Voorst alhier van 11-3-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Aldert Ravensburgh, die bij testament van Elisabeth Pieters de Vlam, in haar leven weduwe van Claes
Corn. Schouten, not. Corn. Maas alhier van 22-12-1694, is gesteld tot executeur van de uiterste wil
en tot voogd en administrateur over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn
geraakt, enz.
den 29 dito
Maerte Jeroens, varende man, en Hendric Groenevelt zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Arij Jooste, daar moeder af is Neeltje Cornelis, enz.
den 4-2-1695
Gerrit Reijniersz, dienaer van de Justitie en Gerrit Dirksz, binneschipper, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen an Hendrik Christiaensz, daar moeder af is Jannetje Robberts, enz.
den 5 dito
Jean Sichet en Itiene Puville zijn geord. als voogden over het weeskind van Maria Plai, daar vader af is
Piere La Noij?, enz.
den 10-2-1695
Hieronimus van den Honaert, clerq van ’t Ed. Mag. Coll. ter admiraliteijt van de Mase alhier, en
Leendert van ’t Hoff, metselaer, zijn geord. als voogden over het weeskind van Hendrik Pietersz, daar
moeder af is Jannetje Jans, enz.
den 16 dito
Pieter van der Baij, die bij testament van Jacob Ariens van Roijen, in zijn leven bleijcker, not. Johan
ten Bergh alhier van 11-10-1694, is gesteld tot voogd over de minderjarige kinderen van wijlen
Janneke Pieters van Hamont, daar vader af was de voorn. Jacob Ariens van Roijen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pieter van der Baij, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens Corn.
Pieters van Buil za. ged.) over uts., is Jan Lopen, schoenmaker, gesurrog. tot voogd over de kinderen,
enz.
den 18 dito
Johannes Kamerbeecq, kleermaker, en Jacob Post, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hermanus van Veenendael, daar moeder af is Lijsbet Philips Bronsen, enz.
den 18 dito
Elisabet Paets, die bij testament van Harmanus Hoogenburgh, haar overleden man, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 20-9-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 128
den 17-2-1695
Catharina Conincks weduwe van Gerrit Groenrijs en grootmoeder over de nader te noemen
kinderen, is geord. tot voogdesse over de minderjarige kinderen van wijlen Arnoldus Ubbing, daar
moeder af was Geertruijd Groenrijs, enz.
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den 23 dito
Hendric Kercker en Hendric Overvelt zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Dirc
Velthuijsen, daar moeder af is Margareta Fijhoff, enz.
den 2-3-1695
Cornelis Pietersz de Wint, Cap. van ’t Jagt van sijn koninckl. majes.t. van Groot Brittanie, en Pieter
Dorpmans, verwer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Joosje Heijndrix, daar vader af
is Rocus Aartsz van Beest, enz.
eodem die
Abraham Berch, eerste clerq ter Secretarie deser Stad, die bij testament van de heer Barend Rees, in
zijn leven Cap. Ordinair ter Zee, not. Jean du Clou alhier van 12-6-1694, is gesteld tot executeur van
het testament, administrateur over zijn na te laten goederen, en tot voogd over zijn minderjarige
kinderen, enz.
den 3-3-1695
Simon Beerewouts en Gerrit Corn. Vos, binne schippers, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter Corn. Vos, daar moeder af is Theuntje Huberts, enz.
eodem die
De heer Jacob Sinserff, koopman alhier, die bij testament van Jufr. Anna Herris, zijn overleden
huisvrouw, not. Jan van Houven alhier van 21-3-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Huijg Jansz, schipper, die bij testament van Jaapge Janss, zijn overleden huisvrouw, not. Adrianus
Pythius alhier van 11-5-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 9 Martij
De heer Bastiaen van Wainegum, commissaris van d' kleijne saecken deser Stad, en Nicolaes
Maurice, koopman alhier, die bij testament van Jufr. Isabella Theunemans, in haar leven bejaarde
ongehuwde dochter, zijnde gepasseerd voor de heren schepenen en sectr. deser stad op 18-1-1689,
zijn gesteld tot executeurs als mede tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van het
testament zijn geraakt, enz.
den 10 dito
Corn. van der Bel, voorleser in d'Zuijderkerk, en Jacobus Santvliet, bidder ter begraevenis, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Jacob Gerrits Matroos, daar moeder af was Maria Tieleman
van Velingh, enz.
foto 129
eodem die
Laurens Cornelisz, varende man, en Thomas Broeser, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Corn. Jansz Vos, daar moeder af is Maritje Jans de Bruijn, enz.
eodem die
Marie Varin, die bij testament van Louis Thiolet, haar overleden man, not. Samuel van Lodensteijn
alhier van 26-11-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 16-3-1695
Frans Jansz van der Ponde en Pieter Ariensz Weijtman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Huijbertsz, daar moeder af is Sara Andries, enz.
eodem die
Dirck van Someren en Philip la Megre, smith, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Gerrit van Someren, daar moeder af is Maritje Bartholomeus, enz.
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den 18 dito
Jannetta Drost, die bij testament van Jacob van Mersche, haar overleden man, not. Joost Wittius
alhier van 12-4-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 19-3-1695
Catharina Doeleman, die bij testament van Nicolaes van der Smisse, haar overleden man, not.
Jacobus van Aller alhier van 4-11-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 19-3-1695
Gijsbert de Moij, brouwer in d'brouwerij van de reckers, is zowel van moeders als van vaderszijde
geord. tot voogd over de nagelaten weesk. van wijlen Evert van den Bosch, daar moeder af was
Adriana Ickwilders, enz.
den 23 dito
Simon en Jan Duijsing zijn geord. als voogden zo van moeders als vaderszijde over het weeskind van
Johannes la Garde, daar moeder af was Elisabeth Jans van Wel, enz.
den 24 dito
Mr. P. Ouseel, Adv. en notaris alhier, is gesteld op het verzoek van Andries Versteegh tot
administrateur over zodanige som van penn. als zijn kinderen, geprocreeerd bij wijlen Ariaentge
Wittius, zijn opgekomen voor een derde part van wijlen J. Wittius, hun oom za., enz.
den 25 dito
Bartholomeus van den Brande, maeckelaer alhier, is geord. tot mede voogd zowel van moeders als
van vaderszijde (nevens Gijsbert de Moij, brouwer in d’ brouwerij van Reckers) over de weeskinderen
van wijlen Evert van den Bosch, daar moeder af was Adriana Jckwilders, enz.
den 30 dito
Hendric van Strijckelsbergh is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Johan Ackershoeck, over
het minderjarige weeskind van wijlen Hendric de Joncker, daar moeder af was Gerritje Cruijt, enz.
den 31 dito
Dirck Bastiaensz Verdoes en Arij van Texel zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van
Lijntge Benjamins, daar vader af is Jochem Cornelisz, enz.
eodem die
Pieter Bastiaens van der Swem, die bij testament van Jacobmijntge Jooste van Druijnen, zijn
overleden huisvrouw, not. Corn. Maas alhier van 17-6-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
foto 130
den 1-4-1695
Willem Braeff en Pieter de Paus zijn geord. als voogden over het weeskind van David Finson, daar
moeder af is Judith Blanckenburgh, enz.
den 9 dito
Leendert van Ackoij, die bij testament van Teuntge van Bostel, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van de Pavort alhier van 5-7-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacob van Herdam, die bij testament van Jannetje Bellevoos, zijn overleden huisvrouw, not. Francois
de Koninck alhier van 8-12-1692 is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Cornelis van Schie en Heijmen Joosten zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Willemijn
Jacobs, daar vader af is Gerrit Jansz, enz.
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den 13 dito
Jan van Driel en Johannes van IJsendoncq zijn geord. tot voogden, in de plaats van wijlen Theunis
Neuteboom en Bastiaen Koomans, over de minderjarige uitlandige zoon van wijlen Mathijs Jacobs
van Bree, daar moeder af was Maritje Coomans, enz.
den 14 dito
Jan Willemsz, kleermaecker, en Harmen Claes, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Corn. Gijsberts Kolff, daar moeder af is Lijntge Andries Nooremans, enz.
eodem die
Anna Videau, die bij testament van Nicolaes Charon, haar overleden man, not. Samuel van
Lodenstein alhier van 8-7-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Alzo Dirck van Dalfsem, procureur voor beijde de Hoven van Justitie, als geord. voogd over de
goederen van de minderjarige en toezicht behoevende erfgenamen, comp. volgens het testament
van Maria Christiaens van Hoogstraeten weduwe van IJsbrant van Beaumont en laatst van Barthout
van Burchoorn, not. Philips Basteels alhier van 27-2-1674, en verzoekt van de voorn. voogdij te
mogen worden ontslagen, enz.
den 14-4-1695
Mr. P. Ouseel, Adv. en notaris alhier, is op het verzoek van uts., gesurrog. tot voogd, in de plaats van
uts., over uts., enz.
den 15 dito
Coenraet van Eeckhout, tabackverkoper, en Christiaen Pieters, kuijper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Agatha Cats, daar vader af is Johannes van den Bergh, enz.
eodem die
De selve zijn geord. over het weeskind van P. Pleijsier, daar moeder af is Catharina du Pre, enz.
eodem die
Jacobus de Reus, maeckelaer, en Asebel Wichtman, koopman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Alexander Schaw, daar moeder af is Anna Leslee, enz.
den 16 dito
Bastiaen Cersbergen, die bij testament van Neeltge van der Kors, zijn overleden huisvrouw, not. Dirck
Meesters alhier van 21-5-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 20 dito
Jan Teunisz, arbeijder, en Heindric Mugers zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Marijtge Conincks, daar vader af is Jacob Gier, enz.
Den 22 dito
Arij van Texel en Jan Dircks Schaal, lijndraijers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maritje Verbeeck, daar vader af is Cornelis van Rhijn, enz.
foto 131
den 23-4-1695
Arnold de Lange en Jacob van den Borch zijn gesurrog., in de plaats van wijlen Hugo Frans
Dorreboom, tot voogden over de goederen van de kinderen van wijlen Pr. Boudewijns Engelrave,
daar moeder af was Trijntje Dorreboom, opgekomen door doode en overlijden van Pieter Fransz
Dorreboom, volgens diens testament, not. Ph. Basteels alhier van 16-4-1667, de eerste onder de eed
en de laatste onder belofte, enz.
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den 28 dito
Andries van Schrieck, majoor deser stad en Hendric Laen, besemmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Anna van Schriek, daar vader af is Arnoud Kersbergen, enz.
eodem die
Dirck Jansz en Gerrit Bossij, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Catharina Jans, daar vader af was Bernardus Cornelisz, enz.
den 29 dito
Cornelis Simons, varende man, en Mauris Jans, haring packer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lieve Simons, daar moeder af is Maertje Thimons, enz.
eodem die
Florentius van Aller en Claes van Mirloo zijn geord. als voogden over het weeskind van Simon
Harperts, daar moeder af is Barbara Stoffels, enz.
den 9-5-1695
Dirk Termaet, die bij testament van Cornelia d'Buck, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis Maes
alhier van 3-9-1692, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 5 dito
Michiel du Camp en Martinus Dussaert, draijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hillegond Menders, daar vader af is Hendrik Croes, enz.
den 6 dito
Arij Janse Timmers en Willem van Hachem, lijstemaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Arij Fransz, daar moeder af is Tanneke Andries, enz.
eodem die
Dirc de Roth, siecketrooster, en Adriaen Marinus Ketelaer zijn geord. als voogden over de goederen
van het kind van wijlen Cornelia Jans, daar vader af is de voorn. Adriaen Ketelaer, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Pieter Jansz de Groot, het kinds oom van moederszijde,
enz.
den 11 dito
Michiel Jongereus en Marcus van Schie, borgers alhier, die bij testament van Johannes Jongereus, in
zijn leven weduwnaar van wijlen (niet vermeld), not. Pieter van Buere alhier van 6-4-1695, zijn
gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over zijn kinderen, enz.
eodem die
Elisabeth Doene Kruijt, die bij testament van Nicolaes Swaenevelt, in zijn leven chirurgijn, not. Johan
van den Pavort alhier van 9-2-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 132
den 11-5-1675
Op het verzoek van Johannes van Meurs, die bij testament van Catharina Ursinus, zijn overleden
huisvrouw, not. Corn. Maas alhier van 21-10-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, is Samuel Green geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johanna Willeijns, die bij testament van Bastiaen Wagens, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier van 9-7-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Johannes Hoorn en Jacob van Obdam gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
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den 13 dito
De heeren Johan Santvoort en Mathijs de Grande, Raden en vroedschappen der stad Gouda, die bij
testament van Neeltge Corn. Caen, in haar leven weduwe van wijlen Jan Thonisz Croon, not. Justus
Everswinckel binnen Gouda van 23-6-1694, zijn gesteld tot voogden over al de minderjarigen die uit
kracht van dat testament zijn geraakt, mitsgaders tot executeurs van dien, enz.
eodem die
Op het verzoek van Neeltge Jacobs van Wetteren, die bij testament van Johan Virulij, haar overleden
man, not. Vitus Mustelius alhier van 5-2-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Joost van Geel en Herman Tencate gesurrog. tot voogden over
de kinderen, enz.
den 14 dito
Jacobus de Hartich, wijnkooper, en Jan Klauw, zijn geord. als voogden over de minderjarige uitlandige
zoon van wijlen Dirck Hartich, daar moeder af was Catharina van Balckenende, enz.
eodem die
Jacob Fierens, clerck van de sectr. van de weesk., is in de plaats van mr. Isacq van Schinnen gesurrog.
om te bevorderen voor de erfgenamen van Annetge Joris Blom, in haar leven weduwe van Hendric
Hendrics Boom, de redding van de boedel, enz.
den 10-5-1695
Claes Bartholomeus van Isendoorn, tegelbacker, en Bartholomeus Claesz van Isendoorn,
koeckebacker, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Ariens de Vries, daar moeder af is
Lijntge van Issendoorn, enz.
den 19 dito
Willem Cock, kleermaecker, en Gerrit France, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Grietje France, daar vader af is Pieter Reijnvoet, enz.
den 21 dito
Warn. van der Bergh, kleermaecker, en Arij Hugen, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertje Leenderts, daar vader af is Hendric Seelen, enz.
den 1-6-1695
Bastiaen Sielardijn, garentwijnder en Arent van Oostenrijck, boeckbinder, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Neeltge IJsbrans, daar vader af is Gillis Corn. Speelmans, enz.
eodem die
Nicolaes Vermeulen, touslaeger, en Dirc Pieters van Oppersent, scheepstimmerman, zijn zo van
moeders als vaderszijde geord. als voogden over de weeskinderen van Grietje Vermeulen, daar vader
af was Pieter de Bruijn, enz.
den 2 dito
Tierck Dieprinck en Adriaen van Rijp, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Geertruijd
Dieprinck, daar vader af is Gerrit Blauwesteijn, enz.
foto 133
den 3-6-1695
Corstiaen Wijntjes, smit, en Jan Theunisz Bottenheft zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jan Corstiaens, daar moeder af is Geertje Jans, enz.
den 4 dito
Pieter Lintman, schoenmaecker, en Anthonij Pieters, brandersknecht, zijn geord. als voogd over de
weeskinderen van Willem Roos, daar moeder af was Jacobmijntge Kruijs, enz.
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den 3 dito
Arij Ariens van Loon, binne schipper, en Arij Bastiaens, metselaer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johannes Jacobs, daar moeder af is Hendricje Coene, enz.
den 10 dito
Hendric Jansze, grutter, en Reijnier Raeds, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jacob Thijs, daar moeder af is Machteltje Jans van Dijck, enz.
eodem die
Johannes Stierman, die bij testament van Maria Verelst, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 25-4-1693, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 15 dito
Johannes van Gemert, die bij testament van Baaltje van der Sloot, zijn overleden huisvrouw, not.
Corn. Maas alhier van 3-4-1694, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Gerrit Adamse, houtsager, en Dirc Vegens, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Hester Davion, daar vader af is Jan Jans Sobere, enz.
eodem die
Jan Willemsz, timmerman, en Dirck Schooneman, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jacob Jansz, daar moeder af is Jacobmijntje Jansz van der Velde, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Adriaensz van Wijngerde, die bij acte van 25-10-1666, aangesteld is tot voogd
over de goederen die Maria Schoutens, stomme dochter van Paulus Schouten en Aefge Jans van
Wijngaerden, zijn gemaakt en nagelaten en gelegateerd door haar moeije Cornelia Jans van
Wijngaerden, als bij testament van Jan Adriaensz van Wijngaerden, die grootvader was van de voorn.
Maria Schouten op 12-7-1667 voor not. Servaes Hanot alhier, is gesteld tot voogd over de goederen
van Maria Schouten van de zelfde grootvader voorn. opgekomen en aanbestorven, is Andries Nieup.
geord. tot mede voogd over de voorn. respective goederen van de voorn. Maria Schouten, enz.
eodem die
Sander Wicht, voorleser van de Engelse kerck, en David Davids, varende man, zijn zo van vaderszijde
als moederszijde geord. als voogden over het weeskind van Sander Jans, daar moeder af was Maritje
Wat, enz.
den 27-6-1695
Alzo Alida van Hoogendijck “verklaarde van sints te wesen haer ten andren huwelijcke te begeven, in
welcke gevalle sij gehouden is volgens d’nader codicille van Anthonij van de Schoot, haren overleden
man”, not. Johannes Bordels alhier van 25-7-1694, te surrog. de persoon van Huijbert van Schooten
tot voogd over hun kinderen, en heeft derselve verzocht ter weesk. alhier dat de voorn. Hubert van
Schooten mag worden aangesteld met en nevens Jacobus Sonnenbergh over de kinderen, enz.
eodem die
Jacob van der Schinde en Balte Floris, arbeijder, zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk.
van Willem Thijsz, daar moeder af is Magdaleentje Jacobs, enz.
den 1-7-1695
Op het verzoek van Adriaentge Cornelis van der Werff, die bij testament van Johannes Mainee, haar
overleden man, not. Daniel d’Olijslaeger alhier van 30-10-1693, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Corn. Leveringh en Andries de With gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Appolona Flexenhaer, die bij testament van Florens de Koninck, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 23-11-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter van der Baij en Cornelis Flexenaer gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
foto 134
den 2-7-1695
Hendric Mol en Johannes van Hemert, drucker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Frederic van Vuren, daar moeder af is Barbara Capellenaer, enz.
den 8 dito
Claasje Boudewijns, die bij testament van Joost Cornelisz Vroom, haar overleden man, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 21-12-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Joost Jansz van Rossum, die bij testament van Jacob van der Strate, not. Govert van Gesel alhier van
28-7-1689, is gesteld tot voogd (nevens Jan van Erckel zal. ged.) over de zoon van de voorn. Jacob van
der Strate, daar moeder af was (niet vermeld), enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Jacobus de Hertich, wijnkooper, gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van
Jan van Erckel za. ged., over de zoon, enz.
eodem die
Johannes Claerhout, die bij testament van Dirc Termaet, in zijn leven schoenmaecker, not. Corn.
Maas alhier van 28-5-1695, is gesteld tot voogd (nevens Martinus Saagmans) over diens nagelaten
kinderen, heeft op heden ter weesk. alhier verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen,
vermits hij aanwees meer als drie voogdijen te hebben, enz.
eodem die
Martinus Saagmans, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens Johannes Claerhout, die
zich wettig heeft geexcuseerd) over de nagelaten weesk. van de voorn. Dirck Termaet, enz.
den 9-7-1695
Coenraad de Meijer en Jan Pieters Meerman zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van
Catharina Pieters, daar vader af is Corn. de Meijer, enz.
den 13 dito
Gerrit Houthoff, smit, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Abraham Huls (nevens Theunis
Roelofs) over het weeskind van wijlen Roeloff Roeloffs, daer moeder af was Agnietje Philips, enz.
eodem die
Paulus de Goede, knoopmaecker, en Dirck den Engel, pourdesoijwercker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Diana Sihroos Block, daar vader af is Samuel Pieters, enz.
den 15 dito
Johannes Fonteijn, arbeijder, en Corn. Blockman, brander, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jeroen Meijers, daar moeder af is Maritje Jans, enz.
eodem die
Hendric Dingemans, binne schipper, en P. van der Brande, vocklijstmaecker, zijn geord. als voogden
zo over het weeskind van Daniel Daniels van der Spuij, als over de vrucht waarvan Pleuntje Hendrics,
weduwe van de voorn. D. van der Spuij, “is swanger gaende”, enz.
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den 20 dito
Leendert Pietersz Groenewout, die bij testament van Aegje Jacobs Schaelmaeckers, zijn overleden
huisvrouw, not. Johannes Bordels alhier van 7-9-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 29 dito
Jan Jacobse, tabackooper, en Pleun Jans, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Juriaan den Ridder, daar moeder af is Maertje Jans, enz.
eodem die
Jan Cornelisz, kruijer, en Arij Ariens, lijndraeijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Selitje Cornelis, daar vader af is Willem Reijnders, enz.
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den 3-8-1695
Arij van der Zee, die bij testament van Ingetje de Vries, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Someren alhier van 13-4-1693, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Comp. de heer Pr. van der Walle, med. Dr., in de naam en van wege Jufr. Catharina Gruterus,
weduwe van de heer Hillebrand van der Walle, in zijn leven ontfanger van binne landse pasporten
van het Ed. mog. Collegie ter Adm. op de Maas, en verklaarde dat zijn moeder, die bij besloten
testament van de voorn. Van der Walle, zijnde gepasseerd de superscriptie van dien voor not. mr.
Johan van Lodesteijn alhier van 1-5-1695, haar overleden man za., is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
eodem die
Jan Adriaensz van Wijngaerden en Andries Nieupoort zijn geord. als voogden over de goederen van
Maria Schoutens, stomme dochter van Paulus Schoutens en Aefje Jans van Wijngaerden, gelegateerd
bij Daniel Daniels Kievit haar neef, volgens zijn testament, not. Franc Jacobs alhier van 1-3-1641, enz.
den 6 dito
Gerrit Hauthoff en Cornelis Kaes?, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes Hooghland, daar moeder af is Dina Trijpman?, enz.
den 11-8-1695
Jan de Liefde, Jan de With en Martinus Kroock, zijn op het verzoek van Mathijs van der Buijs en Johan
Biergaer als geord. voogden over de minderjarige voorkinderen van wijlen Johannes van der Buijs
geprocreeerd zo bij Geertruijd de Liefde als Margareta Quinckers, alle za. ged., “geadjungeert als
acteurs omme waer te nemen voor te staen en vervolgen soodanigen recht als de selve voorkinderen
sijn hebbende nopende haerl. moederen bewijs op en de jegens de voors. voogden als ook de laast
naergel. wede. van de voors. Johannes van der Buijs”, enz.
den 13-8-1695
Willem Philips en Tieleman Jans zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Corstiaen
Reijniers, daar moeder af is Lijntge Hendrics, enz.
eodem die
Dirc Schouten en Jacob Schil zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan van Aecken, daar
moeder af is Anna Marij, enz.
den 26-8-1695
Gerrit Maes en Jan Leendertsz, lijstemakers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Geertje Willems, daar vader af is Hendrick Rijcke, enz.
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den 5-9-1695
Jacob Krumel en Abraham Kleermond, die bij testament van Arentje Meijnders Kalckman, in haar
leven laatst weduwe van Adr. van den Bergh, not. Govert van Gesel alhier van 19-1-1695, zijn gesteld
[als voogden] over diens voorkind geprocreeerd bij (niet vermeld) haar eerste man za., hebben op
heden ter weeskamer tot dien einde comparerende verzocht van de voogdij ontslagen te mogen
worden, vermits ze aantoonden meer als drie voogdijen waar te nemen, enz.
den 7 dito
Thomas Kremer en Evert van der Burgh zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Jan Draijer,
Hendric van Hensbergen en Hendric van Dobben over de weeskinderen van wijlen Mainardus Hoppe,
in zijn leven predicant van Gemeinte van die van de Augsburghse Confessie alhier, daar moeder af is
Aletta van Hensbergen, enz.
foto 136
den 7-9-1695
Frans Wachmans, eerste clerck van de Sectr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in
de plaats van wijlen Jacobus Fierens, over de fideicommissaire goederen, bij Jan Gijsbr. Tromper
“metter doot ontruymt en naergelalen, volgens des selfs testament”, not. Jacob Simons alhier van 311-1620, enz.
den 15 sept.
Dirck Schoonemans, backer, en Pieter Diepraem, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk.
van Doen Hoogewerff, daar moeder af is Lijsbeth van Voorst, enz.
eodem die
Hugo Collins wijnkooper, die bij testament van Anna van Biesem, zijn overleden huisvrouw, not.
Ottho van Voorst alhier van 11-1-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Corn. van Biesem geord. tot mede voogd over de kinderen (sic), enz.
eodem die
Jan Stolck, clerck van de Sectr. van de weeskaemer, is gesurrog., in de plaats van wijlen Jacob Fierens,
gewezene mede clercq, om te bevorderen voor de erfgenamen van wijlen Annetje Joris Blom, in haar
leven weduwe van Hendric Hendrics Boom, de redding van de boedel, enz.
den 22 dito
Carel de Pijper, Cap.t. ten dienste deser Landen, en Gerrit Leendertsz, schipper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Willem Corthals, daar moeder af is Helena Theunisz van der
Cruijs, enz.
den 30-9-1695
Jan Gijsbertz Dijckveld en Willem van Leeuwen zijn geord. als voogden over het weeskind van Barent
Pieters, daar moeder af is Johanna Maas, enz.
eodem die
Pieter van Zoelen, schoolmeester, en Jan van Zoelen, opperman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Beelitje Jacobs, daar vader af is Jan Christiaansz, enz.
den 1-10-1695
Comp. Egbert Edens, koopman alhier, die bij testament van Robbert Caldom, in zijn leven Schots
koopman, not. Francois de Koninck alhier van 10-9-1695, is gesteld tot executeur van diens uiterste
wil, en voogd over al de minderjarigen die uit kracht van dat testament zullen komen te erven,
“onder conditie dat al hij 't niet geliefde aentevaerder dat dan een ander soude werde aengestelt,
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ende verklaerde de voors. voogdije en executeurschap niet t accepteren en hem selve daervan t
excuseren bij desen, gelyk hy dan ontslagen en geexcus.t. wert bij desen”, enz.
eodem die
De heer Johan van der Bel, S.t. Schout deser stad, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot
executeur van de uiterste wil en voogd over al de minderjarigen, die uit kracht van dat testament
zullen komen te erven, in geval de heer Egbert Edens, het niet geliefde te accepteren, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die uts., is gesteld tot executeur en voogd over uts., met macht om voogden
aan te stellen, is Philips de Kuster, notaris en procureur alhier, mitsgaders kamer bewaerder van
Burgermren. van dese Kaemer, geord. tot mede executeur en voogd over de kinderen, enz.
foto 137
den 5-10-1695
Daniel Claasz den Bult, smitsknecht, en Simon Claesz Zijdenbos, kuijpersknegt, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Clara Claes Sijdenbos, daar vader af is Andries Claasz den Bult,
enz.
eodem die
Arij van Raenburg en Hendric Dircks Sijn, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Arij van
der Veer, daar moeder af is Ida Raenburgh, enz.
den 3 dito
Jacques Louve, die bij testament van Maria le Sire, zijn overleden huisvrouw, not. mr. Jean van
Lodenstein alhier van 7-5-1694, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 13 dito
Jan Swinnas, clercq van de weeskaemer deser stad, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
wijlen Jacobus Fierens, over zodanige som van penn. als de kinderen van Maria van Dalen zijn
aanbestorven door doode en overlijden van Cornelia IJsenhage, enz.
eodem die
Frans Wachmans, clercq van de weesk., is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen
Jacobus Fierens, over de goederen bij Francois Verwilt za. nagelaten, volgens diens testament, not.
Abraham van der Velde tot Delft van 14-3-1689, enz.
den 22 dito
Jan Andriesz, stroeldraijer en Pieter Pieters Been, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hendric Pieters, daar moeder af is Jannetje Adams, enz.
den 26 dito
Jan de Nachtegael, die bij testament van Daniel Isackse van Os, not. Johan van Weel alhier van 16-91689, is gesteld tot voogd (nevens Jan Willems, mede sackedraeger) over al de minderjarigen die uit
kracht van dat testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Jan Willemsz, die bij testament van uts., is gesteld tot mede voogd (nevens uts.) over uts., heeft de
22 laatstleden ter weeskamer verzocht van de voogdij ontslagen te worden, vermits hij meer
voogdijen als drie had, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan de Nachtegael, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd,
nevens uts., over uts., die wettig is geexcuseerd, is Gijsbert Gijsberts Korver gesurrog. tot mede
voogd over uts., enz.
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eodem die
Aristoteles Boschman, Jacob Kruijmel en Abr. Cleermont, die bij testament van ut infra, zijn gesteld
tot voogden over ut infra, hebben op heden ter weesk. “tot dien zijnde comp. versocht dat sij gesien
wettige redenen van de voors. voogdije mogten ontslagen en vrijgestelt,” enz.
eodem die
Gillis de Valle en Mathijs van Berghsland zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Jacob Kruijmel
en Abraham Cleermont, die zich wettig hebben geexcuseerd, over de goederen van het kind van Sara
Boschman, opgekomen door doode en overlijden van Arentje Meijnders Kalckman, het kinds
grootmoeder, enz.
eodem die
Ds. Carolus Carolinus, predicant tot 'sHeerenveen, die bij testament van Arentje Meijnderts
Kalckman, in haar leven huisvrouw van Adriaen van den Bergh, not. G. van Gesel alhier van 17-11695, is gesteld tot voogd over uts., enz.
eodem die
Willem Krijgsman en Jan Jansz Roodenrijs zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Cornelis
Ariensz Keet, daar moeder af is Maritje Jans van Dorp, enz.
eodem die
foto 138
den 26-10-1695
Gerrit de Vos, bode desen Stad, en Koen Everts, schipper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter Sijmons van Os, daar moeder af is Sijtje Leenderts, enz.
den 27 dito
Jan Leendertse Hofman, lakewerker, en Salomon Pieters, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Pieters Verleij, daar moeder af is Barbera Ariens, enz.
den 2-11-1695
Jacob Post, kuijper, en Aernout van der Linde, kaesmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan de With, daar moeder af is Magdaleentie Jacobs, enz.
den 3 dito
Andries van der Steen en Wessel Krooswijck, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Arij van der Steen, daar moeder af is Ariaentje Crooswijck, enz.
Den 4-11-1695
Jacques en Salomon Boudoin, backers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Maria Gosselin,
daar vader af is Jacques Boudoin, enz.
den 5 dito
Willem en Govert van der Heijden, beijde kuijpers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Belitje Schippers, daar vader af is Cornelis van der Heijden, enz.
eodem die
Isaack Snip, backer int weeshuijs, en Jan Snip, hoedemaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Corn. Jansz van der Meer, daar moeder af is Maritje Snip, enz.
den 10-11-1695
Johannes van der Vijff en Pieter Morra, kammemaeckers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Houtman, daar vader af is Cornelis de Vries, enz.
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den 11 dito
Gijsbert Claasz, koordewercker, en Roeland Stem, kammemaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jannetje Cornelis, daar vader af is Sander Jansz Stem, enz.
den 18 dito
Quirijn van Blijenburg, die bij testament van Leentje Willems van Bergen, in haar leven weduwe van
wijlen Cornelis Jansz Meuls, not. Francois de Coninck alhier van 23-7-1682, is gesteld tot voogd
(nevens Nicolaas Paal za.) over de minderjarige nagelaten dochter van wijlen Susanna Meuls, daar
vader af is Abraham Ketelaer, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tor voogd (nevens uts.) over uts., met
macht om voogden te stellen, is Pieter van der Hoeven, wantsnijder, geassumeerd tot mede voogd
over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Quirijn van Blijenburgh en Pieter van der Hoeven als geord. voogden over de
goederen van de nagelaten dochter van wijlen Susanna Meuls, daar vader af is Abraham Ketelaer, is
geinstitueerd, volgens het testament van Leentge Willems van Bergen, in haar leven weduwe van
wijlen Corn. Jans Meuls, haar grootmoeder za., not. uts., met macht om voogden aan te stellen, is de
voorn. Abraham Ketelaer geord. tot mede voogd over het kind, enz.
den 18-11-1695
Nicolaes Verdoes, wonende onder de jurisdictie van dese Stad, en Abraham Ketelaer, metselaer
alhier, die bij testament van Hendric van Helburg oud Cap. van een Comp. burgeren alhier, not. Zeger
van der Brugge alhier van 16-11-1694, zijn gesteld tot voogden en regeerders over al de
minderjarigen die bij kracht van dat testament zijn gerechtigd, enz.
foto 139
den 18-11-1695
Gijsbert van Pelt, die bij testament van uts., is gesteld (met en nevens Dirck Jansz Opmeer, wonende
tot Vlaerdinge, Nicolaes Verdoes, wonende onder de jurisdictie van deze Stad en Abraham Ketelaer,
metselaer alhier) tot administrerende mede voogd van en over “alle en jegelijcke minderj. uyt
krachte van de voors. testamente gerechticht, naer het doen ende voltrecken van finale en volkomen
uijterlijcken scheijdinge en eerder niet van de voors. boedel”, enz.
edem die
Willem Honigh en Willem Sluijter, die bij testament van Johannes Meuls, not. Francois de Koninck
alhier van 12-10-1694, zijn gesteld tot executeurs over diens nagelaten boedel, en tot voogden en
administrateurs over de goederen van al de minderjarigen die uit kracht van het testament erven,
enz.
eodem die
Abraham van Buurvelt en Dirck Hammevel, beijde burgers alhier, die bij testament van Jan Cornelisz
Herwijne, in zijn leven schipper, not. Zeger van der Brugge alhier van 27-9-1695, zijn gesteld tot
executeurs van diens uiterste wil, mitsgaders tot voogden, administrateurs en regeerders over al de
goederen, die de minderjarigen uit kracht van dien zullen opkomen, enz.
den 23 dito
Govert Guilliaems, timmerman, en Laurens Pieters, bleijcker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Dirck Verhoeve, daar moeder af is Elisabeth Schilders, enz.
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den 26 dito
Jan Jansz van der Spart en Jan Hendric Pins, schipper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Jansz van der Spart, daar moeder af is Barbara Hendrics, enz.
eodem die
Simon Jansz Verhave en Johan Wijnbergen, zijn zo van moeders als vaderszijde geord. tot voogden
over de weeskinderen van wijlen Petronella van den Broeck, daar vader af was Matheus Verhave,
enz.
den 30 dito
De heer Dirck Jansz Opmeer, out burgermr. tot Vleerdinge, die bij testament van Hendric van
Helburgh, oud Capt. van een Comp. burgeren, not. Zeger van der Brugge alhier van 16-11-1694, is
gesteld tot voogd (nevens Nicolaes Verdoes en Abraham Ketelaer) over al de minderjarigen die uit
kracht van dat testament zijn gerechtigd, enz.
eodem die
Willem Jansz Smit, die bij testament van Aeltje Pieters Douraet, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van der Hoeven alhier van 20-2-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 2-12-1695
Op het verzoek van Rombout Mastright, die bij testament van Johannes Bake, wijnkooper, not. Johan
van Weel alhier van 6-8-1683, is gesteld tot voogd (nevens Gillis Baken za. ged.) over al de
minderjarigen, die uit kracht van dat testament zijn gerechtigd, met macht om voogden aan te
stellen, is Pieter Baecke den Oude gesurrog. tot mede voogd over de selve, enz.
den 7 dito
Jan Willemsz, metselaer, en Hendric Terket, kammemaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Margarita Talier, daar vader af is Jacobus van Diegem, enz.
den 14 dito
Jacob Lunen, kleermaecker, en Andries Florij zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van
Catharina Jans, daar vader af is Sander Jans, enz.
eodem die
Michiel Jongereus is gesurrog. tot curateur, in de plaats van wijlen Johannes Jongereus (nevens
Johannes Havelaer) over Elisabeth Jongereus, stomme en dove dochter van wijlen Michiel Jongereus,
daar moeder af was Neeltge Joris, enz.
eodem die
Stephanus Belseur, die bij testament van Gilletje Frans de Ruijter, not. Hans Smits alhier van 27-121685, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 140
den 14-12-1695
Gijsbert Peet, die bij testament van Heijltje Huberts, bejaarde dochter, not. Zeger van der Brugge
alhier van 4-11-1695, is gesteld tot executeur over de goederen, die zijn minderj. uit kracht van het
voorn. testament zijn competerende, enz.
eodem die
De selve, “heeft voor in den naeme en van wegen” Adriana van Helburgh, die bij testament van uts.,
is gesteld tot executrice over de goederen, die haar minderj. zijn compet., verklaard dat zij het voorn.
executeurschap en administratie accepteerde onder belofte, enz.
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eodem die
Martinus Kroock, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd en regeerder van het legaat Cornelia
ven Helburg besproken, enz.
den 15 dito
Frederic van Salm en Pieter Maertens, varendelieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Frans Christoffels Uijrenbijn, daar moeder af is Neeltge Dircx Krans, enz.
den 16 dito
Aert Bicker, bode van het Ed. Mog. Collegie ter Adm. alhier, en Jan Houwer, knoopmaecker, zijn
geord. als voogden over het nagelaten weesk. van Joris van der Elst, daar moeder of is Jannetge
Bickers, enz.
eodem die
Frederic van der Salm en Pieter M (alles doorgehaald).
den 17 dito
Coenraed de Meijer, die bij testament van Elisabeth van Gladbeecq, zijn overleden huisvrouw, not.
Govert van Gesel alhier van 5-8-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacobus van Abeele, koopman in wijnen, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Gerrit Sam,
over het weeskind van wijlen Stephanus Sam, daar moeder af is Anna van Abeele, enz.
den 21-10-1695
Op het verzoek van Aeltje Engele Trompert, die bij testament van Mathijs Ariens de Kraack, haar
overleden man, not. mr. Euwout Guldenbach alhier van 18-9-1687, is gesteld tot voogdesse over hun
kind of kinderen, met macht om voogden nevens haar te mogen verkiezen, is Jacob Engele gesurrog.
tot mede voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Beatricx van Noorde, die bij testament van Aert Borel, haar overleden man, not.
Johan van de Pavort alhier van 7-12-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind of kinderen, met
macht om een of meer voogden nevens haar te mogen verkiezen, zijn Philips van Es en Philips le
Maigne gesurrog. tot mede voogden over hun kinderen, enz.
den 22 dito
Jan Jansz de Jongh, scheepstimmerman en Daniel Schopmans, glaesemaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Hendric van de Graeff, daar moeder af is Aeghje Jans, enz.
foto 141
den 23 dito
Andries Rocus, kuijper en Corn. Sonnevelt, kruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cornelis Leenderts, daar moeder af is Ariaentje Joris, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Lois, die bij testament van Maximiliaen Dorste, haar overleden man, not.
Samuel van Lodensteijn alhier van 15-6-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Christiaen van Doorne en Wouter Bosch gesurrog. tot voogden over het
kind, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Dirck Boel, die bij testament van Maria IJmants Boeckenes, zijn overleden
huisvrouw, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn
Cornelis Kaes, timmerman en Mathijs Mult(um) gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
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den 30-12-1695
Jan Swinnas, clerck van de sectr. van de weesk., is gesteld tot administrateur over de erfgenamen van
Johannes Verhaven, in Oost Indien overleden, enz.
den 4-1-1696
Lucas Claas en Floris Dircx, sackedraegers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Wouter
Claas, daar moeder af is Annetge Lucas, enz.
eodem die
Jan Rutten Buis, die bij testament van Belitge Joosten, zijn overleden huisvrouw, not. Servaes Hannot
alhier van 20-7-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 4-1-1696
Frans Wachmans, clerck van de sectr. van de weesk., is gesteld tot administrateur over de penn.
Johannes Cock comp. en bij weesmren. van Batavia aan deze kamer overgemaakt, enz.
den 4 dito
De selve is gesteld tot administrateur over de penn. de erfgenamen van Francois Phenix comp. en bij
uts. overgemaakt, enz.
den 5 dito
Gijsbert Gijsberts, backer, en Hendric Willems, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Ariens, daar moeder af is Marijtje Pieters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jufr. Elisabeth van der Lanen, die bij testament van de heer William Hartlij, haar
overleden man, onder de hand gemaakt op 24-7-1691, waarvan superscriptie is gepass. voor de not.
Jean du Clou alhier van 10-9-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om voogden aan te
stellen, is de heer Adriaan van Starrevelt, procureur voor beijde d'hoven van Justitie, gesurrog. tot
voogd over het kind, enz.
de 11 dito
David Simon en Guilliaem Savettier, kannemaekers, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hester Sequant, daar vader af is Aaron Paran, enz.
den 12 dito
Dirck Noorbergen, kleermaecker, en Harmanus Noorbergen, laeckenwever, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jacob Brenckman, daar moeder af Catharina Bastiaens, enz.
In margine: den 12 dito
Jan Swinnas, clerk, is gesurrog., in de plaats van wijlen Jacob Fierens, over de kinderen van P.
Boscher, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Willem Frederics Nepos,
volgens diens testament, not. J. van Rijsoort alhier van 24-1-1679, met last van fideicommis, enz.
eodem die
Frans Wachmans is op het op verzoek van Abraham van Koperen, als in huwelijk hebbende Agatha
Walvis, gesurrog. tot administrateur over de penn. van het kind van de voorn. Agatha Walvis,
gelegateerd bij Francois de Colonia, volgens diens testament, not. Michiel Servaes binnen
Amsterdam van 6-11-1693, in de plaats van wijlen Jacob Fierens, enz.
foto 142
den 18-1-1696
Rocus van der Kemp en Jan Rijcke zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pieter IJsacks,
daar moeder af is Aeltje Jans, enz.
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eodem die
Simon Jansz de Haes, haeckmaecker, en Anthonij van Straeten zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Lamb. de Graeff, daar moeder af is Maritje Maertens, enz.
eodem die
Jan Harpers, steenhouwer, en Pieter Harpers, smit, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Barent Claesz, daar moeder af is Neeltge Harperts, enz.
eodem die
Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Jacob
Fierens, over de goederen, welke J. Ubbinck heeft gemaakt aan Hester en Francois Ubbinck,
nagelaten kinderen van Hessel Ubbinck, daar moeder af was Hester van der Meer, met zodanige last
van fideicommis, als in het testament, not. Govert de With tot Dordrecht van 7-10-1671, is
uitgedrukt, en nu door het overlijden van Francois Ubbinck, “nopens des selfs portie gedevolv. op d
voors. Hester voor ’t naergel. weeskint van Aagje Ubbinck voor 2/4e parten en Arnoldus Ubbinck
voor ’t leste 1/4e part”, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Heijndrina Baervelts, die bij testament van Steven Hermans Deckers, haar
overleden man, not. Hans Smits alhier van 15-11-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Pieter Baervelt en Hermanus Deckers gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Abraham Thecht en Hendric Pieters, sleper, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Gerrit Hendrics, daar moeder af is Annetje Jacobs, enz.
den 20-1-1696
Claes Corn. van der Lucht, meulenaer, en Dirck Jorisz Ouweleen, zijn geord. als voogden over de
minderjarige zoon van wijlen Arij Bastiaensz Kruijt, daar moeder af was Maertje Cornelis van der
Lucht, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Gerrit Malo, die bij testament van Geertruijd van der Velde, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips de Custer alhier van 15-8-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, is Gerrit van Rhoon geassum. tot mede voogd over hun kinderen,
enz.
den 28 dito
Jan Cornakel, timmerman, en Mathijs van Raeije, metselaar, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Dirck Maartens van der Raad, daar moeder af is de voorsz. Anna van Raeije, enz.
den 1-2-1696
Op het verzoek van Juffr. Cornelia Brand, die bij testament van Frans de Haas, haar overleden man,
not. Govert van Gesel alhier van 24-9-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Albert de Haas, koopman, en Reijnier Laers, boeckverkooper,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 3 dito
Michiel Michiels Reijman, varentgesel, en Jan Bastiaensz Bouman zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hend. Sneewater, daar moeder af is Susanna Lucas, enz.
den 4 dito
Philips d Custer, notaris en procureur alhier, en Jan France, hellebardier, zijn geord. als voogden
(“dog alleen maer tot ter tijt en wijle Isack Sanders en Willem Loge varende lieden beijde uijt zee
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sullen syn geren. en in haer plaets gesurrog.”) over de weeskinderen van wijlen Lijsbet Dircx, daar
vader af is Gabriel Sanders, enz.
foto 143
den 10-2-1696
Jacobus Kroon, schoenmaecker, en Jochem Gerrits van Grootvelt zijn geord. als voogden over het
weeskind van Gerrit Schenck, daar moeder af is Cornelia van Aller, enz.
eodem de
Thomas Jansz en Jan Kegels, kleermaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Cornelis
Dubbeldeman, daar moeder af is Elsje Bos, enz.
den 15 dito
Pieter van Gelder en Leendert van Swieten, die bij testament van Jannetge Jans, in haar leven
weduwe van Pieter Pole, not. Zeger van der Brugge alhier van 12-12-1694, zijn gesteld tot voogden
over het weeskind van de voorn. Jannetge Jans, daar vader af was Pieter Pole, enz.
eodem die
Hendric Claesz, greijnwever en Barent Henricx zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Wouter Claasz, daar moeder af is Annetje Goossens van der Beek, enz.
eodem die
Jacob Jacobs, sackedraeger, en Dirck Jacobs, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Steven Jansz, daar moeder af is Annetge Jacobs, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Petronella Jans Besoijen, die bij testament van Jacobus Kroon, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 24-12-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Besoijen en Hendrick Brakel gesurrog. tot voogden over de
kinderen, “dogh den voorn. Henderick Brakel niet langer als tot der tijd en wijle dat Arij Kroon uijt
Zee Sal thuijs gekomen sijn”, enz.
eodem die
De heer en Mr. Johan van den Hoeven, Raad ende Vroetschap deser Stad, die bij testament van
Johannis van de Wercke, not. Philips Basteels alhier van 15-2-1692, is gesteld tot voogd (nevens
Adriaen van Teijlingen zal. ged.) over de minderjarige kinderen van de voorn. Johannis van de
Wercke, daar moeder af is Magdaleena Baen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Mr. Johan van den Hoeven, Raad en Vroetschap deser Stad, die bij
testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd (nevens Adriaen van Theijlingen zal. ged.) over de
minderjarige kinderen van uts., is Johannes Klaerhout den Ouden gesurrog. tot mede voogd over de
kinderen, enz.
den 1-3-1696
Dirck Scharp en Andries Ariens, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind van Robbert
Andriesz, daar moeder af is Jannetje Willems, enz.
den 2 dito
Adriaen de Groot, gaaretwijnder, en Zeger Pieters le Febere, witwercker, zijn geord. als voogden over
de nagelaten weeskind. van Daniel Punter, daar moeder of is Kommerijntje Pieters, enz.
den 3 dito
De heren Jan vant Wedde en Vincent Paats zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Anna
Paats, daar vader af is Johannis van Erckel, crancksinnige persoon, enz.
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foto 144
den 7-3-1696
Jan van den Acker, hekelmaecker, en Abraham Blom, kammemaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Neeltge van den Acker, daar vader af is Abraham la Croij, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Elisabeth Paets, die bij testament van wijlen Hermanus Hoogenbergh, haar
overleden man, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 26-9-1690, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan van t Wedde en Vincent Paets, koopluijden
alhier, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Johan Fa, koopman, en Joseph Leuw zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van
Alexander Graij, daar moeder af is Agnies Smith, enz.
eodem die
Jasper Hendrics de With, sleper, en Abraham van Nierop zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter van Hagen, daar moeder af is Johanna van Nierop, enz.
den 19 dito
Gillis Bartels, schoenlapper, en Jan Claasz, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hermanus Ariens, daar moeder af is Martijntje Hendrics, enz.
eodem die
Arij Jansz, kleermaecker, en Jan Laurensz Leckbeeck zijn geord. als voogden over het weeskind van
Reijnier Jansz de Vos, daar moeder af is Jacobmijntje Jans, enz.
den 15 dito
Joris Watelaer, die bij testament van Baefje Walraat, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Someren alhier van 16-5-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 15-3-1696
Op het verzoek van Jannetje Jans van den Bergh, die bij testament van Cornelis Pieters van den
Broeck, haar overleden man, not. Barent Gijsen alhier van 1-4-1690, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Andries Buijl en Joris Watelaer gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
den 16 dito
Arij Jans de Melkert, binneschipper, die bij testament van Femmetje Aelberts, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 16-4-1689, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Dirck Thijszen Verheul en Pieter Isbrantsz Ham, die bij testament van Claas Dircks van Dijck, not.
Gerard Blockerus alhier van 5-2-1696, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn.
Claas Dircks van Dijck, daar moeder af is Geertje Isbrans Ham, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacobus de Reus, die bij testament van Maertje Jans, laatst weduwe van Frans de
Reus, not. Francois de Koninck alhier van 27-11-1695, is gesteld tot executeur van de uiterste wil,
mitsgaders tot voogd en administrateur over de minderjarigen die uit kracht van dien zijn gerechtigd,
met macht om voogden aan te stellen, is mr. P. Ouseel geord. tot mede voogd en administrateur
over de minderjarigen, enz.
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den 21 dito
Jan Jansz Pols, kuijper, en Arij Jans de Melkert, schipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Gijsberts Hoefnaegel, daar moeder af is Trijntje Jans, enz.
foto 145
den 24-3-1696
Jan Gordon en Jan Cristij zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Elisabeth Caldem, daar
vader af is Jacob Gordon, enz.
eodem die
Bastiaen van Es en Hermanus Goddaus, boeckbinder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Fenna Goddaus, daar vader af was Johannes van Nes, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Elisabeth IJserloo, die bij testament van Willem van Lier de Jonge, not. Johan van
Someren alhier van 1-10-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden
aan te stellen, zijn Jan IJserloo en Dirck Marktschuijt gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Robijn, kleermaecker, en Isacq Jans, arbeijder, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk.
van Jan Jansz Hagesteijn, daar moeder af is Ariaentje Stevens, enz.
den 4-4-1696
Op het verzoek van Maria Laurens van Roijen, die bij testament van Cornelis Willems van Provisie,
haar overleden man, not. Gerard Manricque alhier van 28-5-1676, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Hend. van der Beeck en Jan van der Linden
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabeth de Moij, die bij testament van Michiel de Groot, haar overleden man,
not. Jean du Clou alhier van 7-9-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Gijsbert Meschert en Simon Bos gesurrog. tot voogden over de kinderen,
enz.
den 5-4-1696
Jan Jansz de Jongh, haerekleenmaecker, en Mathijs Ariens, witwercker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Cornelis Gabriels, daar moeder af is Jannetje Theunis, enz.
den 6 dito
Reinier Jansz en Pieter Ariens, tegelbackers, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Paulus Alre, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 12 dito
Gerrit Hendrics, sleper, en Bartholomeus Jansz Volwens, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Mees Cornelisz Braeckel, daar moeder af is Maria Cornelis, enz.
eodem die
Jan Jansz Reijns en Reinier Jansz Blom, schoolmr., zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maritje Pieters Reijns, daar vader af is Jan Jansz de Jongh, enz.
den 14 dito
Johan van der Linden, winckelier, en Harmanus Harts, drucker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Margarita Lenards, daar vader af is Joh. Coerman, enz.
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den 18 dito
Bastiaen Vlock, sleper, en Leendert Vlock, commissaris van de klapwaeckers, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Trijntje Jacobs, daar vader af is Jan Vlock, enz.
eodem die
Laurens Haleth, arbeijder, en Hendric Haleth, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Anna Serwouters, daar vader af is Laurens Haleth, enz.
den 19 dito
Jan Kran, hellebardier, en Abraham van Straelen, slootmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jansz Vroessen, daar moeder af is Ariaentje Frans, enz.
eodem die
Cornelis Michiels en Lodewijc Willemsz van de Laen, sackedraegers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maertje Jans, daar vader af is Leendert Leenderts Braber, enz.
foto 146
den 25-4-1696
Henric Watelaer, die bij testament van Maritje Anthonis, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
der Hoeven alhier van 8-1-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Claas Jansz Pijck en Lieven Hammevel, chirurgijn, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maria Hammevel, daar vader af is Gijsbert van Alphen, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Aegje Dingemans de Leeuw, die bij testament van Cornelis Gerrits van Heelo, not.
Govert van Gesel alhier van 25-6-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Gijsb. van Alphen en Hendric de Jongh gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Joris Edmeston is op het verzoek van Maria Harlings, die bij testament van P. Coolb., haar overleden
man, not. Ottho van Voorst alhier van 3-4-1687, was gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen Pieter Jansz Nieupoort (nevens Abraham
Coolbrant) over de kinderen, enz.
eodem die
Hendric Verbuijl, backer, en Jacob van der Putten, smit, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Sarneij, daar vader af is Andries van Wouw, enz.
den 2-5-1696
Schalck Claesz, witwercker, en Abraham van Roggem, smit, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Aeltje Pieters, daar vader af is Willem Willemsz, enz.
eodem die
den 3-5-1696
Ariaentje Pieters van der Linde, die bij testament van Hendric de Buck, chirurgijn, haar overleden
man, not. Govert van Gesel alhier van 1-5-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 4 dito
Otho Dircks van Leuwen, Jacob Norrij, glasblaeser alhier, en Mathijs Verboogh, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Fijtje Coenraets, daar vader af was Arij Isacks Block, enz.
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den 12 dito
De heer Jacques Meijers, koopman alhier, die bij testament van Jufr. Margareta van der Monde, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 19-11-1695, is gesteld tot voogd over hun kind,
enz.
eodem die
Willem van der Hellingh, laeckenkooper, en David Schaep, schipper ter zee, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Willem Hods, daar moeder af is Jannetje Clercken, enz.
den 17 dito
Jan Harpers, steenhouwer, en Hendric Maertens, trompetter, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritje Jans, daar vader af is Dirck Harpers, enz.
den 18 dito
Jacob Joppen van der Boon, timmerman, en Aert Berentse, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacobus van Os, daar moeder af is Digna Barents Oosterkemp, enz.
eodem die
Pieter van Domburgh en Johannes Griffit, drooggist, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Petrus Paludanus, daar moeder af was Susanna van Domburg, enz.
foto 147
den 24-5-1696
Barent van Santbergen en Anthonij van Santbergen zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jan ten Hooft, daar moeder af is Magdalena Schoonenbergh, enz.
eodem die
Cornelis van der Bel is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Johannes Helburg (nevens
Leendert Koninck) over het weeskind van wijlen Geertruijd de Liefde, daar vader af is Jacobus
Santvliet, enz.
den 30 dito
Bartholomeus van Barthem, makelaer, en Philips de Custer, notaris en kaemerbewaerder van de
Heren Burgermren. en Weesmren. kaemers, zijn geord. als voogden en Laurens Klinckenbergh tot
toeziende mede voogd over de minderjarige dochter van wijlen Maria van der Hout, daar vader af
was Johannes Rijckhals, enz.
den 6-6-1696
Dirck Cornelis, stadsarbeijder, en Hendrick Mouwerse, arbeijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Abraham Hendricks, daar moeder af is Maritje Jans, enz.
eodem die
Cornelis van der Snel, arbeijder, en Dirck Jans, twijnder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Claas, daar moeder af is Maritie Jans, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Florentina Casteleijn, die bij testament van Barent de Cleijn, haar overleden man,
not. mr. P. Ouseel alhier van 1-7-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Cornelis Kaes, timmerman, en Sacharias de Kleijn, rijglijffmaecker,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 22-6-1696
Jan Adriaensz van Eeckelen, binnelands schipper, die bij testament van Annetge Gijsberts, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 8-2-1668, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
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den 27 dito
Pieter Muijser, die bij testament van Johanna de Riemer, zijn overleden huisvrouw, not. Carolus van
den Ende alhier van 24-6-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 28 dito
Joost Gerards Schermers, die bij testament van Stijntje Bastiaens, zijn overleden huisvrouw, not.
Corn. de Haen binnen sGravenhage van 19-5-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 30 dito
Willem van den Helm, laeckenkooper, en David Schap, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Catharina Eduards, daar vader af is Jacob Verwer, enz.
eodem die
Jan van der Hoeven, die bij testament van Maria van der Valck, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 10-4-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Jans de Braa, die bij testament van Cornelis van Roesten, haar overleden
man, not. Philips de Custer alhier van 2-8-1690, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Anthonij Kool en Meijndert Munnicks gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
foto 148
den 30-6-1696
Pieter Jacobs Brouwer en Jan de Goede, boeckhouwer van de reeckenkaemer alhier, die bij
testament van Teuntje Willems de Goede, in haar leven huisvrouw van de heer Pr. Brouwer, not.
Johannes Bordels alhier van 27-1-1696, zijn gesteld tot voogden over het kind van de voorn. Teuntje
de Goede, enz.
den 5-7-1696
Jan Swinnas, clerck van de secrts. van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over
tweeduizend vijf honderd en zeventig gulden twee p. Jacobus Vijftich Schilt, nagelaten zoon van
Annetje Jacobs van den Bosch die een dochter was van Jacob van den Bosch en Neeltje Corn.
Groenrijs, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van zijn voorn. grootvader en
grootmoeder, volgens hun testament, not. Gerard Manrijcque alhier van 1-2-1672, enz.
den 12 dito
David Sonnevelt, schrijnwercker, en Job Bammers, sagevijlder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Louis Michiels, daar moeder af is Grietje Jacobs, enz.
den 13 dito
Sander Jansz van Vlierden, die bij testament van Jan Sanderts van Vlierden, not. Johan van den
Pavert alhier van 23-9-1686, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de
minderjarigen, die uit kracht van dien geraakt zijn, enz.
eodem die
Cornelis Pieters Verstappe, die bij nadere codicille van uts., not. uts. van 19-4-1692, is gesteld tot
executeur en mede voogd, nevens Sander Jans van Vlierde, over de minderjarigen hiervoor
genoemd, enz.
den 21-7-1696
Pieter Maartensz, arbeijder, en Walinck de Kemp, rocklijffmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Simon Jansz, daar moeder af is Neeltge Jacobs, enz.
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den 25 dito
Hendric van Braeckel is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Abraham Westerveld en Arent
Vosmaer, over de minderjarige zoon van wijlen Joost van Braeckel, daar moeder af was Maria
Reijniers, enz. In margine: van Hessel.
eodem die
Christoffel van Leuwen, die bij testament van Jan Jansz van Leuwen, zijn overleden vader, not. Jean
du Clou alhier van 20-6-1690, is gesteld tot voogd over de goederen van het kind van Jan Jans van
Leuwen, geprocreeerd bij Catharina d’Kemp, is opgekomen volgens het voorn. testament, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Wouter de Kemp geord. tot mede voogd over het kind, enz.
den 25
Gerrit van Eijck, pontgaerder, is geord. tot mede voogd (nevens Hendric van Braeckel), in de plaats
van wijlen Abraham Westervelt en Arent Vosmaer, over de minderjarige zoon van wijlen Joost van
Braeckel, daar moeder af was Maria Reiniers, enz.
eodem die
Jan Coerman, wollespinder, en Frans Harwich, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Margarita Bevisingh, daar vader af is Harmanus Kerts, enz.
den 23 dito
Ananias Meesters, silversmit, en Jacob Corn. van Babel, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Mathijs Stam, daar moeder af is Aeltge van Houtten, enz.
foto 149
den 1-8-1696
Gijsbert van der Pluijm, backer, en Jan Theunisz Dorrenbos, stoofmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Adriana Senten van der Weijden, daar vader af is Jan Jansz de Wijs, enz.
eodem die
Jan Gergoo in Jan Jansz de Goede, opperluijden, zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk.
van Willem Dame, daar moeder af is Louisa van Emmenes, enz.
den 4 dito
Walinck de Kemp, rocklijffmaecker, en Jacob Leendertsz Vermeulen, lijndraijer, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Lijsbeth Jans, daar vader af is Jacob van Douwe, enz.
eodem die
Jacob Kruijmel, koopman, en Francois Kordelois, maeckelaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieternelletje Smits, daar vader af was Jan Gobijn, enz.
den 9 dito
Comp. Jacques Cothonneau, die geord. is geweest tot voogd over de weeskinderen van wijlen Isacq
Cottiere, daar moeder af was Margareta Servante, en verzoekt dat hij, om wettige redenen, van de
voorn. voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Jacob Langlois is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jacques Cothonneau (die zich wettig heeft
geexcuseerd) over de weeskinderen van uts., enz.
den 11 dito
Arij Jansz Timmers, timmerman, die bij testament van Clara Moijses, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Weel alhier van 20-2-1696, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 15 dito
Claes Hendrics van Reemst, bierwercker, en Corn. van der Wiel zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Abraham Konincksvelt, daar moeder af is Trijntje Claes van Reemst, enz.
den 16-8-1696
Jan Verlee is gesurrog., in de plaats van wijlen Dirck van Mare (nevens Joris van der Walle) tot
administrateur over de fideicommissaire erfgenamen van Crijntge Cornelis ter zake van achthonderd
gulden, volgens het testament, not. Jacob Duifhuijsen alhier van 6-10-1650, enz.
eodem die
Thomas Kraemer en Martinus Kremer zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Hilward
Kraemer, daar moeder af is Pieternella Vrolo, enz.
eodem die
Willem Woutersz, droochscheerder, en Wouter Wouters, lapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Trijntje Thomas, daar vader of is Caspar Wouterse, enz.
den 23 dito
Thomas en Martinus Bremer, branders, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van Hilward
Kremer, daar moeder af is Petronella Vrolo, enz. De hele acte is doorgehaald.
eodem die
Dirck Pietersz van Oorloft, kuijper, en Johannes van Erckem, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Frans Pieters, daar moeder af is Aeltje Wouters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Abigael Diepenbeeck, die bij testament van Willem Vischer, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier van 3-6-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Jacobus van den Kerckhoven en Joost Bubbeson gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
den 25 dito
Jacob van Roijen, metselaer, en Willem Grasveld, sackendraeger, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weeskind. van Maria Willems, daar vader af was Jan Theunisz van Waes, enz.
foto 150
den 29-8-1696
Comp. mr. Anthonij van Loon, die bij testament van Jufr. Hillegonda van Kempen, in haar leven
weduwe van Gerard van Loon, in zijn leven koopman alhier, zijn gewezen moeder za., not. Philips
Basteels alhier van 3-7-1682, is gesteld tot executeur van haar uiterst wil en voogd over haar
minderjarige descendenten, mitsgaders tot administrateur van hun goederen, met macht om
executeurs en voogden aan te stellen, en verzoekt dat hij van het executeurschap mitsgaders de
voogdij mag worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., was gesteld tot executeur etc. en daarvan wettig
is ontslagen, is Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer, gesurrog. tot executeur van de uiterste wil,
mitsgaders tot voogd over de minderjarigen daarin begrepen, enz.
den 5-9-1696
Wouter de Kemp, sackedraeger, en Hubert Schol, naeldemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Mels Jansz de Lange, daar moeder af is Maria Jans, enz.
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eodem die
Gijsbert Gerrits, backer, en Jan Jacobs Bol, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Dirck Rijcke, daar moeder of is Lijdia Jans, enz.
den 7 dito
Arij Adriaens de Wit, schoenlapper, en Jan Jansz Boshoven, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maertje Claes, daar vader af is Erasmus Jacobs, enz.
den 12 dito
Johannes Colck is geord. als voogd over Johannes de Meijer de Jonghe en over al de andere
minderjarigen die uit kracht van het testament van Johannes de Meijer, not. Zeger van der Brugge
alhier van 7-8-1694, zijn gerechtigd, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., is Pieter van Buren, clerck ter Secretarie alhier, geord. tot deel voogd met en
nevens de meerderjarigen om te procederen tot schifting, scheiding en deling van de boedel, enz.
den 19-9-1696
Jacob Aldersz de Leeuw, die bij testament van Jan Stoop, not. Francois de Koninck alhier van 14-71692, is gesteld tot voogd (nevens Marinus Stoop za. ged.) over de nagelaten voor- en nakinderen
van de voorn. Jan Stoop, geprocreeerd zo bij zijn eerste huisvrouw za. ged. als Cornelia de Sterck, zijn
laatste huisvrouw, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Lambert van der Thoren gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen
Marinus Stoop, enz.
den 27 dito
Willem Schilfgaerde, kleermaecker, en Marcelis Kemp, backer, zijn geord. als voogden zo over de
voorkinderen van Maritje Lane, daar vader af was Gillis Huberts, molenaer, als over de kinderen van
de voorn. Maritje Lane, daar vader af is Frans Schifgaerde (sic), enz.
eodem die
Jacob Scharp, kuijper, en Jan de Ruijt, binnelands vaerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Gerrit de Ruijt, daar moeder af was Lijsbeth Jans, als over het weeskind, daar
moeder af is Grietje van Aecken, enz.
den 28 dito
Anthonij Jansz Ritsert, varende man, en Jan Jansz, wever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Bastiaen Josijnse, daar moeder af is Maria Jans, enz.
eodem die
Gerrit Lucas Omsted, kuijper, en Anthonij Jansz van Bourgondie, arbeijder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Cornelis Swaen, daar moeder af is Annetje Sanders, enz.
eodem die
Jan Bilda, kammemaecker, en David la Sage, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Magdalena Potier, daar vader af is Pieter la Febere, enz.
den 3-10-1696
Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer, is gesteld tot redding en beneficering van de nagelaten
boedel van wijlen Gerrit Ruijt, enz.
foto 151
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den 4-10-1696
Willem van der Hellingh, laeckenkooper, en Aert Jansz van der Maas, seijlmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Willem Paulusz Voochd, daar moeder af is Evertje Jans, enz.
den 5 dito
Johannes Slijp is op het verzoek van Govert Pauw, wijnkooper, als geord. voogd over de
weeskinderen van Anna Pieters Slijp, daar vader af is Sixtus Petrus Bolswardus, geord. tot mede
voogd over de kinderen, enz.
den 8 dito
Hugo van Deijl is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Maria van der Neth, daar vader af
is Gerrit van Hattem, enz.
den 13 dito
Jacob Jacobs de Jongh, varend gesel, en Johannes Block, timmerman, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jaepge Ariens, daar vader af is Willem Jacobs, enz.
eodem die
Jan Jacobs, stadsarbeijder, en Arij Willemsz, ballastvaerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Helena Joppe, daar vader af is Arij Jansz Korenhart, enz.
eodem die
Harman Segelaers, geelgieter, en Daniel Alewijns Holdius, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joseph Sanders Ragous, daar moeder af is Maria Gillis van de Winter, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Geertruda van Dille, die bij testament van Johan Schot, haar overleden man, not.
Philips de Custer alhier van 14-9-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Bartholomeus van Barthem, makelaer, en Johannes Moijman gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Jan Pieters Gouwerack en Willem van der Lelij, timmerluijden, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Trijntje Dame, daar vader af is Arij Pietersz Gouwerack, enz.
den 18-10-1696
Clementia Mees Kroeser alias Hoogendijck, die bij testament van Jan Leenderts Honselaer, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 22-6-1689, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Claesje Jans, die bij testament van Paulus van der Kleij, haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 28-3-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Jonas Pieters en Claes Jonas, varende lieden, gesurrog. tot voogden over
de kinderen, enz.
den 20 dito
Rijck Sijberts en Claas Huberts, timmerman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Jacob Robberts, daar moeder of is Lijntje Michiels, enz.
eodem die
Comp. Allard Ravensburg, silversmit, die bij testament van Anna Roskam, in haar leven weduwe van
Hendric Ravensburgh, not. Jan van der Hoeven alhier van 3-10-1696, is gesteld tot voogd (nevens
Willem Ariensz, molenaer) over de nagelaten minderjarigen van de voorn. Anna Roskam, en
verzoekt, overmits hij aan wees drie voogdijen waar te nemen, van de voogdij te mogen worden
ontslagen, enz.
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den 24 dito
Alzo Dirck Fiool, impostmr., bij testament van uts., is gestelt tot voogd (nevens uts.) over de
minderjarigen van uts., “en dat het land recht van legael op alle Impostmrs. is hebbende wert den
selve van de voors. voochdije ontslage en vrijgestelt”, enz.
foto 152
den 24-10-1696
Willem Ariensz, molenaer, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de minderjarigen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willem Ariensz, molenaer, die bij testament van Anna Roskam, in haar leven
weduwe van Henric Ravensburgh, not. Jan van der Hoeven alhier van 3-10-1696, is gesteld tot voogd
over al haar nagelaten minderjarigen en van haar te erven goederen (nevens Dirck Fiool, impostmr.
en Allard Ravensburgh, silversmit, die wettig geexcuseerd zijn) is Simon Roskamp in derselver plaats
gesurrog. tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
den 26 dito
Jan Jacobsz Bruijn, arbeijder, en Jacob Blocksijl, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Sanders Maltijst?, daar moeder af is Grietje Cornelis, enz.
den 31 dito
Michiel Doelman, wonende tot Nieuwegen, en Hermanus de Nijs, wonende tot Schiedam, die bij
testament van Pieter Doelman, in zijn leven weduwnaar van Anna Lavia, not. Hans Smits alhier van
14-6-1696, zijn gesteld tot executeur van de uiterste wil en tot voogden over de weeskinderen van
Anna Lavia, daar vader af was de voorn. Pieter Doelman, enz.
den 2-11-1696
Dirck Fransz Gijssenburgh is geord. tot voogd over het weeskind van Maritje Dircks Gijsenburgh, daar
vader af is Jan Huijgen Thoen, enz.
den 2-11-1696
Johan van Braeckel, procureur alhier, die bij testament van Pieler Doelman, in zijn leven apothecarius
en weduwnaar van Anna La Via, not. Hans Smits alhier van 14-6-1696, is gesteld tot executeur van de
uiterste wil, mitsgaders tot voogd (nevens Michiel Doelman, wonende te Nimmegen en Harmanus de
Nijs, woonachtig tot Schiedam) over de weeskinderen van wijlen Anna La Via, daar vader af was
Pieter Doelman, enz.
den 3 dito
Benjamin Cuns, timmerman, is geord. als voogd (nevens Dirck Fransz Gijssenb.) over het weeskind
van Maria Dircks Gijsenburgh, daar vader af is Jan Huijgen Thoen, enz.
eodem die
Isaacq Abrahamsz, tegelbacker, en Jan Bastiaensz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Michiel Reijmans, daar moeder af is Lucretia Lucas, enz.
den 7-11-1696
Jan Koulersz en Claes Lamberts, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van Sara
Tobias, daar vader af is Gijsbert Hendrics de Vinck, enz.
eodem die
Adr. Pijthius, notaris Pub., wonende alhier, comp. en veklaarde uit de naam en van wege Catharina
den Adel, weduwe van wijlen P. Vervelst, “dat de selve de voochdije op haer bij den testamente van
haeren overlede man”, not. Adr. Pijthius alhier van 15-1-1690, “geconfereert was aennemende over
haere kinderen”, enz.
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den 8 dito
Jan Boschman, backer en Corn. Steendijck, distillateur, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maria Stevens, daar vader af is Michiel Schoonjans, enz.
eodem die
Jacob Pieters, kruijer, en Willem Wouters, kramersgast, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Govert Bruggeman, daar moeder af is Maria Willems, enz.
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den 9-11-1696
Balten van der Klooster, schrijnwercker, en Coert van Minnen, schoenmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jan Buijs, daar moeder af was Pieternelletje van Minnen, enz.
den 10 dito
Coenraed de Meijer, pensverkooper, en Jan van Doorn zijn geord. als voogden over het weeskind van
Trijntje Ariens den Hengst, daar vader af is Cornelis de Meijer, enz.
eodem die
Simon Hes, kleermaecker, en Jasper Cornelis, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Carel Carels, daar moeder af is Annetje Anselmus, enz.
den 17 dito
Leendert Pieters en Albert Heijnmans, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Claas Meijer, daar moeder af is Maria Janse van der Eijst, enz.
den 21 dito
De heer Gerard Steenlack, oud Commissaris van Zeesaecken, en Johan de Bruijn, koopman, die bij
testament van Pieter Steenlack, in zijn leven mede koopman, not. Philips de Custer alhier van 28-21694, zijn gesteld tot voogden over de nagelaten weeskind. van de voorn. P. Steenlack, daar moeder
af was Cornelia van Heemsingh, enz.
eodem die
Johannes Heemsingh is geord. tot voogd van moederszijde (nevens Gerard Steenlack, oud
Commissaris van zeesaecken en Johan de Bruijn, koopman als voogden van vaderszijde) over de
weeskinderen van uts., enz.
den 22 dito
Evert van der Hegge, die bij testament van Neeltge de With, zijn overleden huisvrouw, not. Erasmus
Hoge binnen s'Gravenhage van 11-6-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 22-11-1696
Martinus Zaegmans is gord. tot mede voogd (nevens Johannes Heemsingh) van moederszijde over de
weeskinderen van wijlen Pieter Steenlack, daar moeder af is Cornelia van Heemsingh, enz.
den 23 dito
Jan Francke, helbardier, en Mathijs Jacobs van den Geer, varende man, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jan Ariens Monck, daar moeder af is Pieternella Everts, enz.
Den 24 dito
Adam van Lom, die bij testament van Elisabeth van der Leij, zijn overleden huisvrouw, not. Otho van
Voorst alhier van 20-3-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 26 dito
Jan de Goede, boeckhouder van de reeckenkaemer deser stad, en Laurens van Wolff zijn geord. als
[voogden] over de weeskinderen van wijlen Joost de Goede, daar moeder af was Magdaleentje Jans,
enz.
den 29 dito
Pieter van Dooren, Delfse schipper, en Jan Jacobs, winckelier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Servaas, daar moeder af is Maertje Ariens, enz.
den 30 dito
Comp. Jan van der Bel, S.t. Schout deser stad, voor in de naam en van wege Maria Opmeer weduwe
van wijlen Anthonij van Bel, die bij testament van haar voorn. man za., not. Phil. Basteels alhier van
28-1-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 1 December
Gerrit Jacobs en Pieter Eeuwouds, varende lieden, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk.
van Crijn Gerrits Wildus, daer moeder af is Geertruij Jacobs van der Borst, enz.
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den 1-12-1696
Joost Duijvendijck, sackedraeger, en Job Jobs, arbeijder, zijn geord. als voogden over de nagelaten
weeskind. van Jan Jansz van der Zee, daar moeder af is Maertge Cornelis, enz.
eodem die
Comp. Hendric Bosch voor in de naam en van wege Sijbilletje Versluijs, zijn moeder en althans
weduwe van Jacobus Bosch, die bij testament van haar overleden man, not. Johan van der Pavort
alhier van 30-9-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 5 dito
Anthonij Delvos, die bij testament van Sophia van Dongen, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 28-7-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Comp. Joris Crooswijck, die geord. is geweest tot voogd (nevens Jan Crooswijck) over het weeskind
van Christiaen van Leuwen, daar moeder af was Aeltje Crooswijck en verzoekt dat hij om wettige
redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Jan van Leuwen is op het verzoek van Joris Crooswijck, die wettig is geexcuseerd, gesurrog. tot voogd
(nevens Jan Crooswijck) over het weeskind van Christiaen van Leuwen, daar moeder af is Aeltje
Crooswijck, enz.
eodem die
De heer Corn. de Ramaus, Raad en Vroedschap deser stad, is gesurrog. tot voogd en administrateur,
in de plaats van wijlen de heren Revixit van Naerssen, in zijn leven mede Raad en vroedschap deser
Stad, en Thomas van Naerssen, gewesen schepen der meergem. stad, over het legaat zijn kinderen
geprocreeerd bij Jufr. Anna van Naerssen, zijn eerste huisvrouw za., gelegateerd door Vrouwe
Elisabeth van Naerssen, in haar leven weduwe van de heer Pieter van Regenmorter, in zijn leven
Raad en Vroedschap der stad Dordrecht, enz.
den 6-12-1696
Anthonij de Clerck, kruijer, en Jan Jacobs, arbeijder, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk.
van Pietertje Dircks, daar vader af is Andries Jacobs, enz.
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eodem die
Johannes van Hees, kleermaecker, en Reinier Jansz van Oosten, tegelbacker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Grietje Hendrics Vermeer, daar vader af is Johannes Jans Hestermans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Justus van Velsen als geord. curateur over Gerrit Pamburgh, krancksinnige
persoon, is Pieter Croock, silversmit, gesurrog. tot mede curateur, in de plaats van wijlen Laurens
Klinckenbergh, over de voorn. krancksinnige, enz.
den 7 dito
Jan Abrahams van der Bel, S.t. Schout deser stad, is op het verzoek van Maria Opmeer, weduwe van
Anth. van der Bel, die bij testament van haar voorn. man is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Abraham van der
Bel za., in zijn leven reede trecker deser stad, over de kinderen, enz.
den 12 dito
Johannes de Groot, die bij testament van Maertje Cleij, in haar leven weduwe van Corn.
Cappellenaer, haar overleden man, not. Johannes Bordels alhier van 23-9-1690, is gesteld (nevens
Frederic van Vueren za.) tot executeur van de uiterste wil, voogd over al de minderjarigen daarin
begrepen en administrateur over de goederen, met macht om een of meer voogden te adsumeren,
enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld uts., met macht om een of meer
voogden te assumeren of surrogeren, is Hendric Mol gesurrog. tot mede executeur, mitsgaders mede
voogd over al de minderjarigen, daarin gemeld, enz.
eodem die
Corn. Crooswijck, huijstimmerman, die bij testament van Jannetge Jans tHart, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus van Aller alhier van 9-12-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, enz.
foto 155
den 13-12-1696
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om
voogden aan te stellen, is Dirck Daenen geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
den 15 dito
Frans van der Stel, smit, en Johannis Paplawe zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Huijbert Hendricx, daar moeder af is Marijtje Thijs, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Jacomijntje Anthonis, die bij testament van Herman Hermans Wendelaer, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 4-11-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Jacobs Son en Jacob van Haste, timmerman, gesurrog.
tot voogden (“deels die eerste tot ter tijd en wyle dat Hubert Anthonis van sijn wederkompst uijt zee
alhier sal syn gearriv. en d’ selve voochdije sal hebben aengenomen) over het kind, enz.
den 20 dito
Jan Hendrics van Wijck, sackedraeger, en Warnard Huttenus, varende man, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Willemijntje Jans, daar vader af is Pr. Tackebos, enz.
Den 21 dito
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Theunis Engelen van Tongeren is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Johannes Rijckhals
(nevens Jan Ariens) over het weeskind van Sara Beijers, daar vader af is Bartholomeus Tangenaer,
enz.
den 22-12-1696
Mathijs Gerrits Multum, kleermaecker, en Jacob Stevens, varendgesel, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jannetge Stevens Arrivee, daar vader af is Pieter Pieters Lam, enz.
den 4-1-1697
Jacobus Willemsz, arbeijder, en Pieter van den Bosch, varendgesel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Abraham Frans Bommenaer, daar moeder af is Trijntje Willems, enz.
eodem die
Arij Jansz Korenhart en Jan Barents Heer, varende lieden, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Juriaen Jans, daar moeder af is Josijntje Theunis, enz.
den 5 dito
Cornelis Claasz Koreneeff en Philips de Custer, notaris alhier, zijn geord. als voogden over de
goederen van de kinderen van Ingetje Leenderts, daar vader af was (niet vermeld), opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Doen Leenderts Boel, doch de laatste alleen tot de
boedel is geschift, gescheiden en gedeeld, enz.
eodem die
Cornelis van der Tholen en Philips d' Custer, notaris alhier, zijn geord. als voogden over de goederen
van de kinderen van Aeltge Leenderts, daar vader af is de voorn. Corn. van der Tholen, opgekomen
door doode als voren en “in 't reguard van d’tweede voochd onder conditie als voren”, enz.
eodem die
Willem van den Helm en Philips de Custer, notaris alhier, zijn geord. als voogden over de goederen
van de kinderen van Arij Goetbloet, daar moeder af is (niet vermeld), opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van Annetje Gerbrants, in haar leven huisvrouw van Doen Leenderts Boel,
“dog d’laaste alleenlijck onder conditie als hier voren uytgedruckt”, enz.
den 9 dito
Daniel Jansz Plateu, die bij testament van Fijtge Cornelis Vermeulen, zijn overleden huisvrouw, not.
Hans Smits alhier van 6-6-1694, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 156
eodem die
Joris Krooswijck, koopman, die bij testament van Elisabeth Corstiaens van Hoeck, te vorens weduwe
van Swiep za. en naderhand huisvrouw van Willem Everds Schaeps, is gesteld tot executeur van dien
mitsgaders tot voogd over de innocente dochter van Hugo van Swiep, daar moeder af was de voorn.
Elisabeth van Hoeck, mitsgaders tot administrateur over de goederen, enz.
den 10-1-1697
Dominicus Boogaert is gesurrog., in de plaats van wijlen Leendert Daens Hoogerkerck, nevens
Theunis Willemse d’ Valck, over het weeskind van Eva Willems Valck, daar vader af is Corn. Janse
Visscher, enz.
den 11 dito
Cornelis Dircx, scheepstimmerman, en Paulus Boogaert, varende man, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Theunis Jansz Verboogh, daar moeder af is Hilletge Ariens, enz.
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eodem die
Aert Aerts, wollewever, en Jacob Aerts, varend gesel, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jannetge Davids, daar vader af is Jacob Rombouts, enz.
den 16 dito
Johannes Maatsuij en Arij Arents van Kovenhove, die bij testament van Mathijs van der Graeff, not.
Jan van der Hoeven alhier van 10-12-1696, zijn gesteld tot voogden over de nagelaten zoon van
Abraham van der Graaff, mitsgaders tot executeurs van de uiterste wil, enz.
eodem die
Cornelis van der Graeff is geord. tot acteur en deel voogd om met en tegens Johannes Maatsuij en
Arij Arents van Kovenhove, “in qualite als in d'vorenst acte uijtgedruckt en uijt den hoofde van haere
huijsvrouwen als mede erfgen. van de voors. Mathijs van der Graeff, den voors. boedel te helpen
schifte, scheijden en deijlen als naer behooren”, enz.
den 18 dito
Adam van Gelder en Dirck de Veth, die bij testament van Maria de Poter, not. mr. Pr. Ouseel alhier
van 18-11-1696, zijn gesteld tot executeurs van dien en voogden over de minderjarigen, die uit
kracht van het testament zijn geraakt, enz.
Den 30-1-1697
Abraham Benedictus en Jacobus Benedictus zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Benedictus Abrahams, daar moeder af is Martha Gompers, enz.
eodem die
Pieter van den Brande en Matheus Nescher, lootgieter, die bij testament van Susannetge Hovenaers,
in haar leven weduwe van Mees Couwenhove za., not. Jean du Clou alhier van 22-7-1690, zijn gesteld
tot executeurs van dien mitsgaders tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht van dien
geraakt zijn, enz.
eodem die
Anthonij Gerritsz van Heel is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Evert van der Lip (nevens
Coenraed de Meijer) over het weeskind van Cornelia Cornelis de Meijer, daar vader af is Elmert
Willems Goedel, enz.
den 31 dito
Dirck van der Voorde is geord. tot mede voogd (nevens Balten van der Klooster, schrijnwercker en
Goert van Minne, schoenmaecker) over het weeskind van Belitje Joosten, daar vader af was Jan Buijs,
enz.
den 1-2-1697
Gerrit Leenderts en Jasper Claes, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter Jansz
Karrie, daar moeder af is Jannetje Gerrits Niekerck, enz.
den 6 dito
Claesse Jans Vis, die bij testament van Heijltje Jans Wolders, zijn overleden huisvrouw, not. Jan van
der Hoeve alhier van 19-3-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Abrahams Rijsert, kelderknecht, en Willem Willems Laen, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maerte Abrahams Rijsert, daar moeder af is Catharina Anthonis, enz.
foto 157
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den 6-2-1697
Op het verzoek van Maritje Ariens de Veder, die bij testament van Crijn Joppe van der See, haar
overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 16-4-1684, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Eeuwoud Ariens de Veder en Stoffel Joppe van
der Zee gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 7 dito
Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over de tweehonderd gld. het
weeskind Michiel van Eecken, daar moeder af was Ida Jans Smolders, toebehorende, enz.
den 14 dito
Nicolaes Roskam, die bij testament van Heijltje Leenderts, zijn overleden huisvrouw, not. J. Wittius
alhier van 8-8-1690, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., is Willem Ariens,
timmerman, geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
den 23 dito
Johan van Dam, koopman alhier, die bij testament van Dirck de Kruijf en Maria Lambrechts, in haar
leven echtelieden, not. Zeger van der Brugge alhier van 30-12-1692, is gesteld tot executeur van
dien, mitsgsders tot voogd over het weeskind van Lambert de Kruijff en alle andere minderjarigen in
het testament begrepen, enz.
den 27 dito
Johannes Andriesz, korenmeter, en Jan Louis, varend gesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Hendrics Venesoen, daar moeder af is Marg(..) Abrahams, enz.
den 2-3-1697
Jan Rochus Overrijnder, die bij testament van Ingetje Dircks, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van
der Brugge alhier van 11-9-1687, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan de Man en Jan de Born zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Lieve Rijckwaart, daar
moeder af is Grietje de Man, enz.
den 4-3-1697
Op het verzoek van Sara Walraven, die bij testament van Dirck de Haas, haar overleden man, not.
Gommert van Bortel alhier van 20-1-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Cornelis de Haas en Leonard Walraven gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
den 6 dito
Maria Velsenaer te vorens weduwe van Cornelis Rosendael en naderhand hertrouwt met Jacob
Dompselaer nu mede za. ged., heeft de voogdij over haar kind geprocreeerd bij de voorn. Cornelis
Rosendael op heden ter weeskamer tot dien einde comparerende wederom aangenomen, enz.
eodem die
De selve, die bij testament van Jacob Dompselaer, haar overleden man, not. mr. Eeuwoud
Guldenbach alhier van 28-5-1691, gesteld tot voogdesse (nevens Joan Dompselaer) over hun kind,
enz.
den 8 dito
Thomas Pintgaerd, varende man, en Jan Thomas, draijer, zijn geord. als voogden over het kind, “daer
van Ariaentje Jans de Jongh is swanger gaende, geprocreert bij Jan Pieters van der Meulen za. ged.”,
enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Ds. Petrus Bos, predic. van de Remonstrantse gemeijnte alhier, die bij testament van Elisabeth
Corstiaens van Hoeck te vorens weduwe van Hugo van Swiep en naderhand gewezen huisvrouw van
Willem Everds Schaeps is gesteld (nevens Joris Krooswijck, koopman) tot mede executeur van dien,
mitsgaders tot voogd over de innocente dochter van de voorn. Hugo van Swiep, daar moeder af was
de voorn. Elisabeth van Hoeck, mitsgaders tot mede administrateur over de goederen, enz.
foto 158
den 8-3-1697
Philips de Custer, notaris alhier, heeft in de naam en van wege Adriana van Buren, die bij testament
van Adrianus Couwenhoven, haar overleden man, not. Ottho van Voorst alhier van 30-12-1687, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Jan Jansz van Honij, karreman, en Jan Sijpers, hoedemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Aert Splintersz Vervoren, geprocreeerd zo bij Lijntje Alderts als Aegje Pieters, alle
za. ged., enz.
den 13 dito
Jan Splinters Vervoren is geord. tot mede voogd (nevens Jan Jansz van Honij, karreman en Jan Sijpers,
hoedemaecker) over de weeskinderen van uts., enz.
den 14 dito
Jan Harmens en Gerrit Ariens, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Corstiaen van Houten, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 15 dito
Jan Tack en Pieter Joosten, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Dirck
Pieters, daar moeder af is Lijsbeth Beeck, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Barbara Ariens van Osse, die bij testament van Corn. Dircksz Strangier, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 11-12-1687, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Does, brander en Dirck Schimmelpenningh
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 28 dito
Dirck Cornelisz Schimmelpenninck, die bij testament van Anna Ariens van Leuwen, zijn overleden
huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 5-4-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 30-3-1697
Job Roos, maeckelaer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Maerte Dircks en Jean
d’Jongh, beide za. ged., over de som van een duizend gulden, daarvan de vruchten ingevolge het
testament van Cornelis Jansz de Jongh, waarvan superscriptie is gemaakt en gepasseert voor Jacob
de Mars, in zijn leven notaris alhier van 4-10-1647 jaarlijks moeten worden uitgekeerd aan
“bloetvrinden nedergaende van Jan Gerrits en Maartje Jacobs ten eijnde als in den selven testamente
is uijtgedruckt”, enz.
eodem die
Comp. de heer Abr. Elsevier, Raed en Vroedschap deser Stad, en verklaarde voor en van wege Jufr.
Maria Catharina Elsevier, die bij testament van de heer Thomas van Naarsen, in zijn leven oud
Schepen deser Stad, not. Govert van Gesel alhier van 27-4-1696, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
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den 1-4-1697
Pieter de Visser en Johannes van Heemsingh, beide wonende alhier, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Catharina van Karpen, geprocreeerd zo bij haar eerste man Willem Jansz van der
Wiel, als Joris Theunisz de Vos alle za. ged., enz.
eodem die
Cornelis de Vos, die bij testament van Joris de Vos, in zijn leven timmerman en gewezen broeder,
not. Zeger van der Brugge alhier van 1-6-1696, is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot
voogd over de minderjarige zoon geprocreeerd bij Catharina van Karpen, heeft op heden ter
weeskamer tot dien einde comparerende het executeurschap en de voogdij geaccepteerd, enz.
den 5-4-1697
Johannes van Gardijn, apothecar tot Schoonhoven en Dirck van der Veer, wonende alhier, die bij
testament van Cristiaen Drom, in zijn leven weduwnaar van Lijntge Cristiaens van der Lelij, not. Zeger
van der Brugge alhier van 29-5-1690, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn.
Lijntje van der Lelij, daar vader af was de voorn. Cristiaen Drom, enz.
foto 159
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., not. uts., zijn gesteld tot voogden (nevens
Adriaen Drom za.), met macht om voogden aan te stellen, is Joost Gerards Schermer, rentmr. van de
respective kercken, geord. tot administrateur en mede voogd over de kinderen, enz.
den 6 April
Frans Wachmans, die gesurrog. is geweest tot administrateur, in de plaats van Jacob Fierens za., over
de penn. het kind van Agatha Walvis geprocreerd bij wijlen (niet vermeld) Ments, in zijn leven dr.
Medicina, gelegateerd bij Francois de Colonia, volgens diens testament, not. Michiel Servaas binnen
Amsterdam van 6-11-1693, “heeft voor desen ter voors. kaemer versocht, derwijl hij van meijning
was voor eenigen tijd buijtens lands te reijsen, dat hij van de voors. Administratie mocht werden
ontslaegen, waer op weesmeren gesien hebbende d' reeck. van de voors. administratie deur Jan
Swinnas als gevolmagtighde van de selve Frans Wachmans op huijden gedaen, hebben den selve van
de administratie ontslaege en vrijgestelt”, enz.
eodem die
Jan Swinnas, clerck van de Sectr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
Frans Wachmans, die geexcuseerd is, over de penn. van het kind of de wettige kinderen van Agatha
Walvis, gelegateert bij uts., volgens het testament van uts., enz.
den 12 dito
Jan Vinderick, mattemaecker, en Valentijn de Bruijn zijn geord. als voogden over het weeskind van
Steven van Rijssel, daar moeder af is Annetje Groes, enz.
den 17-4-1697
Johan Vrancken en Corn. van Hoeck, die bij testament van Johan Schaapharder, in zijn leven
weduwnaar van Annetge Lodewijcs Tack, not. Philips de Custer alhier van 23-12-1686, zijn gesteld tot
voogden over het weeskind, enz.
eodem die
Jan Hendrics, thuijnder, en Jan Pieters van Kapelle, bouwman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Pietersz Oosterhout, daar moeder af is Maritje Pieters, enz.
den 18 dito
Gerrit Hugingh, die bij testament van Appolonia Schaick, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 7-11-1675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 24 dito
Op het verzoek van Hillegond van Braeckel, bejaarde ongehuwde dochter, is Frans Timmers gesurrog.
tot executeur, in de plaats van wijlen Johannes van Braeckel, van het testament van Hillegond Frans
van Casteel, in haar leven weduwe van Aert Gerrits Vreem, not. Jean du Clou alhier van 23-9-1686,
enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Lijsbeth Pieters, die bij testament van Jan Pieters Jonghbloet, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 19-12-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Hermanus van Hagen en Gerrit Huijgingh gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
eodem die
Joost van Eijck is gesurrog. tot mede administrateur (nevens Job Roos, maeckelaer), in de plaats van
wijlen Maerte Dircks en Jan de Jongh, beide za. ged., over de som van een duizend gld., daarvan de
vruchten ingevolge het testament van Cornelis Jansz de Jongh, waarvan de superscriptie is gemaakt
en gepasseerd voor not. Jacob de Mars alhier van 4-10-1647, jaarlijks moeten worden uitgekeerd aan
de bloedvrinden nevensgaande van Jan Gerrits en Maertje Jacobs ten einde als in het testament is
uitgedrukt, enz.
foto 160
den 26-4-1697
Op het verzoek van Simon Bosch als geord. voogd over het weeskind van wijlen Renier van der
Schoot, daar moeder af is Anna de Moij, is Willebrord van der Kunne gesurrog. tot mede voogd, in de
plaats van wijlen Anthonij van der Schoot, over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Simon Bosch als geord. voogd over de weeskinderen van Anthonetta van Hessel,
in haar leven laatst weduwe van Johan Rijshoeck, is Willebrord van der Kunne gesurrog. tot mede
voogd, in de plaats van wijlen Michiel de Groot en Joost Roos, beide za. ged., over de kinderen, enz.
eodem die
Ingetje Willems de Jongh, die bij testament van Arij Theunisz Drom, haar overleden man, not. Govert
van Gesel alhier van 16-11-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 1-5-1697
Jacobus van den Kerckhoven en Hendric Dircks, bouwman, die bij testament van Maertje Lamberts
Maes, in haar leven weduwe van Hendric Pijl, not. Philips de Custer alhier van 15-4-1690, zijn gesteld
tot voogden over haar nagelaten minderjarigen, en tot executeurs van dien, enz.
den 2 dito
Op het verzoek van Maritje Maertens Wassenaer, die bij testament van Claes Ariense van Dobbe,
haar overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 20-5-1676, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Cornelis Wassenaer en Arij Hals, Capiteijnen te
water ten dienste van de visserij, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 3-5-1697
Jan Pietersz en Gerrit Bodde, drooghscheerder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Arij Schoonenboom, daar moeder af is Geertruijd Overbergh, enz.
eodem die
Frans Wachmans, die op in januari 1696 was aangesteld tot administrateur over zodanige penn. als
weesmr.en van Batavia aan deze kamer hebben overgemaakt, heeft voor dezen verzocht van de
administratie te mogen worden ontslagen, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Jan Swinnas is gesurrog. tot administrateur over uts., enz.
den 8 dito
Pieter Lotte, die bij de huwelijkse voorwaarden tussen hem en Catharina Vissers, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van Someren alhier van 7-12-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij uts. is gesteld uts., met macht om voogden aan te stellen, is Gijsbert
Lotte, zijn broeder, geord. tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Michiel Laurens Huijs, die bij testament van Maertje Leenderts Schaepvacht, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 5-10-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 9 dito
Frans Wachmans, die op 30-11-1695, was aangesteld tot administrateur van de boedel, mitsgaders
executeur van het testament van Francois Verwilt, not. Abraham van den Velde tot Delft van 14-31689, heeft voor dezen ter weeskamer alhier verzocht, “vermits hij genegen was sich op de vaert te
begeven, van de voors. administratie en executeurschap te mogen werden onslaegen en vrijgestelt”,
enz.
foto 161
den 9-5-1697
Mr. Pieter Ouseel, Adv. en notaris alhier, is gesurrog. tot administrateur van uts., mitsgaders
executeur van uts., enz.
den 9 dito
Albert de Haas en Pieter Meschards, die bij testament van Jan Alberts de Haas, in zijn leven rentmr.
van het leproosen Proeveniershuijs van dese Stadt, not. Philips de Custer alhier van 7-10-1690, zijn
gesteld tot voogden over de weeskinderen van Francois de Haes, als mede over al de minderjarige
erfgenamen van de voorn. Albert de Haas, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., zijn gesteld tot voogden over al de minderjarige
erfgenamen en de goederen van de voorn. Jan Alberts de Haas, te weten over de weeskinderen van
Francois de Haas (nevens Johan Deonijs Verburgh za. ged.), met macht om voogden aan te stellen, is
Deonijs Verburgh, koopman alhier, gesurrog. tot mede voogd over de kinderen, enz.
den 15-5-1697
Op het verzoek van Clasina van Ossen, die bij testament van Theunis Jansz Wafel, distillateur, haar
overleden man, not. Jean du Clou alhier van 20-1-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Dirck Schimmelpenninck en Hendric Bellaert gesurrog. tot
voogden over het kind (sic), enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacoba Wallis, die bij testament van Reijer Janse de Ruijter, haar overleden man,
not. Johan van Weel alhier van 9-3-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Joost Ribout, wijnkooper, en Leendert Luckevel gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
eodem die
Pieter Jonckheer en Hugo Koorhart, winckeliers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Maria
Jonckheer, daar vader af is Jeronimus Fack, enz.
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den 15-5-1697
Frans Wachmans, die op 7-9-1695 ter weesk. alhier was gesteld tot administrateur over de
fideicommissaire goederen gekomen van Jan Gijsberts Tromper heeft voor enige tijd ter voorn.
kamer verzocht dat hij van de voorn. administratie mocht worden ontslagen, vermits hij voornemens
is om zich buitenlands te begeven, enz.
eodem die
Mr. Pieter Ouseel, Adv. en Nots. alhier, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Frans
Wachmans, die zich geexcuseerd heeft, over de fideicommissaire goederen gekomen van Jan
Gijsberts Tromper, enz.
den 17 dito
Jacob van der Schilde, speckkooper, en Christiaen Steenmans, varendgesel, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Seger Klinckert, daar moeder af is Anna Nuton, enz.
eodem die
Comp. Jacob Langlois, die geord. is geweest tot voogd over de weeskinderen van wijlen Isac Cottiere,
daar moeder af was Margarita Servante, en verzoekt “vermits hy metter woonstede sich buijten der
stad was begevende, dat hij van de voors. voochdije mocht werden ontslaege en vrijgestelt”, enz.
eodem die
Op het verzoek van Francoise Servante, moeije van de nagelaten weesk. van uts., is Jean David
gesurrog. tot voogd (in de plaats van Jacob Langlois, die wettig geexcuseerd is) over de kinderen, enz.
foto 162
Den 22-5-1697
Cornelis Jacobs, koeckebacker, en Jacob Ariens Bruijn, arbeijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Sijtje Gabriels, daer vader af is Arij Bastiaens van Aspere, enz.
eodem die
Dirck van Eeck, kladschilder, en Pr. Cornelis Oversloot, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lijsbeth Elias, daar vader af was Joh. Koot, enz.
eodem die
Job Dammisse, sagevijlder, en Marcus Jansz, kraenkind, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Bastiaensz, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 23 dito
Steven Daniels, arbeijder, en Mathijs Verburgh, varend gesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Grietje Sacharias, daar vader af is Abraham Jans, enz.
den 24 dito
Op het verzoek van Elisabeth Elias van Lillo, die bij testament van Laurens Vosburgh, haar overleden
man, not. Willem van der Buijs alhier van 3-10-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Rocus Vosburgh en Hendric la Febire gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
eodem die
Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer deser stad, is aangesteld om de nagelaten boedel van wijlen
Emanuel Peroud, in zijn leven ongehuwde persoon te redden en tot geld te maken, enz.
den 25 dito
Gijsbert van Hoolhorst, kleermaecker, en Mathijs Houwaert zijn geord. als voogden over het
weeskind van Thomas Reel?, daar moeder af is Susanna Reent, enz.
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eodem die
Hendric la Febvre den oude en Jan Elias, vleijsdrager, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Annetje van Uijter, daar vader af is Hendric la Febvre de Jonge, enz.
den 6-6-1697
Mr. Joris Diert, Adv., en Abraham Berck, geswore clerck ter secretarie alhier, die bij testament van
Elisabeth de Moij, in haar leven weduwe van Gijsbert van den Bosch, not. Govert van Gesel alhier van
4-8-1690, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjariegen daarin
gemeld, “hebben op huyde ter weeskaemer tot dien eijnde comparerende versogt dat sij van het
executeurschap mitsgr. voochdije mochten werden ontslaegen vermts aenwesen dat sij meer als drie
voochdijen waren waernemende”, enz.
eodem die
Andries Ketels, die bij testament van uts., is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd
over de minderjarigen daarin begrepen, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld uts., met macht om voogden aan te
stellen, is Hendric van Beeck gesurrog. tot mede executeur en voogd over de minderjarigen daarin
begrepen, enz.
eodem die
Jacob Flacque en Hendric Pauw zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Abraham Berck, die zich
wettig heeft geexcuseerd, over de goederen van de kinderen van E. van der Bosch, daar moeder af
was Adriana Ickwilders, opgekomen en aanbestorven volgens het testament van Elisabeth de Moij, in
haar leven weduwe van Gijsbert van den Bosch, not. Govert van Gesel alhier van 4-8-1690, enz.
den 7-6-1697
Op het verzoek van Hendric Hoppesteijn, wijnkooper, als geord. voogd over de minderjarige kinderen
van Maria Theunis van Keten, daar vader af is Jacob Bruijgom, is David Cock, herbergier, gesurrog. tot
mede voogd, in de plaats van wijlen Thomas Braecks, over de kinderen, enz.
den 8 dito
Jan Ernst, schoenmaecker, en Simon Barends, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Hendric Jans, daar moeder af is Aeltje Theunis, enz.
den 21-6-1697
Willem van Lamburgh en Pieter Stierman, lindewevers, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Jan Willems, daar moeder af is Stijntje Jans, enz.
eodem die
Maarten Persijn, die bij testament van Cornelia Delffsgauw, zijn overleden huisvrouw, not. Otho van
Voorst alhier van 7-1-1697, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 163
den 26-6-1697
Gabriel van Bencken, metselaer, en Dirck Brouwer, winckelier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Albert Leenderts van Dale, daar moeder af is Elsje Goossens, enz.
den 28 dito
Jacob Recht, schipper, en David Levesteijn, kruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Robbert Konnij, daar moeder af is Jannetje Bruijn, enz.
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den 4-7-1697
De heren Simon Kox, mr. Guilliam Bidloo, oud scheper deser stad, en Johannes Doesburg, predicant
alhier, die bij testament van Johanna Kox, in haar leven weduwe van Ds. Wijnandus Doesburgh za., in
zijn leven mede predicant alhier, not. Zeger van der Brugge alhier van 28-11-1696, zijn gesteld tot
voogden en regeerders van en over de minderjarige kinderen van Johanna Kox, daar vader af was de
voorn. Ds. Wijnand Doesburgh, enz.
den 6 dito
Theunis van der Eer en Laurens van Sichem, arbeijders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Cornelia Dircx Vredenburgh, daar vader af is Jan Kleijn, enz.
den 12 dito
Maerte Boogert, tegelbacker, en Adriaen Konijn, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lijsbeth van der See, daar vader af is Arnoldus van der Graft, enz.
den 13 dito
Willem van der Hellingh, laeckenkooper, en Jan de Swart, stierman ter zee, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Arij Gijsberts Goetbloet, daar moeder af is Lijsbeth Frans, enz.
den 19-7-1697
Willem van der Hellingh, die bij testament van Petronella Eeuwouds, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 18-1-1686, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacob la Cosijn, wollespinder, en Crijn Krijghsman, schipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Neeltje Jans, daar vader af is Daniel Lover, enz.
eodem die
Jacobus van der Wiel, koperslaeger, en Jan Krijger, wijnkooper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Wessel Gerrits van Putten, daar moeder af is Marijtje Jooste Tant, enz.
den 20 dito
Jacob van Schijlde, speckverkoper, en Mangelijs Lareijn, smit, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claas Theunisz, daar moeder af is Margarite Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Dina Lelienburgh, die bij testament van Hermanus Erlingh, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 5-5-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Isack Molijn en Pieter Polijn gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 25 dito
Jan Jansz van der Pleijn en Gerrit Fransz Cock, die bij testament van Pelgrom Jansz de Hond, not.
Johannes Bordels alhier van 24-5-1697, zijn gesteld tot voogden over het minderjarige kindskind van
de voorn. Pelgrom Jans de Hond, daar moeder af was Stijntje Pelgroms de Hond, enz.
foto 164
den 26-7-1697
Cornelis Ariens Stoop, schipper, en Gerrit Jans van Roijen, zijn provisioneel geord. als voogden over
het weeskind van Annetje Ariens Blauw, daar vader af is Pieter Cornelis Stoop, enz.
eodem die
Robbert Aggos en Thomas Augustine, kooplieden alhier, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Anna Official, daar vader af was Anthonij Official, enz.
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eodem die
Anthonij Outhoff, timmerman, en Cornelis Corstiaens, arbeijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jannetje Jans, daar vader af is Evert Dircx de With, enz.
den 7-8-1697
Pieter Wouters, sleper, en Jan Theunisz van der Meer, linnewever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Harmensz, daar vader af is Leendert Woutersz Tackebos, enz.
eodem die
Arnoud Schoutten, kleermaecker, en Albert Brinck, naeldemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Neeltje Pieters Groenewout, daar vader af is Jacobus Keijser, enz.
eodem die
Pieter Gillisz van der Meer en Claes Jans Blommendael zijn geord. als voogden over het 1/4 van het
weeskind van Adriaentje Jans Blommendael, daar vader af is Leendert Claesz Perveen, opgekomen
en aanbestorven door doode en overlijden van Neeltje Jans Blommendael het kinds moeije van
moederszijde, enz.
den 14-8-1697
Jacob van der Block en Abraham Buerevelt, winckelier, zijn geord. als voogden over de goederen van
het kind van wijlen Catalijntje Jans, daar vader af is de voorn. Jacob van der Block, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Jan Stoffels van Waert en Trijntje Claes van de Rond,
beide za. ged., volgens het mutuele testament, not. Dirck Meesters alhier van 13-1-1691, enz.
eodem die
Pr. Schoneman is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Corn. van Helde (nevens Jacobus
Santvliet) over de weeskinderen van Annetje van der Water, daar vader af was Dirck Schoneman,
enz.
den 16-8-1697
Arij Jansz Timmers, meulenmaecker, en Phil. de Custer, notaris alhier, zijn geord. als voogden zo van
vaders- als moederszijde, “doch d'tweede compt alleen tot ter tijt en wijle dat Gerrit Jorisz Prins
althans op zee sal sijn gerevert., over het weeskind van Lijsbeth de Groot, daar vader af was Louis
van Hellingh”, enz.
den 21 dito
De heer mr. Isaacq de Brauw, Ad., die bij testament van Jufr. Hillegond Wessels de Reeuw, in haar
leven weduwe van wijlen Lambert Radder, not. Gerard Blockerus alhier van 24-11-1695, is gesteld tot
executeur van dien, mitsgaders tot voogd over de minderjarige in het testament geraakt en tot
administrateur over de goederen uit kracht van dien te erven en te genieten, enz.
In margine: den 21-8-1697
Op het verzoek van Dina Lelienburgh, die bij testament van Hermanus van Erlingh, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 10-5-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Pieter Polijn, chirurgijn, en Isack Molijn, boeckhouder, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van mr. Isaacq de Brauw, Ad., op gisteren ter kamer alhier gedaan, die bij testament
van uts., is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen in het
testament geraakt en tot administrateur over de goederen uit kracht van dien te erven en te
genieten, nevens Bartholomeus Verweij za. ged., met macht om voogden aan te stellen, is Gerard
Blockerus, notaris alhier, gesurrog. tot mede executeur, voogd en administrateur over de goederen,
enz.
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eodem die
De heer Michael Genius, Dr. Medicina, die bij codicille van Cornelis Swan, in zijn leven weduwnaar
van Maria van Bale, not. Johannes Bordels alhier van 27-6-1680, was gesteld tot executeur van diens
uiterste wil, not. Zeger van der Brugge alhier van 8-4-1684 (nevens Abraham de Hartich) heeft op de
17 laastleden ter weeskamer alhier gecompareerd en verzocht dat hij van de voorn. voogdij en
executeurschap mocht worden ontslagen, vermits hij metter woonstede van voornemen was zich te
begeven naar Middelburg in Zeeland, enz.
den 22-8-1697
Op het verzoek van Abraham de Hartich, de bij testament van Corn. Swan, in zijn leven weduwnaar
van Maria van Bale, not. Zeger van der Brugge alhier van 21-4-1684, is gesteld tot executeur van
diens uiterste wil, mitsgaders tot voogd over zijn weeskinderen (nevens de heer Michael Genius, Dr.
Medicina, op heden daarvan ontslagen), met macht om voogden aan te stellen, is Jasper Swan
gesurrog. tot mede executeur en voogd over de voorn. minderjarigen, enz.
den 4-9-1697
Comp. Dirck Huijgen Verboom, die bij testament van Hendric Thomasz van Tongeren en Martijntje
Maertens, in haar leven echtelieden, not. Leonard van Zijl alhier van 15-1-1669, is gesteld tot voogd
(nevens Nicolaes Verdoes), over al de minderjarigen, die uit kracht van dat testament zijn geraakt, en
verzoekt dat hij van de voorn. voogdij mag worden ontslagen, overmits hij de ouderdom van 78 jaar
heeft bereikt, enz.
Los briefje
Andries Nieuwpoort als door d' Hr. Weesmeesteren dezer stad, geord. voogd over Maria Schouten,
stomme dochter van Paulus Schouten en Aechje Jans van Wijngaarde, zijnde de acte van voogdije
dato den 3 Augustus 1695.
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