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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.
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foto 6
“Extract uijt de resolutie de heeren van de weth op den 21 december 1621 genomen”.
Niet overgenomen.
foto 7
“Extract uijt het geresolveerde van de heeren van de weth van de stad Rotterd. van den 26 april
1701”.
Niet overgenomen.
foto 8, eerste helft
“Eedt om den inventaris te besweren”
Niet overgenomen.
foto 8 tweede helft
“Eedt van de voogden”
Niet overgenomen.
foto 9 eerste helft
“den jooden eet”
Niet overgenomen.
foto 9 tweede helft blanco
foto 10
den 5-9-1697
Gijsbert van Holorst, kleermaecker, en Willem Kool, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Sincq, daar moeder af is Jannetje Berrij, enz.
den 17 dito
Comp. Nicolaes Verdoes, die bij testament van Hendric Thomasz van Tongeren en Martijntje
Maertens, in hun leven echtelieden, not. Leonard van Zijl alhier van 15-1-1669, is gesteld tot voogd
(nevens Dirck Huijgen Verboom, die zich wettig heeft geexcuseerd) over de minderjarigen, die uit
kracht van genoemd testament zijn geraakt, enz.
den 19 dito
Aletta Staack, die bij testament van Aernold Luijmen, haar overleden man, not. Jacobus van Aller
alhier van 24-2-1684, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Claas Vrancke, hellebardier, en Dirck Kares, schoolmeester, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Aeltje Pieters, daar vader af is Johannes van de Gevel, enz.
eodem die
Susanna van Balen, die bij testament van Pieter Hoorn, haar overleden man, not. Vitus Mustelius
alhier van 2-6-1664, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 25 dito
Aert Spaen is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jacob Couwenhove (nevens Cornelis
Coenen van Holtick), over het weeskind van Cornelis Rijckenburgh, daar moeder af was Anna Jans
van Sicele, enz.
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foto 11
den 25-9-1697
Op het verzoek van Annetje van Leuwen, weduwe van Jan Berchooge, is Jonas Weijmans, koopman
alhier, geord. tot mede voogd (nevens Claes Verweij, winckelier, en Goosen van Leuwen, thuijnder)
over het weeskind van genoemde Jan Berchooge, daar moeder af is Annetje van Leuwen, enz.
eodem die
Jan de Wit, pontgaerder, en de heer Em van Welsenes, secretaris deser stad, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Elisabet de Wit, daar vader af is Jacob Coornhart, enz.
den 27 dito
Job Pijnaecker, bouwman, en Jan van Kampen, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Leendert Dircx, daar moeder af is Leentje Dircx, enz.
eodem die
Pieter de Wind en Isaack Vermij, blickslaeger, die bij testament van Jacobus Wartla den Oude, not.
Eeuwoud Guldenbach alhier van 14-5-1689, zijn gesteld tot voogden over het weeskind van
Geertruijd Jans Vermij, daar vader af was de heer Jacobus Wartla, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Magdalena van der Vecht, die bij testament van Joan Meuwesteijn, haar
overleden man, not. Johan Hage binnen den Briel van 18-7-1682, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Theunis van Dorsten, binnelands schipper, en
Cornelis van Dijck, tuijnder, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Mathijs van der Burgh, kleermaecker, en Casper Swind, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Mathijs Olmans, daar moeder af is Ariaentje Barens, enz.
eodem die
Thomas van Velpen en Jan de Clerck, schoenmaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Grietje Jans, daar vader af is Frans van Ouwerkerck, enz.
den 7-10-1697
Gerrit Jansz van Roijen, die bij testament van Maertje Pieters Duijf, zijn overleden huisvrouw, not.
Dirck Meester alhier van 31-12-1671, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 12 dito
Volckert van der Willige, schoenmaecker, en Reinier Verblom, schoolmeester, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Jacob de Winter, daar moeder af is Maritje de Roij, enz.
eodem die
Josina van Wassenberg, die bij testament van Mathijs Bongards, haar overleden man, not. Johan van
der Hoeven alhier van 19-6-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob Mouthaen is in de plaats van wijlen Quirijn Blijenburg en Barent Hovius, in zijn leven chirurgijn,
gesurrog. tot executeur van het testament van Ariaentje Pieters Onklaer, in haar leven weduwe van
Jacob Jacobs Mouthaan, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-8-1679, mitsgaders tot voogd over
de minderjarigen en tot administrateur van hun goederen, enz.
den 14 dito
Pieter de Jonge en Martinus van der Halle, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jannetje
Maertens van der Block, daar vader af is Cornelis Ariens, enz.
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eodem die
Leendert van der Licht, dienaer van Justitie, en Jan Schippers, schipper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Martinus de Meijer, daar moeder af is Maria van der Licht, enz.
eodem die
[Er staat “Lijsbeth” en dat is daarna overschreven, maar onleesbaar] Laurens Trapman en Willem
Jacobsz, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Cornelis van
Vossevelt, daar moeder af is Lijsbeth Laurens, enz.
foto 12
den 16-10-1697
Arij Jansz, bootsgesel, en Pieter Verhelst, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hendrics van der Kriek, daar moeder af is Jannetje Simons, enz.
eodem die
Johannes Pennis, schoolmeester, en Dirc Graswinckel, distillateur, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Grietje Bos, daar vader af is Jan van Doorn, enz.
den 18 dito
Gerard le Bruijn, koopman alhier, die bij testament van Sara Buurt, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Rijp alhier van 17-12-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
De heer Johan Buurt, oud schepen deser stad, die bij testament van Juffr. Sara Buurt, in haar leven
huisvrouw van Gerard le Bruijn, koopman alhier, not. uts., is gesteld tot voogd over het weeskind van
genoemde Sara Buurt, daar vader af is de heer Gerard le Bruijn, nevens den selve le Bruijn, enz.
eodem die
Op het verzoek van Heijltje Cornelis, die bij testament van Jan Jansz van der Ploegh, haar overleden
man, not. Nicolaes van Boshuijsen binnen den Briel van 7-10-1667, is gesteld tot voogdesse over [hun
kinderen], met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Jansz van der Ploegh en Ambrosius van
Leuwen gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Corstiaen Golet, smit, en Jan Guilliaems, lindewever, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Maertje Jans, daar vader af is Jan Bosman, enz.
den 23 dito
Cornelis van Geldere, arbeijder, en Willem Fockenberg, laeckenbereijder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jacobus Wichtman, daar moeder af is Pieternelletje Cornelis, enz.
den 26-10-1697
Willem Kool, schoenmaecker, en Caspar de Vos, grootschipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Pietersz., daar moeder af is Annetje Thomas, enz.
eodem die
Dirck Tente en Jan van Inge, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Abraham Claes
Hubbingh, daar moeder af is Lijsbeth van Aert, enz.
eodem die
Hubert van Dulcken, winckelier, en Leendert Meertseningh, steenhouder, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Paulina Durre, daar vader af is Daniel van der Kaa, enz.
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den 13-11-1697
Cornelis Stoock, die bij testament van Grietje Claes Verduijn, in haar leven bejaarde dochter, not.
Zeger van der Brugge alhier van 15-4-1695, is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd
over de minderjarigen, die uit kracht van dien zijn gerechtigd, heeft enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetje Willems, die bij testament van Hubert Cente, haar overleden man, not.
Pieter van Someren alhier van 11-3-1676, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Bartholomeus Bosch en Dirck Jans Delfgauw gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
eodem die
Jacob Pieters Verduijn, die bij testament van Annetje Sanders van Os, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 17-12-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacobus de Jongh en Jan Cornelisz, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Leendert Pijl, daar moeder af is Claesje Jacobs, enz.
eodem die
Jacobus van den Bergh, varendeman, en Jacob Jansz Turk, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Theunis Frans, daar moeder af is Jaepje Jacobs, enz.
foto 13
den 15-11-1697
Willem Brouwer, timmerman, en Everd Tieleman, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes Teijerij, daar moeder af is Maria van der Veer, enz.
den 16 dito
Arij Vasser, arbeijder, en Albert Bouwens, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catarina Zeemans, daar vader af is Jan Rijckers, enz.
eodem die
Abraham Scheurwater, die bij testament van Cornelia van Schie, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 5-8-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 21-11-1697
Cornelis van der Breems en Gideon Wijttens, metselaer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Ingetje van der Breems, daar vader af is Cornelis Outshoorn, enz.
den 22 dito
De selve zijn geord. als voogden over het weeskind van Ingetje van der Breems za. ged. geprocreeerd
bij (niet vermeld), enz.
den 28 dito
Abraham Stam, timmerman, en Abraham Kellenaer, lootgieter, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Neeltje Hage, daar vader af is Dirc Ariens, enz.
eodem die
Samuel Coveij is in de plaats van wijlen Arij Servaes over het weeskind van wijlen Leendert Joppe
Legestee, daar moeder af is Cornelis (niet vermeld), gesurrog. tot voogd nevens Mathijs van Roijen,
enz.
den 4-12-1697
Jan Cornelisz Jan Oom en Andries Wiltschup, cap.t. ter zee, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Adriaen Wiltschut, daar moeder af is Sara Jan Oom, enz.
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eodem die
Dirck Valckenier, sackedraeger, en Theunis Jansz, schipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Blauw, daar moeder af is Maria Hardij, enz.
eodem die
Pieter Hofman, bidder ter begravenis, en Daniel Diest, varendgesel, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jan Kibel, daar moeder af is Dirckje Hofman, enz.
eodem die
Willem van Moeringe, ijserkooper tot Delft, en Johannes Kerckenende, bedde winckelier alhier, zijn
geord. als voogden over de goederen van de weeskinderen van Willem van Kooten, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Catharina van Kooten, “der selver moeije van svaeders
sijde”, enz.
eodem die
Martinus van Loon, schrijnwercker alhier, en Tobias van Werven, houdkraemer, zijn geord. als
voogden over de goederen van de kinderen van Johannes van Kooten, daar moeder af is Debora van
Werven, opgekomen en aanbestorven, enz.
eodem die
Jan Frederic Prins, koetsier, en Tobias van Werve zijn geord. als voogden over de goederen van het
kind van Johannes van Paffenrooden, daar moeder af is Catharina van Werven, opgekomen, enz.
den 12 dito
Jan Davids, varendgesel (doorgehaald), schoenlapper, en Jan Muur, varendgesel, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Sander Frissel, daar moeder af is Aeltje Davids, enz.
eodem die
Emert Gedel, varckeslaeger, en Pieter Verelst, bruggeman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Leendert Jans, daar moeder af is Geertruijd Theunis, enz.
eodem die
Theodorus Cortleven en Nicolaes Jansz Boot, die bij testament van Barent Cortleven, not. Otho van
Voorst alhier van 6-4-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden en
administrateurs over het minderjarig kind van Sijtje Jans Boot, daar vader af was, de voors. Barent
Cortleven, enz.
foto 14
den 18-12-1697
Willem Jacobsz, wever, en Paulus Uijttenbroek, kladschilder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willem Jansz Uijttenbroeck, daar moeder af is Aeltje Jacobs van der Wolff, enz.
den 20 dito
Jan Gerrits, varende man, en Guilliaem Jansz, garentwijnder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lucas Lucasz, daar moeder af is Grietje Cornelis, enz.
eodem die
Gabriel van Dijck, arbeijder, en Jacob Breetvelt, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter van Duijn, daar moeder af is Barbara Jans, enz.
den 21 dito
Cornelis van Berckel, draijer, en Albert Bouwens, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Anna Maria van Heede, daar vader af is Louis de Clerck, enz.
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eodem die
Michiel Neermans, blockmaecker, en Jan de Boon, varendgesel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jenneke de Boom, daar vader af is Christiaen Bolwijnter, enz.
den 27 dito
Pieter Geenen van Es, metselaer, en Claes Smits, speldemaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Christiaen Smits, daar moeder af is Maria Jans, enz.
den 28 dito
Mees Jansz de Jongh en Paulus Jansz d’Jongh, binnelandse schippers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijntje de Jongh, daar vader af is Cornelis Zeeman, enz.
eodem die
Hendric Theunisz Moraal en Isack Goverts Voormeer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Barend Theunisz Moraal, daar moeder af is Sara Goverts, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maartje Claes Verbeeck, die bij testament van Willem Ariens Vermeulen, haar
overleden man, not. Pieter van Buren alhier van 16-9-1697, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Jacobus van den Bergh en Pieter Hendricsz van der
Scharre gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 4-1-1698
Philips de Custer, notaris alhier, comp. op heden ter weeskamer en verzoekt, vermits hij tot voogd
(nevens Arij Jansz Timmers, meulemaecker) was gesteld over het weeskind van Lijsbeth de Groot,
daar vader af was Louijs van Hellingh, “tot ter tijt en wijle Gerrit Jorisz Prins varende man uijt zee
soude sijn huijs gekomen en sulcx nu is komen te gebeuren, dat hij derhalve van de voogdije mocht
werden ontslaegen”, enz.
eodem die
Gerrit Jorisz Prins, varende man, is gesurrog. tot voogd, in plaats van uts., die zich wettig heeft
geexcuseert (nevens Arij Jansz Timmers, meulemaecker) over het weeskind van uts., enz.
eodem die
Pieter van Bortel en Pieter Baelde, koopluijden, die bij testament van Dirck Rijsman, not. Gerard
Blockerus alhier van 1-11-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de
minderjarigen, enz.
eodem die
Jan (niet vermeld), metselaer en Anthonij Erckelens, winckelier, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Mathijs Hendrics, daar moeder af is Maria Theunis, enz.
den 9 dito
Jan Hendrics, schoolmr., en Cornelis Engelraven, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Govert Lucasz, daar moeder af is Maertje Claes, enz.
foto 15
den 9-1-1698
Laurens Kraij, die bij testament van Sara Jans, in haar leven huisvrouw van Pieter Willemsz, not.
Johan van Someren alhier van 19-7-1697, is gesteld tot voogd (nevens Johannes Willems) comp. op
heden ter weeskamer en verzoekt, vermits hij een pachter is, dat hij van de voogdij over de
weeskinderen van genoemde Sara Jans, daar vader af is Pieter Willems, mag worden ontslagen, enz.
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eodem die
Johannes Willems, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de weeskinderen van uts.,
enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., is Jacobus Stevens gesurrog. tot mede voogd, in plaats van Laurens Kraij, die
zich wettig heeft geexcuseert, over de weeskinderen van uts., enz.
den 10 dito
Jan Jacobs van Velden, tabackverkooper, en Pleun Jansz Kegels, timmerman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Johannes Trangier, daar moeder af is Maertje van den Velden, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia de Vos, die bij testament van Gijsbrecht van Doorn, haar overleden man,
not. Jan van der Hoeven alhier van 6-8-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Hendric Claesz Vos en Vincent Harmensz Luchterhoff gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
eodem die
Comp. Mathijs Verboogh, loijer, die op 4-5-1695 is geord. geweest als voogd (nevens Oth Dircks,
varende man en Jacob Vorre, koopman) over het weeskind van Arij Isacs Block, daar moeder af was
Sijtje Coenraeds, “tot ter tijd en wijle den voors. boedel tussen d voors. voogden en Sijtje Ariens
Sluijter, weduwe van Arij Block sou geschift, gescheijde en gedeijlt sou sijn en versogt dat hij derhalve
nu van de voors. voogdije mogt werden ontslaegen”, enz.
den 18-1-1698
Jan Schippers, schipper, en Jacob de Munck, fanelkraemer?, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Anna Kranen, daar vader af is Cornelis Groeneveld, enz.
eodem die
Cornelis Jansz de Quack en Leendert Carolinus zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Harme Jacobs, daar moeder af is Dingenom Eliasz, enz.
den 22 dito
Cornelis Langervelt, die bij testament van Stijntje Pellegroms de Hont, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Weel alhier van 27-6-1689, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Paulus, varendgesel, en Theunis Jacobs, wever, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Sijtje Dircx, daar vader af is Hendric Paulus, enz.
den 24 dito
Abraham Slecht, blickslaeger, en Hendric Pietersz, sleper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetje Jacobs, daar vader af was Hendric Gerrits, enz.
eodem die
Rocus Vosburgh, bidder ter begravenis, en Johannes Beckers, wijnkooper, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jacob van der Kloot, daar moeder af is Gijsbertje Troijen, enz.
eodem die
Jan Andriesz, knoopmaecker, en Hendric Paulusz, varendgesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Arij van Berckel, daar moeder af is Aeltje Dircx, enz.
den 31 dito
Robbert Dartie, ijvoordraijer, en David Turcké, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Adam Terrie, daar moeder af is Bersaba Philisson, enz.
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den 6-2-1698
Pieter Jansz van Goor, kleermaecker, die bij testament van Magdaleentje Gijsberts Vervor, zijn
overleden huisvrouw, not. Cornelis van Rosendael alhier van 21-3-1671, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
foto 16
den 7-2-1698
Jan Max, priender? van karren en Max Jansz, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Arij Gerrits, daar moeder af is Catharina Max, enz.
den 12 dito
Petrus de Stercke, koopman alhier, die bij testament van Elisabeth van Bochem, zijn overleden
huisvrouw, not. Johannes Bordels alhier van 12-2-1683, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Hendric Eemont, garentwijnder, en Joost Bolman, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Anthonij Willems van den Bergh, daar moeder af is Maria van Ors, enz.
eodem die
Maerte Hendrics, arbeijder, en Gerrit Goverts, varendgesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Arij Joosten, daar moeder af is Machteltje Hendrics enz.
den 13 dito
Philipz Pieters, kuijper, en Laurens Leendertsz, varendgesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Cornelis Hendricsz, daar moeder af is Jopje Foppe, enz.
eodem die
Jan Jacobsz, kruijer, en Jan Hubertsz, spijckermaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Lambert Pieters, daar moeder af is Anna Maria (niet vermeld), enz.
den 14 dito
Jacob Beijerman, en Ds. Petrus Bos, predicant van de Remonstrantse Gemeente alhier, die bij
testament van Catharina van Paanderen, in haar leven weduwe van Pieter Beijerman, not. Govert
van Gesel alhier van 25-11-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien en tot voogden en
administrateurs over de minderjarige zonen en goederen, enz.
den 14-2-1698
Cornelis Toornvliet en Hendric Geelhuijsen, die bij testament van Jan Aerts van Opstal, not. Cornelis
Maas alhier van 17-10-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien en tot voogden over de
minderjarigen, enz.
den 15 dito
Willem Cornelisz Turnhout en Arij Gerritsz Kruijs, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Stijntje Cornelis, daar vader af was Arij Cornelisz Turnhout, enz.
den 20 dito
Hendric Willems, kuijper, en Huijch Dircx Vroman, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Aert Jans, daar moeder af is Grietje Huberts, enz.
eodem die
Albert Harmens en Jacob Jans de Jong, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jasper Laurens, daar moeder af is Trijntje Harmens, enz.
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den 22 dito
Cornelis Roggeveen en Jan Jorisz Groenrijs, “woonende op Delffshaven”, die bij testament van Jacob
Teunisze van der Helm, not. Gerrit Post alhier van 26-4-1695, zijn gesteld tot voogden over de
minderjarigen en administrateurs van dien, enz.
eodem die
Jacob Steenwijck, winckelier, en Lucas Lucasz, varendeman, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jan Andries, daar moeder af is Lijsbeth Dircx, enz.
foto 17
den 26-2-1698
Willem van Dongen, kassemaecker, en W. van Dongen, schoenlapper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Eva van Dongen, daar vader af is Arnoldus van Raambergh, enz.
den 6 Martij
Adriaen Backs, backer, en Reijer van Crimpen, l. ter Zee, zijn geord. voogden over het weeskind van
Salomon van der Venne, daar moeder af is Trijntje Cornelis Heuvel, enz.
eodem die
Pieter Hendrics, kuijper, en David Lodewijcsz, varende man, zijn geord. als voogden over de dochter
van wijlen Jan Paulusz, daar moeder af was Sara Joppen Verkel, enz.
eodem die
Dirck Theunisz, die bij testament van Gabriel Crijspijns, in haar leven bejaerde dochter, not. Johan
van de Pavort alhier van 1-2-1693, is gesteld tot executeur van dien en voogd (nevens Cornelis Roos,
za.) over de minderjarigen, enz.
den 7 dito
Op het verzoek van Aert van Leuwen als (nevens Isacq de Vogel, za. ged.) (is Reijer van Crimpen,
doorgehaald) geord. voogd over het weeskind van Jan Pieters van der Venne, daar moeder af is
Maritje Salomons, is Reijer van Crimpen, L. ter Zee, geord. tot mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Samuel en Cornelis van Oort, arbeijders, zijn geord. over de weeskinderen van Annetje Cornelis, daar
vader af is David Jans, enz.
den 8 dito
Johannes Verbeeck en Sarel Jacobs van Maersdijck, kleermaeckers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Margarita van Tongeren, daar vader af is Pieter Goverts, enz.
den 12-3-1698
Jan van Bergen, verwer tot Gouda, en Jacob Pieters, casteleijn, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Spruijt, daar vader af was Theunis van der Hee, enz.
eodem die
Theunis van Loenen, backer, en Willem van der Egt, schipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Abraham de Goede, daar moeder af is Maria Cornelis, enz.
den 15 dito
Lambert Zegers, schoenmaecker, en Jan Koenen, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Boudewijn Jacobs, daar moeder af is Ida Chrijgsman, enz.
den 20 dito
Isacq van Overzee, koopman, en Jan Swinnas, clercq van de weeskaemer, zijn geord. als voogden
over de goederen van de kinderen van Bartholomeus van Sitter en Cornelia Krijgers, beide za. ged.,
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opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Grietje Spiets, weduwe van Jan Willems
van Sittert, grootmoeder van vaderszijde, enz.
eodem die
Dirck van der Monde comp. voor Beatris van Monden, zijn dochter, die bij testament van Jacobus van
der Kun, haar overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 27-6-1690, is gesteld tot voogdesse
over hun kind, en verklaarde dat zijn dochter de voogdij accepteert, enz.
den 22 dito
Johan van Velsen, die bij d’Gren van Weth was aangesteld en daarna ontslagen van het
sequesterschap van de nagelaten boedel van wijlen Jacob de Harder, smits, volgens het te kenne
geven van Philips de Custer, notaris alhier, als mede sequester, die het verzoek namens Van Velsen
heeft gedaan, enz.
foto 18
eodem die
Philips de Custer, notaris alhier, is alleen gesteld tot administrateur over de goederen van uts., “tot
ter tijt en wijle d’penn. te provenieren van de verkoope obligaties, etc., op dese kaemer sullen
werden getrocken, onder continuatie van sich te sullen quijten naer behooren”, enz.
den 27-3-1698
Op het verzoek van Petrus Swaardecroon, der medicijnen Doctor, die bij testament van Ds. Caspar
Brand, in sijn leve predicant van de Remonstrantse Gemeente tot Amsterdam, not. Jacobus van den
Ende tot Amsterdam van 17-8-1691, is gesteld tot voogd (nevens Ds. Johannes Brand, mede
predicant van de voors. gemeente, die sich wettiglijck heeft geexcuseert) over het weeskind van
Caspar Brand, daar moeder af was Sara Swaardecroon, met macht om voogden aan te stellen, is
Hugo Peltenburgh gesurrog. tot mede voogd over de kinderen!, enz.
den 4-4-1698
Leendert Stuaert, die bij testament van Jaepje Cornelis Krijgsman, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 22-9-1696, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis de Valcq, die bij testament van wijlen Grietje Willems de Jongh, zijn overleden huisvrouw,
not. Ottho van Voorst alhier van 19-1-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 10-4-1698
Pieter van Veen, drucker, en Pieter Weijnants, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maria Vos, daar vader af is Gerrit van Veen, enz.
den 10-4-1698
Abraham Coolbrant, koopman alhier, die bij testament van Juffr. Susanna Koolbrant, in haar leven
weduwe van wijlen Thomas Mattheus, in zijn leven burgemeester der stad Sluijs in Vlaanderen, not.
Leonard Adolphij van Weenegem binnen Sluijs in Vlaanderen van 24-12-1694, is gesteld tot
executeur van dien en voogd over de minderjarigen (nevens Ds. Jacobus Freuijtier, die sich wettiglijk
heeft geexcuseert), enz.
eodem die
Ds. Jacobus Freuijtier, predicant tot Middelburgh, die bij testament van uts., (nevens Abraham
Coolbrant, koopman alhier) is gesteld uts., verzoekt om uit de voogdij ontslagen te worden, enz.
eodem die
Op het verzoek van Abraham Coolbrant, koopman alhier, die bij testament van uts., is gesteld tot
executeur van dien en voogd over de minderjarigen (nevens Ds. Jacobus Freuijtier, predicant tot
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Middelburgh, die zich wettig heeft geexcuseerd) is Isacq Koolbrant, mede koopman alhier, gesurrog.
tot mede executeur en voogd over de minderjarigen, enz.
eodem die
Willem van der Plas, chirurgijn alhier, die bij codicille van Trijntje Frans, in haar leven weduwe van
Jan Servaasz Samperman, not. Jean du Clou alhier van 5-3-1691, is gesteld tot executeur van dien,
mitsgaders tot voogd over de minderjarigen, enz.
den 11 dito
Godefridus Casar, silversmit alhier, is gesurrog. tot voogd in de plaats van Hendric de Vos, die zich
heeft geexcuseert, over de weeskinderen van wijlen Maria Casar, daar vader af was Cornelis Meugh,
enz.
foto 19
den 17-4-1698
Op het verzoek van Wilm Willems, die bij testament van Lijsbeth Stevens, zijn overleden huisvrouw,
not. Dirck Meesters alhier van 25-2-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Jacob Willems, binnelands schipper, en Pieter Verloop, timmerman,
geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Esau Jansz Biscop, garentwijnder, en Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Eva Willems de Valck, daar vader af was Cornelis Janse Visscher, enz.
den 19 dito
Gerard Ysekock en Nicolaes Stolck, die bij testament van Barent van Santbergen, in zijn leven boeck
en porceleijn kooper alhier, not. Dirck van Weel alhier van 19-3-1698, zijn gesteld tot executeurs en
voogden over de minderjarigen, enz.
eodem die
Francois de Frens, die bij testament van Vrouwe Wilhelmina Eelhout, laatst weduwe van wijlen de
heer Aegidius Groeninx, in zijn leven regierende burgemeester deser stad, not. Philips Basteels alhier
van 1-2-1696, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over de minderjarige of toezicht
behoevende erfgenamen (nevens de heer en mr. Jacob Muijs de Brauw, heer van Kethel, etc. en
ontfanger van de gemeene middelen over dese stad), enz.
eodem die
Johannes van Duijn, die bij codicille van Vrouwe Wilhelmina Eelhout, laatst weduwe van uts., not.
(niet vermeld), is gesurrog. tot executeur van haar testament en tot voogd over de minderjarige of
toezicht behoevende erfgenamen, in de plaats van wijlen Johannes Rijckhals, enz.
den 23-4-1698
Benjamin Bernard en Isack Dias Gouterus, kooplieden alhier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hester Gabaij Henriques, daar vader af is Daniel de la Penha, enz.
den 24 dito
Dirck Ariensz Cappellenaer, die bij testament van Willemtje Engele Droogh, zijn overleden huisvrouw,
not. Pieter van Bueren alhier van 22-4-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 25 dito
Pieter Pieters, kleermaecker, en Jan Montenij, bidder ter begravenis, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Grietje de Jongh, daar vader af is Jan van Eck, enz.
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den 1 meij
De heer Dirck Seelen, koopman alhier, die bij testament van Juffr. Sophia de Groot, zijn overleden
huisvrouw, not. Phil. Basteels alhier van 4-6-1696, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Henricus Seelen en Jan Knops, kooplieden alhier, die bij testament van uts., not. uts., zijn gesteld tot
voogden over de kinderen van wijlen juffr. Sophia de Groot, daar vader af is de heer Dirck Seelen,
koopman alhier, enz.
eodem die
David van Sonnevelt en Arn. van der Linden, zijn geord. als voogden over de kinderen van Pieter
Pinte, daar moeder af is Hendricje van Sonnevelt, enz.
foto 20
den 1-5-1698
Leendert Tellers en Dirck Brouwer, winckeliers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hendric Poins, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 2 dito
Pieter Bosch, die bij testament van Trijntje Simons Hoorewegh, zijn overleden huisvrouw, not. Ph.
Basteels alhier van 12-2-1697, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 3 dito
Willemina Points, die bij testament van Jan van Coppenolle, haar overleden man, not. Daniel
d’Olijslager alhier van 27-7-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Isack Verdoes, koopman alhier, die bij testament van Sara Heulesain, bejaerde ongehoude dochter,
not. mr. Jean van Lodenstein alhier van 7-3-1697, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over
de minderjarigen, enz.
den 7 dito
Engel Kocks, die bij testament van Sophia de Groot, in haar leven huisvrouw van Dirck Seelen,
koopman alhier, not. Philips Basteels alhier van 4-6-1696, is gesteld tot voogd (nevens Henricus
Seelen en Jan Knops, kooplieden alhier) over de minderjarige kinderen van de voors. Sophia de
Groot, daar vader af is de genoemde Dirck Seelen, enz.
den 10-5-1698
Pieter Starreman, lintwercker, en Willem Boogaerts, metselaer, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Harmanus Berckhout, daar moeder af is Annetje van der Hoeck, enz.
den 14 dito
Willem Machan, kleermaecker, en Jan Ramsij, herbergier, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Lijsbeth Jongh, daar vader af is Willem Jansz, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Aebel Grand, daar moeder af is Catharina
Beck, enz.
eodem die
Cornelis van Alckemade, die bij testament van Johanna de Riemer, zijn overleden huisvrouw, not.
Hans Smits alhier van 9-1-1698, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 28 dito
Jacob de Bergh, die bij testament van Maria van Rijck, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius
alhier van 21-9-1685, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 29 dito
Jan Louijsz Nachtegael, sackedraeger, en Louijs Nachtegael, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Robbert Jans, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
foto 21
den 29-5-1698
Jan Bartelsz en Maerte Dircksz, verwers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetje
Gerrits, daar vader af is Roeland Cornelisz., enz.
eodem die
Jan Swinnas, clerck van de weeskaemer, is geord. “tot acteur omme het interest waer te nemen van t
weeskind van wijle Jacobus Rijckhals”, daar moeder af is Cornelia Cocks, nu hertrouwt met Gabriel de
Haas, insolvente soon jegens d’respective crediteuren, onder belofte, enz.
eodem die
Alzoo Jan Christij, schoenmaecker, als geord. voogd over de weeskinderen van Jacob Gordon, daar
moeder af was Elisabeth Caldon, ter weeskamer alhier heeft verklaart dat Jan Gordon mede voogd
over de kinderen “sich metter woonstede naer der Veer in Zeeland heeft begeven, is den selve van
voors. voogdije ontslagen”, enz.
eodem die
Albert van Meurs is op het verzoek van Jan Christij als geord. voogd over de weeskinderen van uts.,
gesurrog. als mede voogd in de plaats van Jan Gordon, die naar Veere is gegaan, enz.
den 4-6-1698
Op het verzoek van Elisabeth Willems van Engelen, die bij testament van Jan Claasz Ceune, haar
overleden man, not. Cornelis Maas alhier van 17-7-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Joost Andriesz, porceleijnverkooper, en Govert Spaajers,
huijstimmerman, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 6 dito
Abraham van der Sluijs, geelgieter, en Samuel de Cordij, bidder ter begravenis, als geord. voogden
over de weeskinderen van Jannetje de Cordij, daar vader af is Wouter Swanenburgh, enz.
den 6-6-1698
Ymant van Boeckenes, die bij testament van Francina van Smale, zijn overleden huisvrouw, not.
Johannes Bordels alhier van 16-1-1688, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 7 dito
Pieter van Soelen, schoolmeester, en Johannes Jans, opperman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Dingeman Jans, daar moeder af is Jannetje Jans, enz.
den 12 dito
Leendert Telders en Vincent van Baeten, kruijdeniers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Lijsbeth Hartsworm, daar vader af is Rijck Jansz, enz.
den 18 dito
Meijna van Vlierden, die bij testament van Gillis de Valee, haar overleden man, not. Johannes van
Someren alhier van 14-12-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Marcus de Bruijn, die bij testament van Willelmina Ooms, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du
Clou alhier van 12-3-1693, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen, enz.
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den 23 dito
Hugo Boon, die bij testament van Johanna van Heel, zijn overleden huisvrouw, not. Dirck Meesters
alhier van 27-8-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 22
den 26-6-1698
Comp. de heer G. van Teijlingen, oud burgemeester deser stad, om namens Vrouwe Adriana van
Teijlingen, weduwe van wijlen de heer Pieter Paixelcoeur, mede oud burgemeester in zijn leven deser
stad, die bij testament van haar voornoemde man is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, not.
Vitus Mustelius alhier van 28-6-1677, en heeft uit haar naam verklaart dat zij de voogdij aanneemt,
enz.
den 28 dito
Mathijs Jacobs, winckelier, en Willem Prins, stierman ter zee, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacob Prins, daar moeder af is Willemtje Jacobs, enz.
de 2 julij
Dirck Teunisz, sackedraeger alhier, die bij testament van Gabriel Crispijns, in haar leven
meerderjarige dochter, not. Johan van de Pavort alhier van 1-2-1693, is gesteld tot voogd over de
goederen van de kinderen van (Jan Willemsz, kuijper doorgehaald) Zier Gouda, daar moeder af was
Lena Abrahams, enz.
eodem die
Op verzoek van Dirck Teunisz, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over de
goederen van de kinderen van uts. (nevens Cornelis Roos, in zijn leven koopman alhier) is Jan
Willems, kuijper gesurrog. tot mede voogd over de goederen, enz.
den 3 dito
Doncke Gree, varende man, en Arij Kruijs, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Claes Cruijs, daar moeder af is Jannetje Gree, enz.
den 5-7-1698
Emmetje Jaspers Posthoorn, die bij testament van Christaen Straetsman, haar overleden man, not.
Zeger van der Brugge alhier van 23-3-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Andries Nieupoort als geord. voogd over de goederen van Maria Schouten,
stomme dochter van Paulus Schoutens en Aefge Jans van Wijngaerden, gelegateert bij Daniel Daniels
Kievit, haar neef, volgens zijn testament, not. Franc Jacobs alhier van 1-3-1641 (nevens Jan Andriesz
van Wijngaerden) is Jan Jans van Wijngaerde gesurrog. tot mede voogd over het kind, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Andries Nieupoort, die bij acte van 15-6-1695, aangesteld is tot mede voogd
(nevens Jan Adriaens van Wijngaerden, althans uijtlandige persoon) over de goederen die Maria
Schouten, stomme dochter van Paulus Schoutens en Aeffge Jans van Wijngaerden zijn gemaakt en
gelegateert door haar moeije Cornelia Jans van Wijngaerden, als bij testament van Jan Adriaens van
Wijngaerden, die grootvader was van de voorn. Maria Schouten op 12-7-1667 voor not. Servaes
Hannot alhier is gesteld tot voogd over de goederen die Maria Schouten zijn opgekomen van haar
grootvader, is Jan Jans van Wijngaerden gesurrog. tot mede voogd, in plaats van de voorn.
uijtlandige, tot diens terugkomst, enz.
foto 23
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den 12-7-1698
Jan Hendrics Kraenkind en Hendric Suijckerwever, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jacob van der Velde, daar moeder af is Lijsbeth Aarts, enz.
den 17 dito
Gerrit de Koocker, koopman alhier, die bij testament van Cornelia Virulij, zijn overleden huisvrouw,
not. Jacob van Loosdrecht binnen Amsterdam van 24-7-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
den 19 dito
Jan van Riel, wijnkooper, en Pieter Meursman, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacobus
Borstius, daar moeder af is Weijna van Riel, enz.
den 23 dito
Pieter Maintrue en Etienne Bunon zijn geord. als voogden over het weeskind van Isac Tessij, daar
moeder af is Francoise Voijé, enz.
eodem die
Isaack Poortugael, koopman alhier, die bij testament van Johanna Libert, zijn overleden huisvrouw,
not. Zeger van der Brugge alhier van 6-4-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen (nevens
Philippe Libert), enz.
eodem die
Samuel van der Kun, korenkooper, en Pieter Lammen, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetje Mulraats, daar vader af is Gerrit Barents, enz.
den 24 dito
Cornelis Blom en Arij de Broeder, timmerluijden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Annetje Blom, daar vader af is Emanuel van Swol, enz.
eodem die
David van der Lingh en Johannes van der Enck zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter
van der Beeck, daar moeder af is Maartje Lodewijcs, enz.
den 24-7-1698
De heer en mr. Johan Thoen, advocaat, en Christiaen van Ravesteijn, silversmit, die bij testament van
Grietje Leenderts Goethart, in haar leven weduwe van Jan Theunis van Heel, not. Gerard Blockerus
alhier van 22-6-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden de minderjarigen
en tot administrateurs over de goederen uit kracht van dien “geerft”, enz.
den 25 dito
Jan Macks, opsiender van karreluijden, en Jan Stevens, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Martijntje Cornelis, daar vader af is Pieter Macks, enz.
den 26 dito
Jan Franse, varendgesel, en Pieter Paulusz, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jan Dircks Prangh, daar moeder af is Maartje Cornelis, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Aletta van den Kerckhoff, die bij testament van Adriaen van Bellevois, haar
overleden man, not. Johan van Weel alhier van 4-6-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Ds. Materius Harwich en Samuel Smith, factoor, gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
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eodem die
Samuel Smith, factoor, en Alexander Smith, maeckelaer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Margareta Rijpen, daar vader af is Ds. Materius Harwich, praeceptor in d’Latijnse scholen, enz.
eodem die
Michiel Michiels, schoenlapper, die bij testament van Grietje Jans, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 19-4-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 24
den 30-7-1698
Laurens Terwen, (koopman tot Dordrecht doorgehaald) en Jeronimus Terwen, beijde kooplieden tot
Dordrecht, die bij testament van Josina Terwen en Hendric Terwen, in hun leven echtelieden, not.
Philips Basteels alhier van 12-3-1693, zijn gesteld tot voogden over het weeskind van voors. Henric
Terwen en Josina Terwen, beide za. ged., enz.
den 31 dito
Alzo Pieter Schooneman, die geord. is geweest tot voogd (nevens Jacob Santvliet, bidder ter
begravenis) over de kinderen van Dirck Corn. Schooneman, daar moeder af was Annetje van de
Water, verzocht heeft dat hij vermits “sijne onbequaemh. van der voors. voogdije mogt werden
ontslage”, enz.
eodem die
Willem Anthonis van Insperck?, molenaer, is gesurrog. tot voogd, in plaats van Pieter Schooneman,
“die sich wettelijck heeft geexcuseert”, nevens O. Santvliet, over de kinderen van uts., enz.
den 1-8-1698
Barent van der Burgh, kooperslaeger, die bij testament van Cornelia Winckelmans, zijn overleden
huisvrouw, not. Daniel d’Olijslager alhier van 7-5-1698, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Godefridus Caesar, silversmith, die bij testament van Maria Santvoort, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 18-7-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 6-8-1698
Arij van der Sluijs, koopman en burger alhier, de welke bij testament van Cornelia Winckelmans, in
haar leven huisvrouw van Barent van der Burgh, kooperslager, not. Daniel d’Olijslaeger alhier van 75-1698, is gesteld tot voogd, nevens de voors. Barent van der Burgh, over de weeskinderen van de
voors. Cornelis Winckelmans, daar vader af is de voors. Barent van der Burgh, enz.
eodem die
Op het verzoek van Barent van der Burgh en Arij van der Sluijs, koopman alhier, die bij testament van
Cornelia Winckelmans, in haar leven huisvrouw van Barent van der Burgh, koperslager, not. uts., zijn
gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voors. Cornelia Winckelmans, daar vader af is de
voors. Barent van der Burgh, met macht om voogden aan te stellen, is Hartogh van Rae,
gerechtsbode deser stad, geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
den 7 dito
Johannes Muijsert, die bij testament van Annetje de Meijer, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 21-11-1671, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 8 dito
Harmen Joosten en Jan Joosten zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob Jans, daar
moeder af is Grietje Jans, enz.
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den 9 dito
Simon van Lijst, slijper, en Matheus van der Mijle, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van David de Roo, daar moeder af is [tussen de 2 regels geschreven “Jannetje”] Hendricje van Lijst,
enz.
den 13 dito
Wouter Jansz Bos, die bij testament van Anna van Ravesteijn, in haar leven huisvrouw van Pieter
Basius, not. Phil. Basteels alhier van 3-4-1695, is gesteld tot voogd over het weeskind van wijlen
Baerthout Waerts, daar moeder af was de voors. Anna van Ravestein, enz.
foto 25
eodem die
Adrianus van Ravesteijn, die bij codicille onder de hand van Anna van Ravesteijn, volgens de macht
aan haar bij testament uts., gereserveert, is gesteld tot voogd over het weeskind van voors. Anna van
Ravestein, daar vader af was Baerthout Waerts, enz.
den 15-8-1698
Jan Jansz, kuijper, en Dirck Jansz, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Frederic Pieters, daar moeder af is Benedicje Jans, enz.
eodem die
Esaias Drabbe, koopman alhier, die bij testament van Geertruda Verbrugge, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van Someren alhier van 15-3-1692, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 16 dito
Baren! Jansz d’Grootvaeder en Gerrit Steendick, hellebardier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan van Beeck, daar moeder af is Anna Vos, enz.
den 3-9-1698
Vrouwe Maria Timmers, die bij testament van de heer en mr. Dirck Groenhout, haar overleden man,
not. Ph. Basteels alhier van 9-4-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Elisabeth van den Broeck, die bij testament van Nicolaes le Sueur, haar overleden man, not. Zeger
van der Brugge alhier van 30-1-1698, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 5-9-1698
Hendric de Veth, kaaskooper, en Thomas van der Veur, mastemaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jan Pel, daar moeder af is Cornelia de Veth, enz.
eodem die
Mathijs van der Burgh, kleermaecker, en Isacq van der Helm, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacob van Anckeren, daar moeder af is Lijsbeth Harmens, enz.
den 6 dito
Maritje Gerrits, te vorens weduwe van Arij Leenderts Kleij en laatst van Jacobus Corn. Oliman en
Hend. Jans Leenput, bleijcker, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieternelle Fransze,
daar vader af is Corstiaen Ariens Kleij, enz.
den 10 dito
Francois Verreijn, hoedemaecker, en Juriaen Mussel?, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Maria della Balle, daar vader af is Pieter Martinet, enz.
den 12 dito
Pieter Paulus, kruijer, en Adam Schot, baenwercker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Dirck van der Struijs, daar moeder af is Neeltje Leenderts, enz.
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den 13 dito
Christiaen Roos en Jan Rijckers, schoenlappers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob
Jacobus Kuijper, daar moeder af is Maria Jans, enz.
eodem die
Adolff Jans, wever, en Jan Theunis, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Theuntje Lodewijcs, daar vader af is Willem Cornelisz van Wiel, enz.
den 18 dito
Abraham Stam, timmerman, en Jacob de Valck, droogscheerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Isacq Stam, daar moeder af is Neeltje de Valck, enz.
foto 26
den 27-9-1698
Leendert Willemsz, besemmaecker, en Willem Melcherback, beeltsnijder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Paulus van Sanden, daar moeder af was Grietje Jans, enz.
den 1-10-1698
Isac Adijn, die bij testament van Ariaentje van Koperen, zijn overleden huisvrouw, not. Govert van
Gesel alhier van 7-1-1684, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te
stellen, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., bij testament van uts., is gesteld met macht uts., is Frans Schilfgaerde geord.
tot mede voogd over het kind, enz.
den 9 dito
Thijs van der Sij, opperman, en Claes Jans, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth Jillis daar vader af is Leendert van der Sij, enz.
den 10 dito
Hendric van der Wieringen, varende gesel, en Jacob Knotten, naeldemaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Pieter Leenderts, daar moeder af is Jannetje van Wieringen, enz.
eodem die
De heer en mr. Willem Komenick, advocaat, is op verzoek van Anthonij van Santbergen als voogd
over de weeskinderen van Jan ten Hooft, daar moeder af is [In margine: Nota Magdalena is de
voornaem in de acte van voogdije, in dato den 24 meij 1696 en is deze verandringe gedaen op het
versoeck haar advocaat,enz] (Margareta doorgehaald) van Schaerenbergh “voor deesen ter kaemer
alhier gedaenige surrog.” tot mede voogd in de plaats van Barent van Santbergen za. ged. over de
voors. kinderen, enz.
den 15-10-1698
Hendric Heuman, winckelier, en Joost Horstman, smit, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Harmen Buijsen geprocreeerd, soo bij Clara Wijngaerts, sijn eerste als Cornelia Pelt, zijn tweede
huisvrouw, enz.
den 15-10-1698
Willem van der Maes, varende man, en Johannes Grondeling, schoenmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jannetje van der Maes, daar vader af is Gerrit Barents, enz.
den 15-10-1698
Willem Bulstraete, koopman en Adriaen Baert, makelaar, en Philips de Custer, notaris alhier, zijn
geord. tot voogden en de laatste tot administrerende over de weeskinderen van Maria van Ringen,
daar vader af is Abraham Pelletier, enz.
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den 16 dito
Johannes Berghoff, backer, en Pieter Thomasz, tapper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jacomijna Jans, daar vader af is Jan Dircx van der Strijp, enz.
eodem die
Hendric van der Beeck, schoenmaecker, en Gerrit Alberts, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Hendrics, daar moeder af is Lijsbeth Roelofs, enz.
den 17 dito
Jacobus de Reus, makelaer, die bij testament van Geertruijd den Broeder, in haar leven huisvrouw
van Johannes de Bruijn, uitlandig, not. Pieter van Bueren alhier van 26-3-1698, is gesteld tot voogd
over het weeskind van de voors. Geertruijd den Broeder, daar vaer af is de voors. Johannes de Bruijn,
enz.
eodem die
Pieter Jans den Broeder, die bij akte van uts., is gesteld tot voogd over uts. (nevens Jacobus de Reus,
die zich wettig heeft geexcuseerd), enz.
den 18 dito
Jan Jansz Rijs, winckelier, Jan van Luijck, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Ysbrans, daar moeder af is Geertje Claes, enz.
eodem die
Frederic Jansz d’Soete, waegknegt, en Johannes Groenerijs, sackedraeger, zijn geord. tot voogden
over de weeskinderen van Cornelis Bolleman, daar moeder af is Maertje Jans, enz.
foto 27
den 23-10-1698
Estienne Cailliu, koopman, en Jan Fagel, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Pieter Bouvon, daar moeder af is Maria Caillu, enz.
den 24 dito
Jan Swinnas, notaris alhier en clerck van de Secretarie van de weeskaemer, is gesteld tot
administrateur over zodanige vermelden als bij de weeskamer van Batavia aan deze kamer
overgemaakt zijn, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Maria Abrahams, die bij testament van Hendrick Thuijnsaat, haar overleden man,
not. Cornelis Maas alhier van 22-1-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Willem de Baen, schrijnwercker, en Cornelis Maas, notaris alhier,
gesurrog. tot voogden, enz.
den 31 dito
Bartholomeus IJsendoorn, die bij testament van Aegje Oosterbaen, zijn overleden huisvrouw, not.
Adriaen van der Meer binnen Schiedam van 26-10-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan de Roo, leertouwer, en Jacobus de Swemmer, tapper, zijn geord. als voogden over het kind van
Michiel Haemaeckers, daar moeder af is Engeltje Coenraets, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over het weeskind van Marijtje Carels, daar vader af is Willem Janse,
enz.
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den 5-11-1698
Jan de Bruijn, kleermaecker, Arnoldus Rolois, glasemaecker, (die bij testament van doorgehaald) zijn
geord. [als voogden] zo van vaders als van moeders zijde over de weeskinderen van Abraham de
Bruijn en Crijntje van Wesel za. ged., enz.
den 6-11-1698
Barent Bosch, die bij testament van Christina de Reus, zijn overleden huisvrouw, not. Govert van
Gesel alhier van 1-5-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabeth Voet, die bij testament van Adolph Lotman, haar overleden man, not.
Jan van der Hoeve alhier van 10-3-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Gerrit Lotman, grutter, en Abraham van der Hest, gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
den 7 dito
Jan van der Velden, varendgesel, en Laurens Verburgh, laeckenbereijder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Neeltje van der Velden, daar vader af is Anthonij de Bruijn, enz.
den 8 dito
Pieter Jansze, sackedraeger, en Dirck Abrahams, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Dirck Jans, daar moeder af is Lijsbeth Pieters, enz.
eodem die
Jan Jansz, varende man, en Corstiaen Jansze, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Frans, daar moeder af is Sara Huijberts, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Susanna Augustijns, daar vader af is
Michiel Jans, enz.
eodem die
Joris van der Wal, schoenmaecker, en Jan Mels, smit, zijn geord. als voogden van moederszijde over
de weeskinderen van Willem Willems Greel, daar moeder af was Jannetje Samson, alsmede over het
nakind van Jannetje Samson, daar vader af is Adriaen Adriaens IJsselveer, enz.
foto 28
den 13-11-1698
Jan Theunis, varendgesel, en Rijck Sijbrants, klapwaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter Theunis, daar moeder af is Catharina Rijcke, enz.
eodem die
Jan van Mammere, arbeijder, en Jan Gerrits, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Hoeggeest, enz.
den 14 dito
Pieter Jans Walsteijn, tegelbacker, en Johannes Gerrits van der Pel, seijlmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jannetje Samson, geprocreeerd bij Arij Ariens IJssenveer, za. ged.,
enz.
den 15 dito
Jacob de Bergh, koopman alhier, en Jan Coenraeds Vrancke, pasteijbacker tot Delft, zijn geord. als
voogden over Jacobus Boda, nagelaten zoon van wijlen Leendert Boda, daar moeder af was Martina
de Bergh, enz.
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eodem die
Tobias Toon, deurwaerder van de Gemeene lands middelen, en Hendric van Lit, asijnmaecker, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Gijsbert Harmens van Welle, geprocreeert zo bij
Annetje Jans za. als bij Lijsbeth Pieters, enz.
eodem die
Gerrit Reiniersz, dienaer van Justitie, Jan Dorevoor?, deurwaerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob Janse, daar moeder af is Susannetje Bartels, enz.
eodem die
Geertruijd Vogels, die bij testament van Hendric Verlee, haar overleden man, not. Francois de
Koninck alhier van 20-3-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 20-11-1698
Pieter Meursman, die bij testament van Catharina Borstius, zijn overleden huisvrouw, not. Johannes
Bordels alhier van 18-1-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 21 dito
Jan Meerman, franjewercker, en Abraham Slootmaecker, vleijshouwer, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Cornelis Starreman, daar moeder af is Grietje Lonck, enz.
den 22 dito
Servaes Burger, kleermaecker, en Willem Lipse, brandersknegt, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Florens, daar moeder af is Margareta Staesen, enz.
den 26 dito
Thomas Drappert, droochscheerder, en Andris Forrenboom, verwer, zijn geord. als voogden over de
kinderen van Abraham Barents, daar moeder af is Jacobmijntje Drappert, enz.
den 28 dito
Johannes Grondelingh, schoenmaecker, en Jan van der Togen, schoolmeester, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Andries van Vijven, daar moeder af is Johanna Grondelingh, enz.
den 3-12-1698
Pieter van Buren, clerck ter secretarie, die op 12-9-1696 op verzoek van Johannes Colck, als geord.
voogd over Johannes de Meijer de jonge, en over alle minderjarigen die uit kracht van het testament
van Johannes de Meijer, not. Zeger van der Brugge alhier van 7-8-1694, is geord. geweest als
deelvoogd om met en nevens de meerderjarigen te procederen tot schifting, scheiding en deling van
de boedel, enz.
foto 29
eodem die
Jan Swinnas, notaris alhier en clerck van de secretarie van de weeskamer, is in de plaats van Pieter
van Buren, die zich heeft geexcuseert, aangesteld tot administrateur over de fideicommissaire
goederen van de minderjarigen, die uit kracht van het testament van Johannes de Meijer voorn., zijn
gerechtigt, enz.
den 4 dito
Johannes van der Licht, dienaer van Justitie alhier, en Willem Driehuijs, kuijper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Grietje Driehuijs, daar vader af is Franck Claesz Crooswijck, enz.
eodem die
Alzo Jacob de Smijter, woonachtig tot Sluijs in Vlaenderen, bij missive van 29 november laatslede aen
dese kaemer versocht, dat Jan Boudewijns, koopman alhier den eed mocht werden afgenomen om
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als voogd te zijn van vaderszijde, met en nevens de heer Abraham Kraeij over Jacob de Smijter,
nagelaten zoon van wijlen Catharina Molckman, daar vader af is de voors. Jacob de Smijter, enz.
den 11 dito
Mathijs van Bergen, timmerman, en Mathijs Pijlijser, metselaersknegt, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Sara van Bergen, daar vader af is Jan Pieters Ham, enz.
den 12-12-1698
Op het verzoek van Dirck Joppen de Swart, oud schipper ter zee, die bij testament van Neeltge
Cornelisdr Post, in haar leven weduwe van Johan de Reus za., not. Zeger van der Brugge alhier van
10-11-1691, is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd over Johannes Balckenende,
nagelaten zoon van Aagje de Reus za., met macht om voogden aan te stellen, is Cornelis Disselwerf,
seijlmaker alhier, geord. tot mede voogd over het kind, enz.
den 17 dito
Comp. Ds. Pieter Elsevier, proponent in de theologie, enige en nu meerderjarige zoon van Catharina
van Oudesteijn, laatst weduwe van de heer Cornelis de Jongh, in zijn leven oud schepen van
Schiedam, en verzoekt dat de heren Gerard van Teijlingen en Em. van Welsenes, secretaris deser
stad, als bij testament van Petronella van Berckel, die in haar leven weduwe was van Abraham van
der Wercke, not. Philips Basteels alhier van 12-2-1684 (overgrootmoeder van de comp.), gestelde
voogden over de goederen, waarin de selve is geinstitueert geweest “soo in reguard van t pre legaet,
als waer van hij jaerlijks aen sijne moeder voorn. gehoude is d vruchten uijt te keeren, hier op
gehoort de voorn. heren van Teijlingen en Van Welsenes, die daerinne sijn consenterende,
mitsgaders gesien t dispositie van de Hove van Holland van dato den 2 december laastleden, waerbij
dselve vooghden werden gequalificeert om alle des Regt.s. effecten, hem uijt den voors. hoofde
opgekomen te laten volgen, als mede d’acte van consent bij d voorn. Catharina van Oudesteijn op
den 8 december 1698 voor den notaris Govert van Gesel en seeckere get. alhier verleden, waer bij
dselve volkomentlijk overgeeft dat de goederen waer van sij het vrugt gebruijk haer leve lang moet
trecken, deur haren voorn. soone selfs over den geadministreert, hebben de voorn. heren Gerard
van Teijlingen en Em. van Welsenes van de voorn. voogdije ontslaegen en vrijgestelt”, enz.
foto 30
den 17-12-1698
Alzo de heren Gerard van Teijlingen en Em. van Welsenes, secretaris deser stad, als bij testament van
Petronella van Berckel, die in haar leven weduwe was van Abraham van d’Wercke, not. Philips
Basteels alhier van 12-2-1684, overgrootmoeder van Ds. Pieter Elsevier, proponent in de Theologie,
enige en nu meerderjarige zoon van Catharina van Oudesteijn, laatst weduwe van de heer Cornelis
de Jongh, in zijn leven oud schepen van Schiedam, gestelde voogden over de goederen waarin de
selve is geinstitueert “soo in reguard van t pre legaet, als waer van sijn voorn. moeder jaerl. vruchten
moet trecken haer leve lang gedurende van de voors. voogdije sijn ontslaegen en vrijgestelt, en dat
de voors. Catharina van Oudesteijn is consenterende, dat haren voorn. soon de voogdije en
administratie van de voors. goederen mach waernemen, uijtwijsende d’acte van overgift daervan
gepass. voor den notaris Govert van Gesel en seeckere gety. alhier op den 8 december deser jaer, als
mede het dispositif van den Hove van Holland van den dato 2 december laastleden, omme alle des
selfs goederen uijt den voors. hoofden opgekomen t laten volgen, is de voorn. Ds. Pieter Elsevier op
huijden in der selven plaets gesurrog.t. tot voochd en administrateur over d voors. voochden, onder
conditie van jaerl. d’selve vruchten aen sijne moeder te laeten”, enz.
den 19 dito
Anna Bollemans, weduwe van Adriaen de Vogel, die bij testament van haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 23-1-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
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den 20-12-1698
Anna Bollemans, weduwe van Adriaen de Vogel, en Abraham van der Lelij, koopman alhier, zijn
geord. als voogdesse en voogd over de goederen van de minderjarige zoon van wijlen Adriaen de
Vogel, opgekomen en aanbestorven door doode van Dirck de Vogel, zijn oom za. ged., enz.
eodem die
De heren Dammas van Gerwen en mr. J. van der Linden, oud president schepen deser stad, die bij
testament van de heer en mr. Bartholomeus van den Velden, in zijn leven oud burgemeester deser
stad, not. Francois de Coninck alhier van 13-4-1693, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen
van de voorn. heer en mr. B. van den Velde, daar moeder af is vrouwe Machtelda van Gangel, enz.
den 24 dito
Comp. Franco Cordelois, maeckelaer alhier, namens Dieuwertje Jans Pas, weduwe van Franco Baelde,
in zijn leven marcktschipper van dese stad op Amsterdam en verklaarde dat de voorn. weduwe als
gestelde voogdesse over haar kinderen, geprocreeert bij haar man zal., volgens zijn testament, not.
Philips Basteels alhier van 14-8-1683, de voogdij aanneemt, enz.
foto 31
den 27-12-1698
Elmert Godel, pensverkooper, en Steve Daniels, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jannetje Carels, daar vader af is Jan Daniels, enz.
den 8-1-1699
Jacob Constant en Hermanis van Megen, apothecar alhier, zijn geord. als voogden over de goederen
van de kinderen van Francois de Vogel, daar moeder af is Elisabeth Constant, opgekomen en
aanbestorven door doode van Dirck de Vogel, hun oom za., volgens diens testament, not. Jean du
Clou alhier van 15-11-1689, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob Constant is Hermanus van Megen, apothecar alhier, gesurrog. tot mede
voogd, in de plaats van wijlen Anthonij de Vogel, over de kinderen van Francois de Vogel, daar
moeder af is Elisabeth Constant, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Sara van Leuwen, die bij testament van Splinter Cornelisz, haar overleden man,
not. Jean du Clou alhier van 26-1-1698, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Gerrit Goedhard, grutter, en Cornelis van Riette, koeckebacker, gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Theunis Theunisse, sackedraeger, en Cornelis (akte verder niet afgemaakt).
den 14-1-1699
Pieter Danielsz Vissenburgh, die bij testament van Arij Pietersz Vissenburgh, in zijn leven binnevader
in het oudmanhuijs deser stad, not. Pieter van Bueren alhier van 27-8-1698, is gesteld tot executeur
van dien, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen in dat testament begrepen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pieter Daniels Vissenburgh, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot
executeur van dien, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen in dat testament begrepen, met
macht om voogden aan te stellen, is Dirck de Rot, sieckentrooster alhier, gesurrog. tot mede
executeur en voogd, in plaats van wijlen Thijs Pieterse Vissenburg, enz.
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den 15 dito
Arij Gerrits van den Hoeck, marktschipper, en Jacob Jansz, varend gesel, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jan Pieters, daar moeder af is Pietertge Cornelis, enz.
eodem die
Jacobus Santvliet, die bij testament van Maertje Ariens, zijn overleden huisvrouw, not. Gerrit Post op
Delfshaven van 2-4-1689, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16 dito
Adriaen van der Sluijs, koopman alhier, en Hartich van Raa, gerechtsbode deser stad, zijn zowel van
vaderszijde als van moederszijde geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Cornelia
Winckelmans, daar vader af was Barent van der Burgh, enz.
foto 32
den 16-1-1699
Hendric Theunisz, schoenmaecker, en Isack Goverts, droogscheerder, zijn geord. als voogden over de
goederen van de weeskinderen van Barent Theunisz Mora, daar moeder af is Sara Goverts,
opgekomen door doode van Maertje Gillis, in haar leven weduwe van Theunis Theunis Mora, hun
grootmoeder, enz.
den 22 dito
Gerrit van Swieten, die bij testament van Anna de Moij, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du Clou
alhier van 4-7-1698, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 23 dito
Gerrit van Swietten en Simon Bos, die bij testament van uts., van moederszijde zijn gesteld tot
voogden over het voorkind van Reijnier van der Schoot, daar moeder af was, de voors. Anna de Moij,
enz.
den 24 dito
Jacob Keijser, droogscheerder, en Johannes van Helmond, korenmeter, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Cornelis Leenderts Schaapsvacht, daar moeder af is Claesje Cornelis van
Torenburgh, enz.
den 28 dito
Crijn Claesz van der Velde, varende man, die bij testament van Margrietje Hendrics, zijn overleden
huisvrouw, not. Francois de Koninck alhier van 16-1-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
den 29-1-1699
Hendric van Westen en Jan Bouser, schippers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Anna
Maria van Leuwen, daar vader af is Willem van Barnevelt, enz.
den 6 febr.
David Cock, wijnkooper, die bij testament van Elisabeth van Santen, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 9-9-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Gabriel van Dijck, haringpacker, en Thijs Jansz, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Pieters, daar moeder af is Maertje Leenderts, enz.
den 7 dito
Evert Janse van Besten, die bij testament van Aagtje Ariens de Leur, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 8-6-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz. In margine:
abuis.
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den 11 dito
Evert Janse van Besten, die bij testament van Aagtje Ariens de Leur, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 8-6-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 33
11-2-1699
Jacob de Leur, die bij testament van Geertje Jacobs van der Wijck, in haar leven weduwe van Arij de
Leur, not. Philips Basteels alhier van 2-1-1699, is gesteld tot executeur en voogd, enz.
eodem die
Jan van der Vorst, backer en Martinus Dusart, draijer, zijn geord. als voogden over de nagelaten
weeskinderen van Jan Adams van Batenburgh en Eva Straetmans, enz.
eodem die
Cornelis Waarts die bij testament van Andries Pamer in zijn leven wijnkoper, en Cornelia van Nuijs in
haar leven echtelieden, not. Adrianus Pijthius alhier van 9-1-1690, is gesteld tot voogd over de
minderjarige kinderen, enz.
den 11 dito
Cornelis Philips Oosterkamp, die bij testament van Leuntje Knip, not. Gommer Bortel alhier van 25-61697, is gesteld tot voogd over hun gezamenlijk kind, enz.
den 12 dito
Wouter Boelhouwer, die bij testament van Apolonia van Vliet, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van de Pavort alhier van 30-11-1698, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
David Hendrics, wantslaeger, die bij testament van Geertje Jacobs van der Wijck, in haar leven
weduwe van Arij de Leur, not. Philips Basteels alhier van 2-1-1699, is gesteld tot toeziende voogd
met en tegens Jacob de Leur, enz.
den 12-2-1699
Pieter Dircs en Arij Dircs, sleper, zijn geord. als voogden over het weeskind van Lijsbeth Cornelis en
Jan Blom, enz.
eodem die
Joris Petri, apothecar, bij testament van Debora Noten zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Someren alhier van 15-10-1697, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
Den 14 dito
Op verzoek van Jacob Scharp, kuijper, als voogd, nevens Jan de Ruijt, over de nagelaten
weeskinderen van Gerrit de Ruit en Lijsbeth Jans en over het weeskind daar moeder af is Grietje van
Aecken, is Jan van Gesel, hoedekraemer, gesurrogeerd tot mede voogd, enz.
eodem die
Arij van Vliet, timmerman en Hubert van den Hoeck, lootgieter, geord. als voogden over de
weeskinderen van Aegje de Leur en Evert van Besten, enz.
foto 34
den 18-2-1699
Daniel Godefroij, kuijper en Arij Willemse, metselaer, zijn gesteld als voogden over het weeskind van
wijlen Dirck de Rust en Jannetje Willems, enz.
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den 19 dito
Isaacq Bredervelt, timmerman, voogd, die bij testament van Hillegond Versteegh zijn overleden
huisvrouw, not. Johannes Bordels alhier van 26-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Juffr. Elisabeth Schinckels, weduwe van Nicolaes Points, controleur collegie ter admiraliteit alhier, die
bij testament van haar voors. man, not. Adriaen van Aller alhier van 3-2-1661, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Cornelis Waarts, die bij testament van Andries Pamer en Cornelia van Nuijs, in
haar leven echtelieden, not Adrianus Pijthius alhier van 9-1-1690, is geord. als mede voogd over de
kinderen, enz.
den 21 dito
Adrianus van der Sluijs en Philips Pieters, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Johannes Huijbers en Catharijna Geerman, enz.
den 28 dito
Abraham den Harder, backer, en Cornelis Pieters Sonnevelt, geord. voogden over de weeskinderen
van Arijaentje Davids, daar vader af was Willem Jeroens Keldermans, zijn ook aangesteld van
vaderszijde, enz.
den 28-2-1699
Jan Jacobs Som, varende man en Jan Jacobs de Bruijn, arbeijder, zijn geord. als voogden over
d’vrucht daar van Jacob en Jutje Anthonis, weduwe van Andries Jacobs is gevangen gaende, enz.
den 4-3-1699
Op het verzoek van Meijna van Vlierden, die bij testament van Gillis de Vale, haar overleden man,
not. Johannes van Someren alhier van 14-12-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Abraham de Vale, koopman en Alexander van Pieterson,
seijlmaecker, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Gijsbert Holorst?, kleermaecker, en Thomas Kerselaer, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Annetje Roeverts daar vader af is Johannes Kerselaer, enz.
eodem die
Gerrit Ariens van Gilse, vader over Barbara van Gilse, zijn dochter, geprocreeert bij Jannetje Cornelis
van IJsel, zijn huisvrouw. is geord. tot voogd “over t goet sijn voorsz. kind gedonateert bij Jannetje
Jans, in haar leven wed. van Frans Mathijs Brouwer t meer gen. kinds overgrootmoeder za.”, enz.
Thomas Augustine, koopman alhier, die bij testament van Anna Belchamber, zijn overleden
huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 12-7-1688, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 35
den 5-3-1699
Pieter Ouseel, advocaat en notaris alhier, is in plaats van wijlen mr. Dirck Groenhout, in zijn leven
here tot Capelle op d’IJssel, mitsgaders raad en vroedschap deser stad is gesurrog. tot administrateur
over de goederen van de kinderen van Catharina van Winterack, daar vader af was Gerard van
Dalfsem, in zijn leven procureur voor den Hove van Holland, zo door het overlijden van Reinier
Maertens van Beaumont en Catharina Dircx, overgrootvader en grootmoeder van Catharina
Winterack opgekomen en aanbestorven, uitwijzende haar testament, not. Jacob van der Swan alhier
van 6-9-1625 onder fideicom., als daarin is uitgedrukt als over de goederen van deselve kinderen is
gelegateert bij testament van Dirck van Beaumont, haarl. oudoom van moederszijde, enz.
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den 7 dito
Pieter Vingerhoed en Johannes Blijenburg, bij testament van Quirijn Blijenburg, in zijn leven
koopman alhier, not. Zeger van den Brugge van 25-8-1698, gesteld tot voogden over zijn dochter,
daar moeder af is Susanna Honich, enz.
den 11 dito
Abraham den Harder, backer, en Cornelis Pieters Sonnevelt, arbeijder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Ariaentje Davids, daar vader af was Willem Jeroens, enz.
eodem die
Thomas Groenewout, wijnkooper, en Joost Brel, lootgieter, zijn geord. als voogden over de goederen
van de kinderen van Pieter Claesz Kranenbroeck, za. daar moeder af is Sijtje Groenewout,
opgekomen door dode van Joost Claesz van Kranenbroeck, oom van vaderszijde, enz.
den 13-3-1699
Maria van Wetteren, die bij testament van Joost van Geel, haar overleden man, not. Philips de Custer
alhier van 25-11-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 20 dito
Johannes den Exter, chirurgijn alhier, en Gillis den Bergh, won. tot Delft, die bij codicil van Jacobus
den Exter, not. Pieter van Bueren alhier van 3-7-1698, zijn gesteld tot executeurs van zijn testament
en tot voogden over zijn minderjarige kinderen bij Wiebergje Jans (Barbara doorgehaald), enz.
eodem die
Dirck van Teijlingen, oud schepen van den Hove en hoge vierschaar van Schieland die bij codicil is
aangesteld tot deel voogd om met en tegens Johannes den Exter, chirurgien, en Gillis den Bergh,
won. Delft, als geord. voogden over de minderjarige kinderen van de voors. Jacobus den Exter bij
Wijburgje Jans (Barbara Begeners doorgehaald) te procederen tot schifting, scheiding en deling van
de boedel, enz.
den 25 dito
Jacobus Marcus, varendgesel en Pieter Francke, schrijnwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Leendert Daniels, daar moeder af is Trijntje Ariens, enz.
foto 36
den 26-3-1699
Jan de Nachtegael, sackedraeger, en Joost Frans, varende man, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Johanna van der Wout, daar vader af is Louijs de Nachtegael, enz.
den 28 dito
Bastiaen Claesz, schoenlapper, en Claes Claesz, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Lijsbeth Robberts, daar vader af is Pieter Janse, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Pieters, daar moeder af is Cornelia Jans,
enz.
eodem die
Dirck van Teijlingen, oud schepen van den Hove en hoge vierschaar van Schieland die bij testament
van Jacobus den Ext, not. Pieter van Bueren alhier van 22-9-1695, is gesteld met en nevens anderen
tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd en bij codicil van dezelfde, zelfde notaris van 5-7-1698
is gesteld alleenlijck tot deel voogd, verzoekt te worden ontslagen, enz.
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den 1-4-1699
Albert Harmens en Claes Aertsz, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes Joachims, daar moeder af is Jannetge Jans, enz.
den 2-4-1699
Jan van der Stam, die bij testament van Wilmina Haring, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van der
Brugge alhier van 25-2-1694, is gesteld als voogd over hun kind, enz.
eodem die
Florens van Aller, grutter alhier, die bij testament van Cornelia de Swart, zijn overleden huisvrouw,
not. Jan van der Hoeven alhier van 5-10-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Florens van Aller, die bij testament van Gerrit van Aller en Judick de Swart in haar leven echtelieden,
not. Johan van de Pavort alhier van 1-8-1688, is gesteld tot voogd over hun weeskind, enz.
eodem die
Op verzoek van Florens van Aller, die bij testament is gesteld tot voogd over deselve nagelaten
weeskind met macht om voogden aan te stellen, om Gerard Vromans Adr. tot Leijden tot mede
voogd aan te stellen, enz.
den 9 dito
Pieter Burgersdijck, won. Rijswijck en Johannes van Norde, burger alhier, die bij testament van
Neeltje van Waerde, in haar leven weduwe van Franck Burgersdijck, not. Johannes Bordeels alhier
van 15-2-1699, zijn gesteld tot voogden over hun minderjarige erfgenamen, enz.
foto 37
den 10-4-1699
Samuel van der Helm, die bij testament van Franck van der Helm, zijn overleden broeder, not.
Johannes Bordeels alhier van 18-2-1699, is gesteld tot executeur en voogd over al zijn minderjarige
erfgenamen, enz.
den 15 dito
Abraham Kievit, metselaer en Harmen Jansz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willemtje Korssen, daar vader af is Simon Gijsberts Kievit, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis van Swietten, koopman alhier als geord. voogd over de minderjarige
erfgenamen van wijlen Magdalena Cordon, in haar leven huisvrouw van Johan Brouwer, is Jacob van
Stolck geord. tot mede voogd, enz.
den 16 dito
Joost de Vree, houdkooper en Hendric Veerlingh, brander, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jans, daar vader af is Hendric Lindeman, enz.
den 18 dito
Zeger en Mathijs Huijers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Johanna Lamberts, daar
vader af was Pieter Mathijsz Huijers, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Jannetje Crispijns, die bij testament van Maerten Jacobs Boustoe haar overleden
man, not. Maerten Couwenhoven te Schiedam van 27-10-1693, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, zijn Mels van Overschuer, boormaecker en P. Hellendael, boeckhouder, gesurrog. tot
voogden, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 29-4-1699
Gerrit Hanart en Barend Scheppers, cleermaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Dirck Barents, daar moeder af is Caetje Pieters, enz.
eodem die
Rocus van der Kemp en Claes van der Velden, wijnkooper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Bartel van der Kemp, daar moeder af is Centje van der Velden, enz.
eodem die
Samuel Grien, Pieter Meersman en Cornelis van der Waal, kooplieden alhier, die bij testament van
Johan van Meurs, not. Zeger van der Brugge alhier van 10-10-1696, zijn gesteld tot voogden over de
weeskinderen van Catharina Ursinus, daar vader af was Johan van Meurs, enz.
den 1-5-1699
Op het verzoek van Maertje Ariens, die bij testament van Jonas le Grand, haar overleden man, not
Joost Wittius alhier van 1-3-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meerdere voogden aan te stellen, zijn Jacobus Verschoor en Hendric Sonneman gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
den 2 dito
Benjamin Straetmans, kuijper, en Lucas van Meuwen, schoolmeester, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jacobus Oosterbaen, daar moeder af is Abigael Straetmans, enz.
eodem die
Samuel van Oort, sackedraeger, en Jan Jacobs, arbeijder, zijn geord. als voogden over het kind van
Gerrit Foppen, daar moeder af is Neeltje Cornelis, enz.
foto 38
eodem die
Theunis France en Jacob Jansz varende lieden, zijn geord. als voogden over het kind van Arij Ariens,
daar moeder af is Ariaentje Crijnen, enz.
den 6 meij
Pieter Elant, arbeijder, en Jan Jansz binnenlands schipper, zijn geord. als voogden over de kinderen
van Aefge Jacobs, daar vader af is Pieter Hendrics, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Vermande, die bij testament van Reinier Bichon, haar overleden man, not.
Dirck Mesters van 16-4-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om meer
voogden aan te stellen, is Albert Bichon gesurrog. tot voogd in plaats van wijlen Jacobus den Exter
(nevens Jan Bichon), enz.
den 7 dito
Johannes Braems, die bij testament van Abigael Musch, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 12-10-1696, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Huurling, lootgieter, en Pieter Cock, timmerman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Johanna Jans, daar vader af is Noach Burgert, enz.
den 13e
Jan Gillisse, arbeijder, en Johannes Andriesz, koorenmeter, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Claes Jacobs Hommeijer?, daar moeder af is Aegje IJsbrans, enz.
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den 13-5-1699
Op het verzoek van Leendert van der Brugge, metselaer alhier, is Isack Bredervelt gesurrog. tot mede
voogd in plaats van wijlen Claes Stolck over de nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter van der
Brugge, daar moeder af is Aegje Claes Verburgh, enz.
den 15 dito
Jan Dame Rommé, backer, en Barent Goetijd, mandemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Clementia de Bode, daar vader af is Arent van Aertbeeck, enz.
eodem die
Andries van Leewick, die bij testament van Margarita Verheijen, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacobus van Ulenbroeck in ’s-Gravenhage van 5-9-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 22 dito
Adriaen van Nieuwervaert, die bij testament van Catharina Borbach, zijn overleden huisvrouw, not.
Carolus van der Ende alhier van 25-9-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 23 dito
Jan van der Velde, winckelier en Pieter Corn. Bije, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Franse Bul, daar moeder af is Willemijntje van Doren, enz.
foto 39
den 5-6-1699
Ferdinandus Overgart, kelderkneght, en Gerrit Block, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ferdinandus Garthoff, daar moeder af is Willemijntje Rutte, enz.
den 17-6-1699
Op het verzoek van Clementia Mees Kroesen alias Hoogendijck, die bij testament van Jan Leenderts
Honselaer, haar overleden man, not. Philips Basteels alhier, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn Leendert Honslaer en Hartog Osij,
wijnkooper, gesurrog. tot voogden, enz.
eodem die
Hartogh Osij, wijnkooper, die bij testament van Aaltge de Bruijn, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 5-7-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 18 dito
Op het verzoek van Elisabeth van Steenwegen, die bij testament van Thomas Teunisse van Rossum,
haar overleden man, not. Jan van der Hoeven alhier van 8-7-1680, is gesteld tot voogdesse, met
macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn Jan Pietersz Groenwout, kruijer, en Jan Jansz
Groenwout, schoenmaecker, gesurrog. tot voogden over hun kinderen, enz.
eodem die
Arij Pietersz, kruijer, en David Jansz, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Bastiaen Kortpenningh, daar moeder af is Annetje Alderts, enz.
eodem die
Bastiaen Dircx, houtkooper, en Paulus Janse de Jongh, binnenlandsvaerder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Dirck Timmers, daar moeder af was Aeltje Bastiaens, enz.
den 19-6-1699
Op het verzoek van Johan de Bruijn, koopman alhier, die bij testament van Pieter Steenlack, in zijn
leven mede koopman, not. Philips de Custer alhier van 28-2-1694, is gesteld tot voogd (nevens
Gerard Steenlack, in zijn leven oud commissaris van de zee saecken) over de weeskinderen van de
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voors. Pieter Steenlack, daar moeder af was Cornelia van Heemsingh, is de heer Johan Steenlack, oud
burgemeester deser stad, gesurrog. als mede voogd, enz.
eodem die
Maerten Gillis Stout, varende man en P. Castel, schrijnwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Aeltje Jans, daar vader af is Steven Dircx, enz.
den 13 dito
Michiel Oudaen, gaerenkooper, die bij testament van Dina van Diepenbroeck, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 3-8-1696, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 25 dito
Wilm van Leuwen, die bij testament van Jacomijntje Kroonenburg, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 22-8-1693, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 26-6-1699
Martinus Saagmans en Pieter Dullaert, kooplieden alhier, die bij testament van Geertje Leenderts
Breetveld, in haar leven weduwe van Willem Pieterse van der Maas, not. Cornelis Maas alhier van 315-1699, zijn gesteld tot voogden over de nagelaten dochter van voorn. Willem Pieterse van der Maas,
daar moeder af was Geertje Leenderts Breetveld, enz.
den 8-7-1699
Dirck Scherp en Mees Meesse van Lis, die bij testament van Maartje Cornelis, in haar leven
huisvrouw van Corn. Elantse van der Zee, not. Hugo Pijl te Schoonhoven van 23-4-1699, zijn gesteld
tot executeurs, voogden en administrateurs, over haar boedel en over haar minderjarige
erfgenamen, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts. (zie akte hiervoor), die bij testament van uts. (zie boven) zijn gesteld tot
voogden, is Cornelis Simonsz Baers geord. tot toeziende mede voogd over het weeskind van Maertje
Cornelis, daar vader af was Jacob Jacobs, enz.
den 10 dito
Benoist van Haeff en Gijsbert Wolfwinckel zijn geord. als voogden, de eerste van vaderszijde, de
ander van moederszijde over de nagelaten weeskinderen van Jacobus de Graeff, in zijn leven
bedienaar des goddelijke woords alhier, daar moeder af was Johanna Colijn, enz.
eodem die
Comp. de heer Gregorius van Teijlingen, oud burgemeester en vroedschap deser stad, “die bij acte
onder d hant op den (niet ingevuld) augustus 1697” gepasseert bij de heer Jacobus de Graeff, in zijn
leven bedienaar des goddelijke woords alhier, is gesteld tot toeziende medevoogd over deselfs
nagelaten kinderen bij Johanna Colijn en verzoekt uit de voogdij te worden ontslagen, enz.
den 16-7-1699
Cornelia de Roij, die bij testament van Dirck van der Swijn, haar overleden man, not. Jean du Clou
alhier van 30-10-1698, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Huijbrecht Huijgelbos, die bij testament van Catharina de Vries, in haar leven weduwe van Adriaen
Koopmans, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over de minderjarige dochter van Adriaen
Koopmans, daar moeder af was de voors. Catharina de Vries, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts. die bij testament van uts., is gesteld tot executeur van dien en tot voogd
over de minderjarige dochter, met macht om een of meerdere voogden aan te stellen, is Isack de
Baer, geord. tot mede voogd, enz.
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den 17 dito
Jan van Velsen, die bij testament van Maertje Ariens van de Water, in haar leven huisvrouw van
Jacobus Santvliet, not. Johan ter Burgh alhier van 18-9-1698, is gesteld tot voogd (nevens Claes
Ariens van de Water althans uijtlandige) over de weeskinderen van Maertje Ariens van de Water,
daar vader af is Jacobus van Santvliet, enz.
foto 41
den 22-7-1699
Adriaen Havelaer, die bij testament van wijlen Anna van Dusseldorp, zijn overleden huisvrouw, not.
Ph. de Custer alhier van 6-10-1694, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Isac Laurensz, varende man, en Johannes van Dieren, schoolmeester, zijn geord. tot voogden over
het weeskind van Jasper de Swart, daar moeder af is Caatje Leenderts, enz.
den 23 dito
Comp. Johan van de Pavort, notaris en procureur alhier, voor en vanwege Magdalena Geerolff, die bij
testament van Daniel van der Leven, haar overleden man, not. Philips Basteels alhier van 8-7-1682, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 25 dito
Johan Rees, fruijtkooper, die bij testament van Petronella Jans Besoijen, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 30-11-1696, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 25-7-1699
Arij Kroon en Hendric Braeckel, die bij testament van uts., voor not. uts., zijn gesteld tot voogden
over de weeskinderen van Jacobus Kroon, daar moeder af was Petronella Jans Besoijen, enz.
den 31-7-1699
Comp. de heer Adriaen van der Lely, oud schepen van Schieland, mitsgaders boekhouder van geoct.
OIC ter kaemer, die bij testament van Hillegond Pieters Koelentroever, in haar leven weduwe van
Aert Govertsz Verelst, not. Philips Basteels alhier van 3-1-1696, is gesteld tot voogd over desselfs
minderjarige descendent, verzoekt uit de voogdij te worden ontslagen, enz.
den 1-8-1699
Johannes Vredenburgh, bode van de Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteijt van de Maese, die bij
testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd (nevens Franck van der Helm za. ged. en de heer
Adriaen van der Lelij, die sich wettelijck heeft geexcuseert), over der selven naer te laten
minderjarige descendent en regering van de goederen, enz.
foto 42
den 1-8-1699
Op verzoek van Johannes Vredenburgh, bode van de Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteijt van de
Maese, die bij testament van Hillegond Pieters Koelentrouver, in haar leven weduwe van Aert
Govertsz Verelst, not. Philips Basteels alhier van 3-1-1698, is gesteld tot voogd over der selver
minderjarige descendent en de regeringe van der selver goederen, met macht tot het aanstellen van
voogden, is Govert van Bergen, pontgaerder alhier, gesurrog. tot mede voogd in plaats van wijlen
Franck van der Helm en Adriaen van der Lelij, enz.
den 7 dito
Claes Groen, sackedraeger, en Thomas Sanders, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan de Jongh, daar moeder af is Jaepje Pieters, enz.
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den 13 dito
Cornelis Pietersz Deeckels, die bij huwelijkse voorwaarden tussen hem en Maritje Pieters Vlielander,
zijn overleden huisvrouw, in haar leven op 16-9-1684, not. Philips de Custer alhier, is gesteld tot
voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij huwelijkse voorwaarden is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden aan te stellen, zijn Abraham van der Sluijs en Ds Petrus Walraven,
proponent in de Theologie, geord. tot mede voogden, enz.
den 13-8-1699
Arij Willems korenmeter en Mathijs van Venneperlaen, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Mees, daar moeder af is Annetje Davids, enz.
den 19 dito
Elias de Jongh, die bij testament van Elisabeth Reijers, zijn overleden huisvrouw, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 21-8-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen (tussen de regels geschreven
“haer voor kind”), enz.
eodem die
Op het verzoek van Emmetje Jaspers Posthoorn, die bij testament van Christiaen Straetman, haar
overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Govert Janse Mares en Boudewijn Hartschaep, sackenlichter,
gesurrog. tot voogden, enz.
den 20 dito
Johan Terloor, telder, en Frans Gerrits, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Wilhelmus Coeuvael, daar moeder af is Anna Margarita Hopman, enz.
eodem die
Cornelis van der Bel, voorleser in de Zuiderkerk en Leendert Konink, bidder ter begraefvenis, zijn van
vaders zijde mede geord. tot voogden over het weeskind van Geertruijd de Liefde, daar vader af was
Jacobus Santvliet, enz.
foto 43
den 21-8-1699
Gerrit Leendertsz, tapper en Dirc Dircx, varend gesel, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Lucas Bijsterus, daar moeder af is Neeltje Jacobs, enz.
eodem die
Jan van Velsen is zowel van vaderszijde als van moederszijde geord. tot voogd over de weeskinderen
van Maertje van der Waeter, daar vader af was Jacobus Santvliet, enz.
In margine den 22 aug.
Pieter Schooneman, backer en Willem van Eijnspick, molenaer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maria Schooneman, daar vader af is Willem Andriesz., enz.
den 9 sept.
Johannes Molijn, korenmeter en Pieter Hendrics, lijndraeger, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Neeltge Jans, daar vader af is Pieter Heerland, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maertje Otten van der Steegh, die bij testament van Arien Albertse van der
Sporre, haar overleden man, not. Otho van der Voorst alhier van 27-6-1687, is gesteld tot voogdesse
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over hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is Pieter ter Wout, boeckbinder alhier,
gesurrog. met en nevens Lambert van der Sporre, voor deze aangesteld tot mede voogd, enz.
eodem die
Pieter ter Wout, boeckbinder alhier, die bij testament van Maijken Landmeter, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 16-10-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 12e
Comp. mr. P. Ouseel Adr., notaris alhier om uit naam en van wege Vrouwe Jacoba Tedingh
Berckhout, weduwe van wijlen de heer Lodewijck Huijgen van Zuijlichem, in zijn leven Raad van de
Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt alhier, de welke bij besloten testament van haar voors. man za.
“onder d hand gemaeckt op den 16 octob. 1679 binnen Gorchem”, door de notaris P. de Wit aldaar is
geaccordeerd, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen. Verklaarde hij comp. in de naam als voren
dat de vrouwe de voogdij aanneemt, enz.
den 12-9-1699
Jacob Jans Nagel, die bij testament van Maritje Wassenaer, in haar leven huisvrouw van Bouwe van
Dijck, not. Johannes Bordels alhier van 16-5-1698, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over
hun kinderen, comp. op heden ter weeskamer en verzoekt uit de voogdij en het executeurschap te
worden ontslagen, enz.
eodem die
Jan Theunisz en Jacob Block, scheepstimmerlieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Frans Theunisz, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 16e sept.
Jacobus Copé en Pieter de Moij, zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem Valckenier,
daar moeder af is Maritje de Moij, enz.
eodem die
Johannes Nagel, die bij testament van Maritje Wassenaer, in haar leven huisvrouw van Bouwe van
Dijck, not. Johannes Bordels alhier van 16-5-1698, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over
hun kinderen, enz.
foto 44
den 16-9-1699
Op het verzoek van Johannes Nagel, die bij testament uts., is gesteld tot executeur van dien en tot
voogd over haar minderjarige kinderen (nevens Jacobus Janse Nagel, die sich wettiglijck heeft
geexcuseert), met macht om voogden aan te stellen, is Hendric Vertholen gesurrog. tot mede voogd
over de kinderen, enz.
den 18 dito
Harmen Gerrits, brouwerskneght, en Hendric Abrahams, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maritje Pieters, daar vader af is Bastiaen Jacobs, enz.
eodem die
Theunis Ariens, viskooper, en Mathijs van der Linde, tuijnder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Gerrits, daar moeder af is Ariaentje Claes, enz.
eodem die
Willem Jans van Koningshoven, die bij testament van Aagje van Stralen, zijn overleden huisvrouw,
not. Jean du Clou alhier van 26-12-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 19 dito
Hendric Been, sackedraeger, en Arij Jacobs Vermeer, glasemaecker, zijn gesteld tot voogden over de
kinderen van Gerrit Gerrits, daar moeder af is Jacobmijntje Pieters, enz.
den 24 dito
Pieter van der Linden, die bij testament van Elisabeth Plemp, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
van Bueren alhier van 27-11-1697, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 30 dito
Jan Laurensz., thuijnder en Laurens Jansz, bleijckersknecht, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Dirck Groen, daar moeder af is Heijltje Jans, enz.
den 1-10-1699
Hubert Rijckevorsel en Jan de Wit zijn gesurrog. in plaats van Jan Aalberts de Haas en de heer Willem
Visch, beijde za. ged., om alles te doen waartoe de heer De Haas en Vis bij testament van Anna
Pieters de Riemer, laatst weduwe van Jacob van der Straten, not. Govert van Gesel alhier van 7-61696, waren aangesteld, enz.
den 3 dito
Comp. Dirck van der Wall, wijnkooper alhier, in naam van juffr. Hermina van Haften en verklaarde
dat zij bij testament van Johannes van Duijren, haar overleden man, not. Daniel d Olijslaeger alhier
van 10-6-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 7 dito
Cornelis van Diestenburgh, blockmaecker en Gijsbert Lotte, winckelier, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Geertruijd van Huchtenburg, daar vader van is Abraham van Diestenburgh, enz.
eodem die
Lambert Lamberts, laeckenbereijder, en Henric Straffen, schrijnwercker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Lijntje Lamberts, daar vader af is Jan Eduards, enz.
eodem die
Bastiaen van der Velden, winckelier, en Pieter Boon, posteleijn verkooper, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jannetje Willems, daar vader af is Jacob Verkroft, enz.
eodem die
Aart van Nes, drooghscheerder, en Joost Moreman, laeckenwever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jacob van Nes, daar moeder af is Lijsbeth Ariens, enz.
foto 45
den 9-10-1699
Arent Brouwer, die bij testament van Maria Swan, zijn overleden huisvrouw, not. Johannes Bordels
alhier van 1-6-1689, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 14 dito
Philips Baelde, die bij testament van Sara Pieters, zijn overleden huisvrouw, not. Philips de Custer
alhier van 17-12-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Dirck van der Veer, die bij testament van Barbara van der Veer, zijn overleden huisvrouw, not.
Johannes Bordels alhier van 17-7-1699, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Comp. mr. Anthonij van Loon, advocaat en brouwer tot Delft in naam van juffr. Anna Maria van Loon,
weduwe van Jean Baptista Loijens, in zijn leven koopman alhier, en verklaarde dat zijn voorn. zuster,
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die bij testament van haar overleden man, not. Cornelis Maas alhier van 20-4-1699, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, enz.
den 14-10-1699
De heer Jeronimus van den Honaert, die bij testament van de heer Johannes van Duijven, in zijn
leven, dr. medicina, not. Daniel d’Olijslaeger alhier van 10-6-1699, is gesteld tot voogd over het
weeskind van Joh. van Duijven, daar moeder af is Hermina van Haften, die de voogdij met en nevens
de voors. Hermina van Haften accepteert, enz.
den 16 dito
Christoffel Wittius, die bij testament van Joostje Joostens Vermeulen, zijn overleden moeder, in haar
leven weduwe van Aert Wittius, not. Gerard Blockerus alhier van 29-3-1695, is gesteld tot executeur
van dien, mitsgaders tot voogd over de minderjarige en tot administrateur over de goederen, enz.
den 17 dito
Arij Nanning, garentwijnder, en Gijsbert Harmens, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Jacobs, daar vader af is Cornelis Nanningh, enz.
den 22 dito
Banck Pieters Blommendael geord. als voogd over de weeskinderen van Pieter Jansz van der Elck,
daar moeder af is Ariaentge Pieters, enz.
den 23 dito
Dirck van der Elck, is geord. als mede voogd (nevens Banck Pieters Blommendael) over de
weeskinderen van uts., enz.
eodem die
Eland Kock en Johannes van Doorn, zijn geord. als voogden over het weeskind van Mathijs Nobel,
daar moeder af is Anna Nustert, enz.
foto 46
den 23-10-1699
Jan Ariens, varende man, die bij testament van Maertje Simons, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 5-2-1671, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 24 dito
Abraham Cleermond, koopman alhier, die bij testament van Ammerentie Hoor, zijn overleden
huisvrouw, not. Zeger van der Bruggen alhier van 6-11-1698, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Christoffel Wittius, die bij testament van Joosje Joostens Vermeulen, zijn
overleden moeder en in haar leven weduwe van Aert Wittius, not. Gerard Blockerus alhier van 29-31695, is gesteld tot voogd over haar minderjarige en tot administrateur over de goederen, is Jan
Bregate, kuijper, gesteld tot acteur, om met en tegens de voogd te procederen voor het interest van
de minderjarige in de schifting, scheijding en deijling van de boedel, enz.
den 7-11-1699
Robbert Strecken en Pieter Keuleman, arbeijders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Aeltje Davids, daar vader af is Jan Rycke, enz.
den 13 dito
Harmen Blaesman, helbardier, en Dirck Willemsz, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Benjamin Twisselton, daar moeder af is Barbara de Hulster, enz.
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den 14 dito
Benedictus de Klerck, kruijer, en Johannes Beijaert, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Geertje Cornelis, daar vader af is Jacobus Decker, enz.
den 18 dito
Melsert Durant, steenhouwer, en Arij Vlieland, binnenlandschipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Joost Schalck, daar moeder af is Agnita Buijs, enz.
eodem die
Jan de Munnick, laeckenkooper, en Laurens Pieters, garentwijnder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Reinier de Vos, daar moeder af is Neeltje de Groot, enz.
den 19 dito
Cornelis Elans Val, die bij testament van Beatris Klinckert, in haar leven weduwe Samuel Cordij
anders de Koorde, not. Corn. Maas alhier van 28-10-1699, is gesteld tot executeur van dien en tot
voogd en administrateur over alle minderjarigen, die uit kracht van het testament gerechtigd zijn, en
verzoekt ontslagen te worden, enz.
foto 47
den 19-11-1699
Arnoud van der Linden, die bij testament van uts. is gesteld uts., heeft het executeurschap, de
voogdij en de administratie geaccepteerd, enz.
eodem die
Gerrit de Vries, lootgieter, en Pieter Wils, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Teuntje Cleijne, daar vader af was Leendert de Jongh, enz.
den 21 dito
Mathijs van Heel, kuijper, en Jan Stoffels, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelia Leuters, daar vader af was Pieter Koontje, enz.
eodem die
Jean Swinnas, notaris alhier en eerste klerk van deze kamer, is gesurrog. als voogd over het weeskind
van Augustijn Stalpaert, daar moeder af was Aefgen Ysbrans, in plaats van wijlen de heer mr. Dirck
Groenhout, in zijn leven raad en vroedschap dezer stad, mitsgaders heer tot Capelle op d’Yssel, enz.
den 26 dito
Willem Cornelis, kuijper, en Pieter Jansz, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Claes Jacobs, daar moeder af is, Pietertje Salomons, enz.
den 27 dito
Cornelis van den Rijn, meesterknegt, en Juriaen Kleijn, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Anna Straetman, daar vader af is Frans Jacobs, enz.
eodem die
Kornelis Kersberge, silversmit, en Frederik Matheus de Wolf, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Brouwer, daar moeder af is Kornelia Hendricks, enz.
den 2-12-1699
Pieter van Wassenbergh en Matheus Rogge, koopman alhier, die bij testament van Soetje Willems, in
haar leven weduwe van Jan Pietersz van Wassenbergh, not. Zeger van der Brugge alhier van 26-81695, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over alle minderjarigen, die uit
krachte van dien zijn geraakt, enz.
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eodem die
Simon Ooms, koeckebacker, en Simon de Bije, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis de Bije, daar moeder af is Neeltje Simons, enz.
den 2 dito
Mathijs van Huijper en Jan Stoffels, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Cornelia, “geprocreeert zoo bij wijle Pieter Pieters als daer vader af is Joost Hendrics van ’t Hoff”,
enz.
den 3 dito
Paulus Aerts de Bekouw, die bij testament van Pieter Weijman en Grietje Dircx Deckhuijsen, in haar
leven echtelieden, not. Govert van Gesel alhier van 23-3-1693, is gesteld tot voogd over hun
minderjarige erfgenamen en legatarissen, enz.
den 4 dito
Robbert Dortie, yvoordraijer, en Pieter de Boo, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Lijsbeth Breel, daar vader af is Michiel Bison, enz.
den 5 dito
Nicolaes Beet, arbeijder, die bij testament van Pr. Weijman en Grietje Dircks Deckhuijse, in haar
leven echtelieden, not. Govert van Gesel alhier van 23-3-1693, is gesteld tot voogd over hun
minderjarige erfgenamen en legatarissen, enz.
foto 48
den 9-12-1699
Albert Boosem, herbergier, en Jacobus Swemmer, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Margarita Bauman, daar vader af is Willem Hes, enz.
eodem die
Mr. Abraham la Bathe de la Casote en Charles Boucher, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Anna Champion, daar vader af is Steve de la Val, enz.
eodem die
Gerard van Hemert, winckelhouder, die bij testament van Elisabeth Benier, zijn overleden huisvrouw,
not. Gerard Blockerus alhier van 20-8-1698, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 24 dito
Jacobus Jonckheer en Johannes de Weeker, zijn geord. als voogden over alle minderjarige die uit
kracht van het testament van Joris Harmensz ’t Hooft, in zijn leven marcktschipper van dese stad op
Dordrecht, met zijn huisvrouw Barber Dircx op 27-6-1677, not. Philips Basteels alhier, zijn gerechtigd,
enz.
eodem die
Johannes van Lier, vlaskooper alhier, die bij testament van Annetje Cornelis Man, in haar leven
weduwe van Dionijs Jansz Verburgh, not. Philips Basteels alhier van 19-1-1697, is gesteld tot
executeur van dien, mitsgaders tot voogd over de minderjarige descendenten, erfgenamen en
legarissen in dien begrepen, enz.
eodem die
Jacobus Flaque, apothecar alhier, die bij testament van uts., is gesteld tot mede voogd, mitsgaders
tot executeur van dien, enz.
den 24-12-1699
Op het verzoek van Johannes van Lier, vlaskooper alhier, die bij testament van Annetje Cornelis Man,
in haar leven weduwe van Dionijs Jansz Verburgh, in zijn leven mede vlaskooper alhier, is gesteld tot
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executeur van dien mitsgaders tot voogd over al de minderjarige en legatarissen in hetzelfde
testament begrepen (nevens Jacobus Flacque, apothecar alhier, die sich wettiglijck heeft
geexcuseert), met macht om executeurs en voogden aan te stellen en is Anthonis van Brienen,
ysersmit, gesurrog. tot executeur en tot mede voogd, enz.
den 30 dito
Joseph Gerrits Vonck, die bij testament van Aeltje Roelants, zijn overleden huisvrouw, not. Gerrit
Post tot Delfshaven van 20-9-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willemina Points, die bij testament van Jan van Coppenolle, haar overleden man,
not. Daniel d’Olijslager alhier van 27-7-1696, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen en zijn de heer Harmen Points, controlleur van de Ed. Mog. Collegie ter
admiraliteijt alhier en Jan Sonnemans, gesurrog. tot voogden, enz.
foto 49
den 30-12-1699
Jeronimus Walvis, koopman alhier, die bij testament van Hillegonda de With, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 5-8-1699, is gesteld tot voochd over al de minderjarige,
enz.
den 31 dito
Dirck Boshuijsen en Lambert Maas, binnenschippers, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cornelia Maas, daar vader af is Gerrit Eeuwits, enz.
eodem die
Jan Koen en Jan (niet vermeld), metselaer, zijn gesurrog. als voogden over het weeskind van Sytje
Huberts, daar vader af is Pieter Claes, enz.
eodem die
Andries (niet vermeld), varendeman en Isaacq (niet vermeld), tegelbacker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Frans Beson, daar moeder af is Catharina Andries van der Hout, enz.
den 2-1-1700
Jacob Davids, clerck, en Pieter van Es, binnenschippersknechts, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacob van der Meijden, daar moeder af is Grietje Corstiaens, enz.
den 7 dito
Johan van Overraad en Reinier van Lamburg, die bij testament van Cornelis Jacobs van der Kloot, not.
Zeger van der Brugge alhier van 15-12-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot
voogden, administrateurs en regeerders van de goederen die de minderjarigen uit kracht van dien
zullen bekomen, enz.
den 8-1-1700
Abraham Claveren, kaasverkooper en Anthonij Bisschop, die bij testament van Sijtje Jacobs
Engelmans, in haar leven weduwe van Leendert Jansz Uijttenbroeck, not. Johan Meesters alhier van
1-1-1700, zijn gesteld tot voogden over hun minderjarige kinderen, enz.
eodem die
Schalckius van der Hoog, koopman alhier, die bij testament van Yman Lem, in zijn leven “bejaerd
jonghman”, not. Cornelis Maes alhier van 25-9-1699, is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders
tot voogd over Maria Lem en zijn goederen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Schalckius van der Hoogh, koopman alhier, die bij testament van uts. is gesteld
uts., met macht om executeurs, voogden en administrateurs aan te stellen, is Gerardus Blockerus,
notaris alhier, geord. tot mede executeur, mitsgaders voogd en administrateur over de minderjarigen
en de goederen, enz.
den 9 dito
Johannes van Bergen, schoenmaecker, en Jacobus van Bergen, knoopmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Magdalena Simons, daar vader af is Leendert van Bergen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Claesje Jans van Leeuwen, die bij testament van Caspar Jacobs van Os, haar
overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 27-1-1680, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Meijndert Munnicks, backer en Jan van
Lockerenbergh, meulenaer, gesurrog. tot voogden over hun kind, enz.
foto 50
den 16-1-1700
De heer Em. van Welsenes, secretaris deser stad en Cornelis van Noord, zijn geord. als voogden over
Cornelia Rijckhals, nagelaten dochter van wijlen Jacobus Rijckhals, daar moeder af was Cornelia Cock,
enz.
den 20 dito
Abraham van Leuwen, wagenmaecker, en Bastiaen Willems la Mot, scheepstimmerman, zijn geord.
als voogden over de minderjarige zoon van wijlen Maritje Bastiaens la Motts, daar vader af is de heer
Abraham van Leuwen, enz.
den 21 dito
Maria van Dorp, die bij testament van Aart Maas, vlagmaecker, haar overleden man, not. Gerard
Blockerus alhier van 5-8-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Philips de Custer, notaris alhier, comp. namens Grietje Joosten van Ruijssen, die bij testament van
Willem van Colck, haar overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 12-1-1673, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, enz.
den 23 dito
Harmanus Peur, glaesemaecker, en Willem Engelsdorp, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Peuijr, daar moeder af is Jannetje Bus, enz.
den 25-1-1700
Comp. Claes Adriaens Mostertman, als geord. voogd (nevens Jan van Velsen), over de weeskinderen
van Maertje Ariens, daar vader af was Jacobus Santvliet en verzoekt dat hij van de voogdij “mocht
werden ontslaegen tot ter tijd en wijle dat hij van sijn reijs, die hij voorgenomen heeft naer Spangen
te doen, sal wedergekomen sijn, waerop de weesmr.en haer hebbende geinformeert is de heer Claes
Mostertman van de voogdij tot sijn wederthuijskomst toe ontslagen en vrijgestelt”, enz.
eodem die
Pieter de Wint, “Capt.n van het jacht van Sijn Maj.e van Groot Brittanien” is op verzoek van Jan van
Velsen en Claes Mostertman, die zich voor enige tijd geexcuseerd heeft, gesurrog. tot mede voogd
over de kinderen van uts., tot Claes Mostertman van zijn reis naar “Hispagnen zal zijn gereverteert”,
enz.
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eodem die
Dirck Claesz de Roth, kranckbesoecker, en Balten de Vos, die bij testament van Diert Hoogeveen, not.
Ottho van Voorst alhier van 7-3-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien en voogden over de
minderjarige erfgenamen, legatarissen en innocente en hun goederen, enz.
den 30 dito
Michiel van Kouwenburg en Willem van Yssendoorn, die bij testament van Agnita van der Beeck, in
haar leven weduwe van Corn. Maas, not. Dirck Vos van Weel alhier van 4-3-1698, zijn gesteld tot
voogden en executeurs over de minderjarigen, die uit kracht van dien, enz.
den 3-2-1700
Comp. Arnoldus Meijsterus, notaris en procureur alhier, namens juffr. Clara Bouwens, die bij
testament van wijlen de heer Gijsbert van Meel, haar overleden man, not. (niet vermeld) van 28-121688, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 51
den 3-2-1700
Op het verzoek van Catharina Ariens, weduwe van Arij Gleijnsen, grootmoeder van moederszijde
over de na te noemen kinderen, zijn Laurens de Nier, viskooper, en Hendric van der Heijden,
parckement bereijder, geord. als voogden en Adriaen van der Schelle als toeziend voogd, over de
nagelaten weeskinderen van Gijsbert van Schelle en Maertje Ariens Marchij, beide za. ged., enz.
den 4-2-1700
Op het verzoek van Niesje van Egmond, weduwe van wijlen Hendric Michiels Vrijmoets, en moeder
van vrouwe Johanna Vrijmoets, in haar leven weduwe van wijlen de heer Johan van Braeckel, in zijn
leven, schout bij nacht van Holland en West Vriesland onder het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteijt
op de Maese, “op gistren ter weeskaemer alhier gedaen”, zijn de Ed. heer Cornelis de Ramaus, Raad
en Vroedschap deser stad, mr. Pieter van Couwenhoven, geord. tot voogden, en de heer Cornelis van
Braeckel, Capt.n ter Zee ten diensten deser landen tot toeziend voogd over Johanna Catharina van
Braeckel, enige minderjarige dochter van de voorn. vrouwe Johanna Vrijmoets, onder de conditie
dat, “gelijck bij d vrs Niesje van Egmond versocht en mede bereijts geaccordeert was, een
administrateur tot haer Ed. genoegen souden moesten werden aengestelt, of bij ontstentenis van
dien, dat haer Ed. de selve voochdije niet souden aennemen, tot dien eijnde hebben haer Ed. den
behoorde eed afgelecht”. Enz.
den 4-2-1700
Op het verzoek en speciale overgifte van Niesje van Egmond, weduwe van wijlen Hendric Michiels
Vrijmoets, en moeder van vrouwe Johanna Vrijmoets, in haar leven weduwe van wijlen de heer
Johan van Braeckel, in zijn leven, schout bij nacht van Holland en West Vriesland onder het Ed. Mog.
Collegie ter Admiraliteijt op de Maes, “op gistren ter weeskaemer alhier gedaen”, mitsgaders van de
heren Cornelis de Ramaus, Raad en Vroedschap deser stad, mitsgaders mr. Pieter van Couwenhoven,
als geord. voogden, en de heer Cornelis van Braeckel, Capt.n ter Zee ten diensten deser landen als
toeziend voogd over de minderjarige dochter van wijlen vrouwe Johanna Vrijmoets, daar vader af
was de heer Johan van Braeckel, in zijn leven schout bij nacht van Holland en West Vriesland onder
het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteijt op de Maese op gisteren alhier ter weeskamer gedaan, is
Arnoldus Meijsterus, notaris en procureur alhier, gesteld tot administrateur over de boedel en
goederen van de voorn. vrouwe Johanna Vrijmoets, “metter dood ontruijmt en naergelaeten”, enz.
den 11-2-1700
Pieter Dircx, schoorsteen veeger, en Jan Jans, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Neeltje Dircx, daar vader af is Jan Woutersz. van der Waepen, enz.
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den 13 dito
Frans Oudaen is in de plaats van wijlen Jan Frans Oudaen gesteld tot executeur van de uiterste wil
van Stijntge Pieters Kemp, in haar leven ongehuwde dochter, not. Gommer van Bortel alhier van 1412-1687, mitsgaders tot administrateur van haar nalatenschap, enz.
den 17 dito
Jan Swaenenburgh, commissaris, en Jan de Jong, helbardier, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Annetje Joris, daar vader af is Cornelis Swanenburgh, enz.
den 18 dito
Christina Gardel, die bij testament van Adriaen van den Bergh Isaacs soon, haar overleden man, not.
Govert van Gesel alhier van 10-7-1697, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van mr. Willem van Komenick, advocaat alhier, als voogd over de kinderen van Jan
ten Hooff, daar moeder af is Magdalena van Schoonenbergh, is Jacobus ten Hooff gesurrog. tot mede
voogd in plaats van wijlen Anthonij Santbergen over de kinderen, enz.
foto 52
den 19-2-1700
Op het verzoek van Jacobus van der Bel als voogd over de kinderen van Jacob Gerrits, matroos, daar
moeder af was Maritje Tielemans van Veelingh, is Francois Duijvendijck gesurrog. tot mede voogd in
de plaats van wijlen Jacobus Santvliet, enz.
den 20 dito
Jacob van der Meer, kuijper, en Dirck Jansz, metselaer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Cornelia Ariens, daar vader af is Simon Claes, enz.
den 24 dito
Nicolaes Breugel, backer, en Daniel de Bult, smit, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Susannetje Franse, daar vader af is Johannes Sterckman, enz.
den 26 dito
Doorgehaald: “Op het verzoek van Susanna Jans, die bij testament van Cornelis Michiels van der
Meijden, haar overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-10-1686, is gesteld tot voogd
over hun kinderen” Einde doorhaling;
Joris Sluijter, schoenmaecker, en Albert Bouwens, huijstimmerman, zijn gesurrog. tot voogden # In
margine: In de plaats van wijlen de heer Abraham van Gerwen en Abraham Bercq, clercq ter
secretarie deser stad, enz.
den 26 dito
In margine: P. van de Wercke, die bij testament van Pieternelle Lemmius, zijn overleden huisvrouw,
not. Gerard Blockerius alhier van 1-10-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 3-3-1700
Joris van Bellen, die bij testament van Maria van Leeuwen, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels, alhier van 21-6-1693, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4 dito
Isaacq de Winter en Jacob van de Riviere, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gerrit
van den Bergh, daar moeder af is Jannetje Wouters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Grietje Joosten van Ruijsen, die bij testament van Willem van Colck, haar
overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 12-1-1673, is gesteld tot voogdesse over hun
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kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Joris van Bellen, bedienaer ter begravenis, en
Jan Maertensz van ’t Wedde, koopman, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 10-3-1700
Pieter Laurens, varent gesell, en Claas Stoop, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Willemts, daar vader af is Arent Boom, enz.
den 10 dito
Mathijs Verhoeff, coopman, en Hendrick Veelingh, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Cornelis den Broeder, daar moeder af was Susanna de Pott, enz.
den 11 dito
Matthijs Gerrits Verboogh en Laurens Schijn, die bij testament van Susannetge Pieters Reijnaerds,
weduwe van Jan Eduarts de Vries, not. Daniel d’Olijslager alhier van 18-12-1699, zijn gesteld tot
executeurs van dien, enz.
den 11 dito
Willem van Lamberghe, die bij testament van Cornelia Maen, zijn overleden huisvrouw, not. Francois
de Coning alhier van 13-6-1695, is gesteld tot voogd over hun weeskinderen, enz.
foto 53
den 13-3-1700
Willem Verbeeck, opperman, en Jan Isaacs, varentgesel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Willem Verbeeck, daar moeder af is Hendricka van Batenburg, enz.
den 14-3-1700
Jan Ariense Block, scheepstmmerman, is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Jan Wouters,
sleeper, geprocr. bij Annetje Jacobs, enz.
den 24-3-1700
De heer Hendrik Selkart is gesurrog. tot voogd in de plaats van wijlen de heer Gijsbert van Meel, in
zijn leven out commissaris van de zee zaken alhier, over de goederen van de nagelaten weeskinderen
van de heer mr. Casper Selkert, opgekomen en aanbestorven door het overlijden van diens
grootmoeder paternel, enz.
den 25-3-1700
Gijsbertus van Eijck, scheeptimmerman, is tot voogd aangesteld over het kind van Dirkje Jans van der
Snelle, daar vader af was Jacobus van Heemsing, enz.
den 26-3-1700
Gerard van der Vlijun en Johan van der Poel zijn gesteld en geord. tot sequesters acteurs over
Cornelis Couwenhoven, “uijtlandig om het intrest van de selve geduijrende sijn absentie waer te
nemen” en vervolgens met de meerderjarigen en voogden over de minderjarigen erfgenamen van
wijlen Petronella Everts van der Schinckel, in haar leven weduwe van Lucas Damen Couwenhoven,
volgens haar testament, not. Gerard Blockerus alhier van 3-2-1698, te treden tot schiften, scheiden
en delen van de boedel om hun erfportie te ontvangen, enz.
den 26-3-1700
Lambert van der Horn en Gerard van der Walle, ?slager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Elisabeth Souparts, daar vader af is Cornelis de Stercke, in plaats van Anthonij
Schaep en Cornelis van Alblasserdam, beide overleden, enz.
foto 54
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den 29-3-1700
Gelet op het verzoek van Ds. Jacobus Freuijtier, die bij testament van wijlen jufr. Rebecca Coolbrant,
zijn overleden huisvrouw, not. (niet vermeld), is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, is de heer Govert Coolbrant, raad en vroedschap deser stad geassumeert tot
mede voogd over de kinderen “ende verklaerde hij heer Coolbrant bij desen te nemen genoege,
ende contentement met soodanigen somme van ses duijsent gulden als de voors. kinderen bij de
meergemelte testamente van haere overleden moeder zal. ged. voor ende in plaetse van der selven
legitime portie is gemaeckt, als daermede wel en ten regten voldaen zijnde”, enz.
den 1-4-1700
Nicolaes de Swart, mr. backer, die bij testament van Catharina de Munnick, zijn overleden huisvrouw,
not. Pieter Rabus alhier van 4-9-1699, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan de Bruijn, die bij testament van Lavina Markus van Ratingen, zijn overleden huisvrouw, not. Jean
du Clou alhier van 25-11-1698, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 2-4-1700
David Pekok en Allan Wuth, cleermaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Elsbit Grenser, daar vader af is Jan Gullens, enz.
eodem die
Stoffel Jans, arbeijder, en Jan Maertens, draeijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Trijntge Pietersdr. Verleije, daar vader af is Arij Groffert, enz.
den 3 dito
Jacob Junes, bidder, en David Leveston, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Willem Thomass, daar moeder af is Angnietge Smit, enz.
eodem die
Gijsbert van Huissen en Hendrick Broecksmit, schoenmaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Abraham van der Graeff, daar moeder af is Magteltge Jansdr. van Waert, enz.
den 7-4-1700
Barent Gijsen is in de plaats van wijlen Jan Crijger gesurrog. tot voogd, nevens Jacobus van der Wiel,
over de weeskinderen van wijlen Wessel van Putten, daar moeder af is Maria Tant, enz.
eodem die
Cornelis Dellel?, garentwientder en Benjamin Jasperse, varentgesell, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claes Lambrechs, daar moeder af is Madelina Benjemijns, enz.
foto 55
den 7-4-1700
Gerrit Verscheur, die bij testament van Anna Maria Bela, zijn overleden huisvrouw, not. Joh. van
Someren alhier van 22-1-1685, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
In margine: den 9-4-1700
Joost Rijsthuijn is geord. tot voogd over het weeskind van Marritje (volgen een aantal doorhalingen),
daar vader af was Pieter Rijstuijn, enz.
den 8-4-1700
Willem van Suijlen, wijncoper, en Steven Jans, schipper, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Cornelia van Ekenburgh, daar vader af is Adam Janse, enz.
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eodem die
Gerrard van Arckell, die bij testament van Margrietta van Vollenhoven, zijn overleden huisvrouw,
not. Daniel d’Olijslager alhier van 6-12-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16-4-1700
Willem van Schie, die bij testament van Jan van Wijck, in zijn leven coopman alhier, not. (niet
vermeld) “in den Hage” van (niet vermeld), is gesteld tot voogd over diens weeskinderen, daar
moeder af is (voornaam niet vermeld) Borreman, enz.
eodem die
Dionijs Verburgh, coopman alhier, die bij testament uts., is gesteld tot voogd over uts., heeft
verzocht om uit de voogdij te worden ontslagen, “al zoo hij aan meer als drie vooghdije ” het druk
heeft, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willem van Schie, die bij testament ut supra is gesteld tot voogd over ut supra, is
meester advocaat en notaris Pieter Ouseel, advocaet en notaris alhier, in de plaats van Dionijs
Verburgh, coopman alhier, die zich wettig heeft geexcuseerd, tot administrateur en voogd
aangesteld, enz.
den 19-4-1700
Op het verzoek van Willem van Schie, die bij testament ut supra is gesteld tot voogd over ut supra,
nevens mr. Pieter Ouseel, advocaet en notaris alhier als administrateur en mede voogd, is de heer en
mr. Abraham de Rochefort geord. tot toeziend mede voogd over de voorz. kinderen, enz.
folo 56
den 21 dito
Philips de Custer is gesteld tot voogd over de weeskinderen van wijlen Johan van Duuren, in zijn
leven medicinus, daar moeder af is Herm. van Hafften, enz. Hele akte doorgehaald.
eodem die
Dirck Schimmelpenning, seijlwerker, en Hendrick Broeschmit, schoenmaker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Beletje Schimmelpenning, daar vader af is Johannes Schoude, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Hermijna van Haften, weduwe van Joh. van Duuren, is Philips de Custers, notaris
alhier, gesurrog. als voogd in plaats van Joh. van Duijren, in zijn leven medicin. en doct., nevens Jan
van Coppenholle, over haar minderjarige erfgenamen "der selffen goederen, mitsgaders over het
legaet [aan de] dogter van haere broeder Alexander van Coppenholl gemaeckt", enz.
den 23-4-1700
Hendric Jansze, varendgesel, en Pieter Aertse, wollespinder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Hendric Harmens, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Pieter Bitter, die bij testament van Barbara Everts, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van de
Pavert alhier van 25-11-1699, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 29 dito
Francois Monnij, die bij testament van Anna Houtman, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis Maas
alhier van 14-9-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 5-5-1700
Jacob Claesz Kleijwegt en Stephanus Houthij?, die bij testament van Aeltje Gerrits Effingh, te vorens
weduwe van Hertoch Gerrits van Woerden en nu lest van Frederick Joncker, beenhacker, not.
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Johannes Bordels alhier van 8-10-1699, zijn gesteld tot voogden en administrateurs over haar
minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Pieter van der Werff, die bij testament van Maria Bosman, zijn overleden huisvrouw, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 6-5-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 57
den 7-5-1700
Dirck de Visscher, die bij testament van Ingetje Dircx Gouwenaer, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Brugge alhier van 16-7-1698, is gesteld tot voogd over hun kind en kindskinderen, enz.
eodem die
Anthonij den Broeder, metselaer, en Henric Sigtermans, herbergier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Harmens, daar vader af is Pieter Pieters den Broeder, enz.
eodem die
Gerrit Cornelisz Rietbergen, schipper ter zee, en Arij Cornelisz Rietbergen, sackedraeger, zijn gesteld
als voogden over de weeskinderen van Willem Corn. Kleijn, daar moeder af is Lijsbeth Cornelisz
Rietbergh, enz.
den 8 dito
Isack Thijssen en Olivier Hendrics, bostelmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth Maas, daar vader af is Pieter Ysbroeck, enz.
den 12 dito
Gerrit Hendrics, zeeman?, die bij testament van Geertje Conincks, zijn overleden huisvrouw, not.
Adrianus Pijthius alhier van 8-10-1699, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Arij Joosten, kuijper, en Harmen Ariens, kruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cornelis Jansz, daar moeder af is Annetje Ariens, enz.
eodem die
Willem Gipson, schipper ter zee, en Simon van Vlucht, thuijnder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Verloop, daar moeder af is Cornelia van der Meijden, enz.
den 14-5-1700
Comp. Jeronimus van den Honaert, clerck van het Ed. Mog. Collegie ter admiraliteijt alhier, die geord.
is geweest tot administrateur en voogd van zijn kind geprocreeerd bij Elisabeth Balckenende,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Leuntje Joppen Krijger, met last van
fideicommis als in het testament is uitgedrukt en verzoekt vermits het overlijden van zijn voorn. kind
en dat de goederen nu zijn gedevolveerd op de andere fideicommissaire erfgenamen, dat hij van zijn
administratie en voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de naast geinteresseerde vrinden is Jacobus de Haen gesurrog. tot voogd en
administrateur in de plaats van Jeronimus van den Honaert, die zich wettig heeft geexcuseerd, over
de goederen die toebehoren aan de fideicommissaire erfgenamen van Leuntje Joppen Krijger, enz.
eodem die
Daniel van der Hoeven, zone van Pieter van der Hoeve als (nevens Johannes Hoorn) gesteld tot voogd
over de goederen en kinderen van Peeter Korff, daar moeder af is Maria Wijnoxbergen, opgekomen
en aanbestorven door doode en overlijden van Hendric Pieters Wijnoxbergen haarlieden grootvader
van moederszijde, onder conditie als in het testament uitgedrukt, is meermalen verschenen ter
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weeskamer alhier, en verzoekt dat zijn voorn. vader van de voogdij mag worden ontslagen en
vrijgesteld, vermits zijn hoge ouderdom en indispositie, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Hoorn als voogd over uts. is Gerrit Ysekock, kruijdenier alhier, gesurrog.
tot mede voogd in de plaats van Pieter van der Hoeven, die zich heeft geexcuseerd, enz.
foto 58
den 21-5-1700
Cornelis van Heusden, die bij testament van Aefje Snoeck, zijn overleden huisvrouw, not. Philips de
Custer alhier van 4-2-1692, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Franco Cordelois als geord. voogd over de weeskinderen van Jan Gobijn, daar
moeder af was Pieternella Smits, is Johannes Appeldoorn, koopman, gesurrog. als voogd in de plaats
van Jacob Kruijmel over de kinderen, enz.
eodem die
Mathijs Coenraets, die bij testament van Jan Theunisz Schinckels, not. Philips de Custer alhier van 194-1700, is gesteld tot voogd over het weeskind van wijlen Pieternella Jans, daar vader af was Jan
Theunisz Schinckels, enz.
den 26 dito
Mathijs Vroeghop, die bij testament van uts. is gesteld tot voogd (nevens Mathijs Coenraets) over het
weeskind van uts., enz.
eodem die
Gerrit Wouttermans, timmerman, en Wentel Jans, arbeijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Gijsbert de Vos, daar moeder af is Maria Woutermans, enz.
den 27-5-1700
Wouter Pietersz en Paulus Jansz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pieter Jansz, daar
moeder af is Jannetje Joosten, enz.
den 28 dito
Hendric van der Struick, pasteijbacker, en Adr. Leenhouwer, cleermaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Anna van Wittensteijn, daar vader af is Juriaen Willems van Loon, enz.
eodem die
Martinus Penis, kleermaecker, en Jan Jansz, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Arij Claesz, daar moeder af is Annetje Pieters, enz.
eodem die
Everardus van Hussen, koopman alhier, die bij testament van Johannes van Heemsingh, not. Philips
Basteels alhier van 15-7-1695, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over des selfs nagelaten
minderjarige of toezicht behoevende descendent of descendenten, mitsgaders tot administrateur
over de goederen, enz.
den 5-6-1700
Op het verzoek van de heer Joh. Steenlack, oud burgemeester deser stad, en Martinus Sagmans als
geord. voogden over de weeskinderen van wijlen Pieter Steenlack, daar moeder af was Cornelia van
Heemsding, is Philips de Custer, notaris alhier, gesurrog. tot mede voogd in de plaats van wijlen Joh.
van Heemsding, enz.
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eodem die
Pieter de Lelij, die bij testament van Joh. van Heemsing, not. Philips Basteels alhier van 15-7-1695, is
gesurrog. tot executeur van dien en tot voogd over des selfs minderjarige of toezicht behoevende
descendent of descendenten en mitsgaders tot administrateur van selfs goederen (nevens Everardus
van Hussen, koopman alhier), enz.
foto 59
den 5-6-1700
Johannes Roos, wever, en Hendric van Duijn, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Matheus van Duijn, daar moeder af is Maritje Pieters, enz.
den 9 dito
Philips de Custer, notaris alhier, heeft op heden namens Maria Groenrijs, die bij testament van Jan de
Liefde, haar overleden man, not. Govert van Gesel alhier van 5-9-1688, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, verklaart dat zij de voogdij accepteert, enz.
den 10 dito
De heer Capt.n Evert de Liefde, die bij testament van Jan de Liefde, zijn overleden broeder, not.
Govert van Gesel alhier van 5-9-1688, is gesteld, nevens Maria Groenrijs, weduwe van Jan de Liefde,
over de weeskinderen van voorn. Jan de Liefde, enz.
den 11 dito
Hendric Jansz Been en Arij Vermeer zijn, zo van vaderszijde als van moederszijde, geord. tot voogden
over de weeskinderen van Gerrit Gerrits, daar moeder af was Jacomijntje Pieters, enz.
eodem die
Jan van Riel, koopman, en Casparus Elbrecht, maeckelaer alhier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Frans den Haan, daar moeder af is Lijsbeth van Riel, enz.
eodem die
Comp. Martinus Saghmans, die bij testament van Johannes van Heemsingh, not. Philips Basteels
alhier van 15-7-1695, is gesteld tot executeur van dien en tot voogd over des selfs minderjarige of
toezicht behoevende descendent of descendenten en mitsgaders tot administrateur van selfs
goederen (nevens Everardus van Hussen en Pieter de Lelij), en verzoekt hiervan ontslagen te worden,
aangezien hij nog 3 voogdijen heeft waar te nemen, enz.
den 11-6-1700
Op het verzoek van Everardus van Huissen, Pieter de Lelij (en Martinus Sagmans, die zich wettig heeft
geexcuseerd) als executeurs van het testament van Johannes van Heemsingh, not. Philips Basteels
alhier van 15-7-1695, mitsgaders als voogden over zijn minderjarige of toezicht behoevende
descendent of descendenten en mitsgaders tot administrateur van selfs goederen, is Adriaan Kaff
gesurrog. in de plaats van Martinus Sagmans tot mede executeur, voogd en administrateur van diens
goederen, enz.
den 16 dito
Gerrit Hendrics van der Burgh, wonende tot Maaslandsluijs en Abraham de Meester tot Delft, zijn
geord. als voogden over de goederen der minderjarige kinderen van Arnoldus Waardenburg, daar
moeder af is Aeltje Meijster, opgekomen en ab intestato aanbestorven door doode en overlijden van
mr. Hubert van der Hoeven, enz.
den 17 dito
De heeren (niet vermeld) van Huesen en Wilhelmus Buket, beide woonachtig tot Leijden, die bij
testament van Maria Buguet, in haar leven huisvrouw van Martinus Hamman, not. Pieter van Bueren
alhier van 29-1-1700, zijn gesteld tot voogden over haar weeskinderen, hebben verzocht om uit de
voogdij te worden ontslagen, vermits hun hoge ouderdom en indispositie, enz.
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eodem die
Jochem van Celck, kleermaker, en Arij Allard, knoopmaker, zijn gesurrog. in de plaats van de heer van
Heusen en Wilhelmus Buket, die zich wettig hebben geexcuseerd, tot voogden over de voorn.
kinderen, enz.
den 18-6-1700
Jan Stevensz, kruijer, en Jan Jansz, wolspinder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jannetje Claas, daar vader af is Adriaen Adriaensz, enz.
den 1-7-1700
Gijsbert de Moij, die bij testament van Sara Rees, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du Clou alhier,
is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 2 dito
Comp. Abraham Bercq, clercq ter secretarie deser stad, die bij testament van Cornelis Michiels van
der Meijden, not. Zeger van der Brugge alhier van 21-10-1686, is gesteld tot executeur van dien,
mitsgaders tot voogd over de minderjarige erfgenamen (nevens de heer Abraham van Gerwen, za.)
en verzoekt van de voogdij te worden ontslagen, vermits hij meer dan 3 voogdijen heeft, enz.
eodem die
Arent Jans, seemtouwer, en Jan van Eijck, verwer, zijn op verzoek van Susanna Jans, weduwe van
wijlen Cornelis Michiels van der Meijden, gesurrog. tot voogden in plaats van wijlen de heer Abraham
van Gerwen en Abraham Bercq, clercq ter secretarie deser stad, die zich wettig hebben geexcuseerd,
over de minderjarige erfgenamen van Cornelis van der Meijden, enz. In margine: dese acte geroijeert
en de voogden ontslagen, als blijkende de acte van dato 26-2-1700?.
den 8 dito
Hartich Hannes, kuijper, Samuel Agathe, verwer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Gerrit Omsteden, daar moeder af is Maertge Jans, enz.
den 9 dito
Comp. Jacob Opdam als voogd (nevens Johannes Hoorn) over het kindskind van Maria Tibouts, te
vorens weduwe van Jan Ganswijck en laatst van Adriaen van Rie, alle za. ged. opgekomen en
aanbestorven volgens haar testament, not. Jean du Clou alhier van 13-8-1686, en verzoekt van de
voogdij te worden ontslagen, enz.
foto 61
den 9-7-1700
Op het verzoek van Johannes van Hoorn als voogd over de goederen van het kindskind van uts., is Jan
Swinnas, notaris alhier, gesurrog. tot mede voogd in plaats van Jacob Opdam, “die sich wettiglijck
heeft geexcuseert”, enz.
den 14 dito
Pieter de Pau, sackedraeger, en Jacobus Vossenhoven, stoofmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Dircks, daar moeder af is Boudewijn de Pau’s, enz.
den 15 dito
Cornelis Gerrits, rietdecker, en Michiel Hoogerwerff, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Leendert Pieters, daar moeder af is Jannetje Cornelis, enz.
eodem die
Philip van de Velde, die bij huwelijkse voorwaarden tussen hem en Petronella de Winter, in haar
leven echtelieden, gemaakt, not. Philips de Custer alhier van 20-1-1693, is gesteld tot voogd over hun
kind, enz.
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den 23 dito
Paulus van der Speck en Cornelis Cornelisz, marktschipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Jans, daar moeder af is Marijtje Cornelis, enz.
den 30 dito
Theunis Cornelisz en Jan Janse, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Johan Christiaens, daar moeder af is Magdalena Jans, enz.
den 30-7-1700
Comp. Jan Stolck die geord. is geweest om te bevorderen voor de erfgenamen van wijlen Annetje
Joris Blom, in haar leven weduwe van Hendric Hendrics Boom, de redding van de boedel en verzoekt
daarvan te mogen worden ontslagen, enz.
eodem die
Jan Swinnas, notaris en eerste clercq van de weeskamer alhier is gesurrog. in plaats van Jan Stolck,
die zich wettig heeft geexcuseerd, 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 7-8-1700
Evert Evertsz, wever, en Jan Pieters, opperman, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter
Willems, daar moeder af is Jannetje Gillis, enz.
den 12 dito
Jacobus van der Waer, die bij testament van Geertje Jans, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Bueren alhier van 28-10-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 13 dito
Carel Carels, kuijper, en Johan de Vries, kleermaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Frans de Koster, daar moeder af is Maritje Karels, enz.
eodem die
Dirck Dircks van Berckel en Pieter Wasteijn, tegelbacker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Nelletje Dircks, daar vader af is Jan Janse Nieuweroij, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Otten van Leende, die bij testament van Deonijs Janse van Rogge, haar
overleden man, not. Johan van Someren alhier van 24-7-1683, is gesteld tot voogdesse van hun
kinderen en met macht om voogden aan te stellen, zijn Mathijs van den Broeck en Andries van Buijl
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 62
den 13-8-1700
Melchior Maeshoeck, die bij testament van Willelmina Paats, zijn overleden huisvrouw, not. Govert
van Gesel alhier van 14-10-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Hammevel, schoolmeester alhier, die bij testament van Maria van Leeuwen, zijn overleden
huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 17-3-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
enz.
den 18 dito
Op verzoek van Catharina Wassenaer, die bij testament van Sijbrand van Schrieck, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge, alhier van 23-2-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Willem van Brienen en Arij van Schrieck, commissaris van
‘t Leidse veer, gesurrog. over de kinderen, enz.
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eodem die
Pieter Hellendael, schoolmeester, en Johannes de Gilde, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Maerschalck, daar vader af was, Jan Jans de Gilde, enz.
eodem die
D’selve zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Jansze de Gilde, daar moeder af is Maritje
de Jong, enz.
den 20-8-1700
Sacharias Vlietland, herbergier alhier, is gesurrog. als voogd in plaats van Abraham Ruijgeman za.
(nevens de heer Abraham Coolbrant), over de goederen ’t kind van wijlen Adriaen Cornelisz
Ruijgeman, daar moeder af was Judick Pietersz, opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van Jan Cornelis Ruijgeman za., enz.
eodem die
Albert Roelands, binneschipper, en Jillis Boeckenhout, bostelmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Kniertje Hendrics, daar vader af is Jan Roelands, enz.
den 25-8-1700
Jacobus Flacque, die bij codicillaire dispositie van Elisabeth de Moij, weduwe van Gijsbert van den
Bosch, not. Govert van Gesel alhier van 31-1-1697, is gesteld tot executeur van dien en voogd, nadat
mr. Joris Diert en Abraham Berck, wettelijck zijn geexcuseerd, mitsgaders Andries Ketels, over de
minderjarige kinderen van Elisabeth van den Bosch, als Everardus van den Bosch en verzocht om
wettige redenen dat hij van de voorz. executeurschap van de kinderen van Elisabeth van den Bosch
mocht worden ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Hendrick van der Beeck is gesurrog. tot executeur en voogd in plaats van Jacob Flaque, die zich
wettig heeft geexcuseert, over de kinderen van Elisabeth van den Bosch, enz.
foto 63
den 26-8-1700
Jan Davits, lakenwever, en Fredrick Alexanders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Vincent Stoop, daar moeder af is Lijsbeth Rijgen, enz.
den 27 dito
Deselve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Trijntje Davids, daar vader af is
Pieter Alexanders, enz.
den 1-9-1700
Anthonij Slengsbie, die bij codicille van Catharina Reijns, eerst weduwe van Jan Grave en laatst van
Jan Henckel, not. Francois de Koninck alhier van 16-4-1693, is gesteld met en nevens Johan van
Biesum, deser wereld overleden, tot voogd over de nagelaten dochter van Catharina Grave, daar
vader af is Thomas van Eijbergen, enz.
den 1-9-1700
Op het verzoek van uts., die bij codicille van uts., not. Francois de Koninck alhier van 16-4-1693, is
Tomas van Eijbergen gesurrog. tot mede voogd in de plaats van Jan van Biesum over de nagelaten
dochter van Catharina Grave, enz.
eodem die
Jan Michiels en David Jans, kruijers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Geertje Roele,
daar vader af is Arij Gijsberts, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Op het verzoek van Martinus Saagmans als voogd van moederszijde over de kinderen van Pieter
Steenlack, daar moeder af was Cornelia van Heemsingh (met en nevens Johannes van Heemsingh,
deser wereld overleden) om uit de voogdij te worden ontslagen, hebben de weesmeesters, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts. is Willem van Komeninck, advocaat alhier, gesurrog., in de plaats van de
voors. Martinus Saagmans, die sich wettelijck heeft geexcuseert, tot voogd van moederszijde over
uts., nevens Philips de Custers, enz.
foto 64
den 8-9-1700
Cornelis Dircxs en Leendert Spruijt, ballastvaerder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maria Kerckhoff, daar vader af is Arij Dircxs In ‘t Hout, enz.
den 9-9-1700
Zeger van der Brugge, notaris alhier, heeft namens juffr. Eeuwida Verschuijr, die bij testament van de
heer mr. Abraham van Gherwen, haar overleden man, onder zijn hand van 20-3-1692, “waarvan de
supersriptie ter selve dage is gepasseert voor de selve notaris Zeger van der Brugge”, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Everd van der Burgh, cruijdenier, en Adriaen Brakel, scheeptimmerman, die bij testament van
Jacomina van Hensbergen, weduwe van wijlen Johan Besooijen, not. Johan Meesters alhier van 19-31700, zijn gesteld tot voogden over de minderjarigen, en tot administrateurs over de goederen, enz.
den 10-9-1700
Op het verzoek van Maria Wouters van der Block, die bij testament van Hendrick Jans van der Kist,
haar overleden man, not. Seger van der Brugge alhier van 25-2-1691, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Jans van der Hoeven en Christoffel
Croon, commandeur van hellebardiers, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 15-9-1700
Robbertus Schravelaer, die bij testament van Maria de Lange, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
van Bueren alhier van 17-7-1690, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16-9-1700
Harmanus Jans Diependael, schoorsteenveger, en Hendrick Jans de Hoogh, schoenlapper, zijn
gesurrog. als voogden over de weeskinderen van Cornelia Cooijck, daar vader af is Jan Swanenburgh,
enz.
foto 65
den 16-9-1700
Philips de Custer, notaris alhier, heeft namens juffr. Anna Catrina de Ruuck, die bij testament van
wijlen Dirck Verburgh, haar overleden man, not. Philips Basteels alhier van 7-6-1694, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, verklaart dat de weduwe de voogdij accepteert, enz.
eodem die
Den selven heeft namens Maria Brouwers, die bij testament van wijlen Justus Rijbout, not. Johan van
Weel alhier van 13-10-1688, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, verklaart dat de weduwe de
voogdij accepteert, enz.
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den 18-9-1700
Jan Allard, kleermaker, en Floris van Wijck, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Sybert Allard, daar moeder af is Soetje van der Gevel, enz.
eodem die
Gerrit Gerrits, varendeman, en Guilliaem Guilliaems, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Seelitje Guilliaems, daar vader af is Claes Baltens Bout, enz.
den 18-9-1700
Jacobus van Dalen en Gerrit Theunisse, die bij testament van Willem Jans van Koninxhooft, not.
Pieter van Bueren alhier van 18-5-1700, zijn gesteld tot voogden over de nagelaten dochter van
deselve Willem van Koningshooft, daar moeder af was Aagje van Stralen, enz.
den 19-9-1700
Isaacq van Straelen, schoolmeester, en Jan Maatsuij, smit, zijn gesteld tot voogden over het
weeskind van Andries van Tuiven, daar moeder af is Maria van Straelen, enz.
den 25-9-1700
Jan Patij, korenkoper, Dirck van Giffen, metselaer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Aeltje de Wit, daar vader af is Jan van Riel, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maritje Jans Knegt, die bij testament van Willem van der Weijde, haar overleden
man, not. Gerard Blockerius alhier van 15-6-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om voogden aan te stellen, zijn Jan Laurens Knegtmans en Laurens Jans Knegtmans, bleijker,
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 66
den 29-9-1700
Jacobus Schouw, backer, en Abel Jans, wever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Dirck Swanenburgh, daar moeder af is Neeltje Jans, enz.
eodem die
Jan Swinnas, notaris en clercq van de weeskamer deser stadt, heeft namens vrouwe Johanna Ouseel,
die bij besloten testament van 23-11-1676 onder de hand van mr. Gerbrand de Reus, secretaris van
deze kamer, haar overleden man, waarvan de superscriptie op 29-12-1676 voor not. Johan van
Rijsoort alhier is gepasseerd, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, en verklaart dat de weduwe
de voogdij accepteert, enz.
den 1-10-1700
Christoffel Croon, commandeur van state soldaten, en Arij van Eijck, arbeijder, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Maaijke Meeuwis, daar vader af is Maerten Oosenbrugge, enz.
eodem die
De heer Nicolaes Stampioen, arghitect van Schieland, en Johannes van Wageningen, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Pieter Delcorne, daar moeder af is Anna Lorow?, enz.
den 2-10-1700
Hendrick Gerrits en Gerrit Hendricxs, varentgesellen, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cornelis Ariens, daar moeder af is Ariaantje Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Petronella Baelde, die bij testament van Jan van Douwe, haar overleden man,
not. Hans Smits alhier van 14-1-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden
aan te stellen, zijn Philips Baalde en Frans van Douwe gesurrog. als voogden over het kind, enz.
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den 6-10-1700
Adrianus de Bagijn, die bij testament van Eva Jacobs Agricola, zijn overleden huisvrouw, not. Ottho
van Voorst alhier van 30-3-1699, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 67
den 7-10-1700
Op het verzoek van Adriana van Bueren, die bij testament van Adrianus Couwenhove, haar overleden
man, not. Ottho van Voorst alhier van 30-12-1697, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Leendert Boon en Pieter Molenaers, gesurrog. over de
kinderen, enz.
den 9 dito
Jacob Daniels Plattijn en Michiel Claes van Velsen, die bij testament van Willem Corneliss van
Tuerenhout, not. Pieter van Bueren alhier van 9-9-1700, zijn gesteld tot voogden over de
minderjarigen en tot executeurs van dien, enz.
den 13-10-1700
Jan Struijckens, varentgesel, en Pieter Capteyn, molenaer, zijn gesteld tot voogden over de
weeskinderen van Engeltje Philips, daar vader af is Pieter Claes Struijckens, enz.
eodem die
Dirck Valckenier, sackedrager, en Teunis Jants, zijn geord. tot voogden, zo van vaderszijde als van
moederszijde, over de weeskinderen van Jan Blauw en Maria Hardij, beide za. ged., enz.
den 14-10-1700
Pieter Oudendael, smit, en Dirck van Oosten, sackedrager, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Baartje Swanevelt, daar vader af is Daniel van Oudendael, enz.
den 15-10-1700
Willem van der Helm, lakenkooper, en Caspar Daniels, varentgesel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Dircxs, daar moeder af is Jannetje Cornelis, enz.
den 20-10-1700
Willem van Wassenhove en Leendert Vos, corporael, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Agnietje van Wassenhove, daar vader af is Frans Timmers, enz.
eodem die
Arij Aldoot, die bij testament van wijlen Bastiaentje Meschet, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
van Bueren alhier van 12-7-1700, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Matje Willems, die bij testament van Jacob Claesse Kuijp, haar overleden man, not. Samuel van
Lodensteijn alhier van 29-6-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 68
eodem die
Stijntje Claes Versteege, die bij testament van Johannis van der Aa, haar overleden man, not. Pieter
van Someren alhier van 19-6-1672, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 21-10-1700
Anna Maas, die bij testament van Willem Franse Oome, haar overleden man, not. Adriaen Maas
alhier van 20-8-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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eodem die
Jan Visser is op verzoek van Jan Haek, gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Abraham Ketelaer,
“sigh buijten lants onthoudt” over al de minderjarigen, die uit kracht van het testament van Jannetje
Leendertsdr. Groenrijs, laatst weduwe van Cornelis Glimmer, not. Zeger van der Brugge, alhier van
27-11-1690, zijn geraakt, enz.
23-10-1700
Judick Harmans Hobis, die bij testament van Cornelis Wijnants Tra?, haar overleden man, not. Govert
van Gesel alhier van 6-6-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 27-10-1700
Anna van der Poel, die bij testament van Pieter Pieterson, haar overleden man, not. Ottho van Voorst
alhier van 10-11-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob Post, kuijper, en Jacob Hogenhuijsen, ballasthaelder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Claes, daar moeder af is Maertje Joris, enz.
eodem die
Martinus de Werp en Gerrit van der Baek, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Gerrit Willems, daar moeder af is Catharina Jacobs, enz.
eodem die
Jacobus Cals, metselaer, en Christiaen Nieubou, schoenmaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Aeltje Dircxs, daar vader af is Arnoldus van Raamsburgh, enz.
foto 69
den 30-10-1700
Anthonij van Lith, die bij testament van Maria Franken, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van Rijp
alhier van 21-6-1700, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
De heer Daniel le Raij, bedienaer des goddelijke woorts alhier en heer Gerit le Bruijne, die bij
testament van uts., zijn gesteld tot voogden over uts., enz.
eodem die
Arij de With en Gerrit Elberts, zijn gesurrog. als voogden over het nagelaten weeskind van Andries
Andriess, daar moeder af is Pieternella Jacobs, enz.
den 3-11-1700
Jacob Jans de Jongh, die bij testament van Geertruijt Jans Zuijlen, zijn overleden huisvrouw, not.
Ottho van Voorst alhier van 1693, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 7-11-1700
Huijbert van den Bos, backer, en Johannis Roes, treckwercker, zijn geord. over de weeskinderen van
Clara de Veer, daar vader af is Pieter Steenboorn, enz.
den 10-11-1700
Isaacq van der Maas, kannemaker, en Arij Jacobs, varentgesel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jans, daar moeder af is Maertje van den Bergh, enz.
eodem die
Arij Huijberts, varentgesel, en Pieter Jacobs, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Ingetje Pieters, daar vader af is Jan Huijberts, enz.
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eodem die
Juffr. Johanna Vernatti, die bij besloten testament van wijlen de heer Phinees Pielat, haar overleden
man, not. mr. Jan van Lodensteijn van 7-7-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op
huijden door mr. Francois Constantijn Pielat, ter weeskamer doen verklaren, dat zij de voogdij
accepteert, enz.
eodem die
Mr. Francois Constantijn Pielat, die bij testament van uts., zijnde geopent door uts., op uts., is gesteld
tot toeziende voogd over de kinderen van Phinees Pielat, daar moeder af is Johanna Vernatti, enz.
eodem die
Geertruijd de la Minne, die bij testament van Isaacq de Bruijn, haar overleden man, not. Philips
Basteels alhier van 2-11-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 70
den 13-11-1700
Isaacq Breedervelt, die bij testament van wijlen Hillegond Versteege, zijn overleden huisvrouw, not.
Johannis Bordels alhier van 26-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Sijmons Geeffraet, die bij testament van Melssert Claes Duiran, haar
overleden man, not. Hans Smits alhier van 29-7-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Leendert Verbrugge, mr. metselaer en Isaacq Breedervelt,
mr. timmerman, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 17-11-1700
Philips Zaalmaker, die bij testament van Annetje Cornelis van der Linden, zijn overleden huisvrouw,
not. Dirck Vos van Weel alhier van 20-8-1700, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Imand Knoop, die bij testament van Jannetje van Emmerick, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 5-10-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 18-11-1700
Gerrit de Vos, geregtsbode, en Cornelis Distelwerff, zeilmaker, die bij testament van Anna Poth,
weduwe van wijlen Jacob de Vries, not. Pieter Rabus alhier van 4-10-1700, zijn gesteld tot voogden
over de minderjarigen, mitsgaders tot administrateurs over de goederen en executeurs van het
testament, enz.
foto 71
den 24-11-1700
Jan Hendricxs, opperman, en Harmen Jans Vermeulen, schoenmaker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Claes Klinck, daar moeder af is Maritje Maartens, enz.
den 25-11-1700
Dina de Wint, die bij testament van Willem van Dorp, haar overleden man, not. Adrianus Pijthius
alhier van 1-9-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Pieter de Wint en Cornelis Post, die bij testament van uts., gepasseert voor uts., zijn gesteld tot
voogden over uts., enz.
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den 27-11-1700
Samuel Steenlack en Willem Beijerman, zijn geord. tot voogden over de minderjarige erfgenamen
van wijlen Lodewijck Tack, in het testament bij hem voor Jean du Clou alhier van 30-3-1697 verleden,
enz.
den 2-12-1700
Jan Jans, geelgieter, en Lambert Jans, sleper, zijn geord. tot voogden over het weeskind van Philips
Dominicus Eiland, daar moeder af is Geertruijd Jans, enz.
eodem die
Jacobus Vermeer, die bij testament van wijlen Maria van Eck, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
Blockerius alhier van 10-12-1697, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 3 dito
Op het verzoek van Cornelis van Swieten, koopman alhier, als geord. voogd over de minderjarige
erfgenamen van Magdalena Cardon, in haar leven huisvrouw van Johan Brouwer, is Jacobus Constant
geord. tot mede voogd, in de plaats van Jacob van Stolck, deser wereld overleden, enz.
eodem die
Claasje Harmens Scheur, die bij testament van wijlen Justus Veldens, haar overleden man, not. Ewout
Guldenbagh alhier van 2-1-1686, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob van Leeuwen, cuijper, en Andries van der Velde, varentgesel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Cornelis, daar moeder af is Caatje Jans, enz.
den 9-12-1700
Pieter van der Stoop, bostelmaker, en Jan Jans van Heuckelom, speldemaker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Teunis van Heuckelom, daar moeder af was Jannetje Andries, enz.
foto 72
den 9-12-1700
Michiel van der Linden, varentgesel, en Jasper Claes Cort, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Susanna Hooggebooren, daar vader af is Anthonij Claes Cort, enz.
eodem die
Jan Lievens Boelhouwer, die bij testament van wijlen Maartje Willems van Schilperhoek, zijn
overleden huisvrouw, not. Gerard Blockerius alhier van 18-9-1700, is gesteld tot voogd over hun kind,
enz.
eodem die
Johannis Verbeeck, winckelier, en Christiaen Berckhout, varentgesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Daniel de Minne, daar moeder af is Jannetje Andries, enz.
den 10-12-1700
Jacob Corecraaij, vlaskoper, en Jacob Casteleijn, die bij testament van wijlen Maartje Dircxs, weduwe
van Cornelis Claes Vinck, not. Johan ten Berg alhier van 25-9-1700, zijn gesteld tot voogd over hun
minderjarige erfgenamen, enz.
den 22-12-1700
Gerrit Franck, sakedrager, en Pieter de Meij, sackedrager, zijn geord. als voogden over het kind van
Soetje Cornelis, daar vader af is Willem Kock, enz.
eodem die
Andreas Storij en Jan Gordon de Jonge, coopluijden alhier, zijn geord. als voogden over de kinderen
van William Simsone, daar moeder af is Christina Galespy, enz.
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eodem die
Louis Rosa en Leendert van Adrichem, zijn geord. [als voogden] zo van vaderszijde als van
moederszijde over de kinderen van Johannis Rosa, daar moeder af was Meijnsje van Adrichem, enz.
eodem die
Willem Wiljemars, lakenbereijder, en Jan Box, cleermaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Anna Box, daar vader af is Daniel van der Ligt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catrina Jacobs van Greuningen, die bij testament van wijlen Jan Hendricxs van
Broucom, haar overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 8-11-1682, is gesteld tot voogdesse
over hun kind, met macht om voogden aan te stellen, zijn Willem Cock, kleermaker, en Jan Jacobs
Spieringshoek, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 73
den 24-12-1700
Boudewijn van der Lelij, timmerman, en Cornelis Huijgen, voerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Marijtje Siessers?, daar vader af is Hendrick Jans, enz.
eodem die
Steven Frans, varentgesel, en Frans Stevens, zijn geord. als voogden over het weeskind van Cornelis
de Leeuw, daar moeder af is Marijtje Franse, enz.
eodem die
de heer mr. Harmen Graswinckel, die bij testament van Juffr. Maria van Segvelt, zijn overleden
huisvrouw, not. Wybrant van der Cost tot Delft van 17-7-1694, is gesteld tot voogd over hun kind,
enz.
eodem die
Evert Jans Ruijs en Thomas Jans van Houten, zijn geord., zo van vaderszijde als van moederszijde, [als
voogden] over de nagelaten dochter van Frans Machiels van Guarde Loupe, daar moeder af was
Catrina Frans Lonne, enz.
den 29-12-1700
Wouter Pieters van Leeuwen, schipper, en Johan Jacobs Aerse?, kuijper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Jacob Cornelis, daar moeder af is Magdalena Meesters, enz.
den 29-12-1700
Leendert Dircxs, metselaer, en Dirck Aerthuijsen, zijn geord. als voogden over de nagelaten dochter
van Aeltje Aelberts van Eijckenduijnen, daar vader af is Pieter Thijs, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina van der Mast, die bij testament van wijlen Nicolaes Stoor, haar
overleden man, not. Willem van Buijren tot Delft van 20-1-1696, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Engel Cocx, coopman alhier, en Jan Gardenier,
coopman tot Dordregt, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 30-12-1700
Pieter Jonasse van der Bergh en Robbert Davits Wolwot, varendelieden, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Klaes Jonasse, daar moeder af is Annetje Cornelis, enz.
eodem die
Johannis Hoeckensvelt is geord. tot voogd over de goederen van zijn kind geprocreeert bij Maria
Panburgh, opgekomen en aanbestorven door overlijden van Gerrit Panburgh, desselfs grootvader,
enz.
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foto 74
den 30-12-1700
Frans Pieters, hoedeman, Johannes Keurvel, die bij acte van voogdij van Maggeltje Jans, weduwe van
Daam Ariens van der Duijn, not. Pieter van Bueren alhier van 2-4-1694, zijn gesteld tot voogden over
haar minderjarig kindskind, enz.
den 31-12-1700
Comp. Hendrick Broeksmit als geord. voogd, met en nevens Gijsbert van Huissen over het weeskind
van Abraham van der Graeff, daar moeder af is Magteltje van Waert, en verzoekt om van de voogdij
te worden ontslagen, enz.
eodem die
Jacobus Block, beenhacker, is gesurrog. tot mede voogd, met en nevens Gijsbert van Huissen, in de
plaats van Hendrick Broeksmit, over het weeskind van Abraham van der Graeff, daar moeder af is
Magteltje van Waert, enz.
den 21-12-1700
Jan Swinnas, notaris alhier, namens Anna de Bra, die bij testament van Coenraet van der Muijl, haar
overleden man, not. Johan van de Pavort alhier van 2-12-1696, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, en verklaart dat de weduwe de voogdij accepteert, enz.
den 8-1-1701
Jacob Muller en Jan Holsen, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Tomas Brooks,
daar moeder af is Lijsbeth Wat, enz.
eodem die
Robbert Robberts, kruijer, en Frans Jacobs, varentgesel, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Isaacq Jacobs, daar moeder af is Annetje Robberts, enz.
eodem die
Pieter Crijnen, mr. timmerman, en Jasper Coole, kuijper, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Thomas Roeloffs, daar moeder af is Annetje Crijnen, enz.
eodem die
Andries Bos, schipper, en Coert Stevens, brouwersknegt, zijn geord. als voogden over de kinderen
van Gijsbert Jans, daar moeder af is Maria Adams, enz.
foto 75
den 9-1-1701
Harmanus Sluijter en Anthonij Muijssen zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Aeltje
Willems, daar vader af is Hendrick Heegman, enz.
eodem die
Martinus van Egmond, backer, en Joris de Moij, winckelier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Doen Middelhoek, daar moeder af is Josijntje van der Burgh, enz.
den 12-1-1701
Ds. Pieter Dinant, bedienaer des goddelijcke woorts alhier, die bij testament van Catharina Cantier,
zijn overleden huisvrouw, not. Gijsbert de Cretser te den Haag van 6-10-1699, is gesteld tot voogd
over hun kinderen, enz.
eodem die
Barbara van Enekingh, die bij testament van Cornelis van Angeren, haar overleden man, not. Nicolaes
van Cleeff alhier van 24-12-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan
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te stellen, zijn Jan van der Graeff, cassier in de wisseld., en Gerrit Lomanus, gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
den 13-1-1701
Jarigh de Vries, leercooper, die bij testament van Stephanus Bellieur, not. Gerard Blockerius alhier
van 24-10-1696, is gesteld tot voogd (met en nevens Pieter Wassenberg, deser wereld overleden)
over diens kinderen, geprocreeerd bij Hillegonda de Ruijter, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., not. uts., is Matthijs Jongelingh gesurrog. tot
mede voogd (in de plaats van Pieter Wassenburgh, deser werelt overleden) over de kinderen van
Stephanus Bellieur, daar moeder af was Hillegonda de Ruijter, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Swinnas, notaris alhier, namens Anna de Bra, weduwe van Coenraet van der
Muijl, is de heer mr. Adriaen Vroesen, out burgemeester deser stad, gesurrog. tot voogd, in de plaats
van de heer Cornelis Doncker, wonende tot Gouda (vermits zijn indispositie), over de weeskinderen
van de voors. Coenraet van der Muijl, daar moeder af is Anna de Bra, enz.
foto 76
den 15-1-1701
Aletta Vermaerth, die bij testament van Stephanus Bellieur, haar overleden man, not. Gerard
Blockerius alhier van 24-10-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 20-1-1701
Isaacq Brouwer, varentgesel, en Pieter Mantels, bootsman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Adolff Mantels, daar moeder af is Jannetje Teunis, enz.
den 21 dito
Leendert van Swieten, die bij testament van Jannetje van Gelder, zijn overleden huisvrouw, not. Jan
du Clou alhier van 10-2-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over de kinderen
van zijn overleden huisvrouw, met macht om voogden aan te stellen, is Pieter van der Plas
aangesteld tot mede voogd, enz.
den 22-1-1701
Hendrick Dingemans, die bij testament van Anna Zuijderman Willems dogter, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 11-10-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Willem Zuijderman, reeder, en Anske Sibrands, coopman, die bij testament van uts., zijn gesteld tot
voogden over de weeskinderen van de voors. Anna Zuijderman, geprocreeerd bij Hendrick
Dingemans, enz.
den 26-1-1701
Coenraet Determeijer en Pieter Verburgh, loijer, die bij acte van voogdij van Anna Bronswinckel,
weduwe van Abraham van Diemen, not. Philips de Custer alhier van 17-10-1697, zijn gesteld tot
voogden en administrateurs over haar minderjarige erfgenamen en hun goederen, enz.
foto 77
den 27-1-1701
Op verzoek van Catharina van Eden, die bij testament van Jacobus Trompetters, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 1-2-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
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voogden aan te stellen, zijn Jan Trompetters en Johannes van der Schoock, gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
den 28-1-1701
Pieter Dalij, schoolmeester, en Cornelis Breeuwert, schilder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jobje Corstiaens, daar vader af is Jan Carels, enz.
den 29-1-1701
Pieter Ariense, tapper, en Arij Daniels, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Aeltje Claes, daar vader af is Sijmon Heindricxs, enz.
den 2-2-1701
Harmanus Daams en Christoffel Wittius, koremeters, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Barbara Jeronimus, daar vader af is Johan Brigate, enz.
den 4-2-1701
Op het verzoek van Anna Claes, die bij testament van Pieter Gabriels van As, haar overleden man,
not. Adrianus Pijthius alhier van 2-1-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Jan Jacobs, kreuwercker?, en Jacob Rosiers, gesurrog. tot voogden over
de kinderen, enz.
den 5-2-1701
Jan Ariens van Stolck, timmerman, en Jacob Simons van Egmont, schipper, zijn geord. tot voogden
over het legaat aan Caetje Ariens Hijs gemaakt en besproken bij Lucretia van Middelhoven, volgens
haar codicillaire dispositie, not. Jan Swinnas alhier van 20-11-1700, enz.
den 9-2-1701
Jan Kleij, leercooper, en Hendrick van der Beeck, zijn geord. tot curateurs over Lijsbeth van Roijen,
laatst weduwe van Sijmon Roscam, “om haer en derselver goederen te regeeren en administreeren”,
enz.
foto 78
den 11-2-1701
Mevrouwe Magdaleena des Tombe, die bij testament van de heer Cornelis de Ramaus, raad en
vroedschap deser stad, haar overleden man, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 23-1-1699, is gesteld
tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Adriaen Pla, secretaris van de universiteijts vierschaer tot Leijden, die bij testament van uts., not.
uts., is gesteld tot voogd over Jan Jacob de Ramaus, geprocreeert aan Anna van Naerssen, enz.
den 16-2-1701
Pleun Maartens en Alewijn Jans, arbeijders, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Catharina Harmens, daar vader af is Johan Cornelis van der Hoeff, enz.
eodem die
Juffr. Margrita van Sant, die bij testament van Gerrit van Eijsden, haar overleden man, not. Samuel
van Lodensteijn alhier van 20-9-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kind, heeft door Jan Swinnas
laten verklaren dat zij de voogdij accepteert, enz.
den 19-2-1701
Pieter de Lelij, die bij testament van Pieter Jacobs Diert, not. Johannes Bordeels alhier van 8-4-1699,
is gesteld tot executeur, voogd en administrateur over de minderjarige en haar goederen, enz.
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eodem die
Pieter Iserack, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot executeur, voogd en administrateur
over de minderjarige, “daer inne geraekt” met en nevens Pieter de Lely en verzoekt om wettige
redenen uit de functie te worden ontslagen, enz.
foto 79
eodem die
Op het verzoek van Pieter de Lelij, die bij testament van Pieter Jacobs Diert, not. uts., is gesteld tot
executeur van dien en voogd over de minderjarige en administrateur van der selver goederen daar in
geraakt (nevens Pieter Iserack, die zich wettig heeft geexcuseerd) is Pieter Jongbloet gesurrog. tot
mede executeur, voogd en administrateur, enz.
den 19-2-1701
Gillis Speelman, boekbinder, en Adrianus Kerckhoff, arbeijder, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Claes Gillis, daar moeder af is Annetje Pieters, enz.
eodem die
De heer Claas de Ramaus, die bij testament van wijlen de heer Cornelis de Ramaus, in zijn leven raad
en vroedschap deser stad, not. Arnoldus Meijsterius alhier van 23-1-1698, is gesteld tot voogd over
diens minderjarige zoon Jan Jacob de Ramaus, “geprocreeert af” Anna van Naerssen, enz.
den 19-2-1701
Elisabeth Wassenaer, die bij testament van Arij Hals, haar overleden man, not. Johannes van Bostel
alhier van 31-6-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 25-2-1701
Op het verzoek van Maria van Dorp, die bij testament van Aert Maas, haar overleden man, not.
Gerard Blockerius alhier van 5-8-1693, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Cornelis Maas en Johannes de Cruijft gesurrog. tot voogden over het
kind, enz.
den 4-3-1701
Arminius? van Dorsten, schipper, en Cornelis van Dijck, die bij Magdalena van der Vegt, weduwe van
Joan Meeuwesteijn, zijn gesurrog. tot voogden over de nagelaten dochter van Johan Meeuwesteijn,
daar moeder af is de voors. Magdalena van der Vegt en verzochten, daar de minderjarige was
getrouwd, om uit de voogdij ontslagen te worden, enz.
den 5-3-1701
Dirck Meursman en Jan Meursman, die bij acte van voogdij van wijlen Pieter Meursman, not. Johan
van Someren alhier van 22-12-1700, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Catharina Bortsius daar vader af was de voors. Pieter Meursman, enz.
foto 80
den 11-3-1700
Op het verzoek van Sara Laars, die bij testament van Johannes Croon, haar overleden man, not.
Jacobus Hellerus tot Amsterdam van 13-12-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Johannes Schaudé en Jonas Allard gesurrog. tot voogden over
de kinderen, enz.
eodem die
Margareta van der Linden, die bij testament van Cornelis Maas, haar overleden man, not. Seger van
der Brugge alhier van 3-7-1698, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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eodem die
Cornelis de Ruijter, die bij testament van Maria Cocx, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
Blockerius alhier van 17-2-1699, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Maria Bollemans, die bij testament van Jan van der Mede, haar overleden man, not. Johan ter Bergh
van 9-3-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Marijtje Ariens van Doorn, die bij testament van Jan Abrahams van Heemst, haar overleden man,
not. Cornelis Maas alhier van 26-5-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Rachel Ketelaer, die bij testament van Andreas van Houthorst, haar overleden man, not. Johan van
de Pavort alhier van 20-9-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Huijbert Kuijpers, die bij testament van Jenneke van den Bocht, zijn overleden huisvrouw, not. Seger
van der Brugge alhier van 18-7-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16-3-1701
Benjamin Ciens, die bij testament van Francijna Thoen, zijn overleden huisvrouw, not. Jan du Clou
alhier van 1-11-1701, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 81
den 16-3-1701
Niesge Hendricks van Ravesteijn, die bij testament van Gerrit van Heuckelom, haar overleden man,
not. Joost Wittius alhier van 23-2-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Groenwout, die bij testament van Aeltge Hoogendijck, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier 29-3-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan de Lange, die bij testament van Dirckje Elias, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van de Pavort
alhier van 21-4-1691, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
De heer Materus Harwigh, preceptor in de Latijnsche school, en Jacob van Hardam, die bij codicille
van Maritje Vingerhoet, weduwe van Arij Willems van der Vliet, not. Gerard Blockerius alhier van 6-61700, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden en administrateurs van de
minderjarigen, enz.
eodem die
Jacobus Verbrugge en Dirck de Veth, die bij testament van wijlen Grietje Jacobs van Alkemade,
weduwe van Joost Verbrugge, not. Philips Basteel alhier van 19-7-1698, zijn gesteld tot voogden over
de minderjarigen, enz.
den 17-3-1701
Neeltje Gijsbrechts Harthals, die bij testament van Pieter de Graeff, haar overleden man, not. Phiips
Basteels alhier van 12-4-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Jacobus de Haan, die bij testament van Judith de Swart, weduwe van Gerrit van Aller, not. Isack de
Clau alhier van 29-3-1699, is gesteld tot executeur van dien, mitsgaders tot voogd over de
minderjarigen, verzoekt te worden ontslagen uit de voogdij, enz.
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foto 82
eodem die
Frans van Aller, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot uts. (met en nevens Jacobus de
Haen, die zich wettig heeft geexcuseerd), enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., not. uts., is mr. Gerard Vroemans, gesurrog. (in de
plaats van Jacobus de Haan, die zich wettig heeft geexcuseerd) tot mede voogd en executeur, enz.
den 17-3-1701
Op het verzoek van Dirck van der Veer, weduwnaar van Barbara van der Veen, “reijsvaerdigh omme
na Batavia te reijsen” is Jus Anton tot toeziende voogd over zijn minderjarige kinderen, bij Barbara
van der Veen, enz.
den 18-3-1701
Op het verzoek van Geertruijd van Leeuwen, die bij testament van Jacob Laurens Knegt, haar
overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 26--1-1679, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Laurens Knegtman en Laurens Willems van
Leeuwen, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
edem die
Arij Engelbregts van Vliet, die bij testament van Pleuntge Ariens, zijn overleden huisvrouw, not. Seger
van der Brugge alhier van 15-1-1700, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Ariens Spruijt en Cornelis Ariens Huijsman, wonende tot Delft, die bij testament van uts., not.
uts., zijn gesteld tot uts., enz.
eodem die
Maarten Rotshoek is op het verzoek van Philips van der Velden, geord. tot mede voogd over het
weeskind van Petronella de Winter, daar vader af is de voors. Philips van der Velden, enz.
foto 83
den 18-3-1701
Op het verzoek van Huijbert Kuijper, “voornemens sijnde een reijse te doen na Indien” zijn Jan Sijpers
en Pieter van den Kerckhoff gesurrog. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jenneken van
der Boght, daar vader af is de voors. Huijbert Kuijper, enz.
eodem die
Juffr. Elisabeth Seelen, die bij testament van Jan Knops, haar overleden man, not. Otto van Voorst
alhier van 30-11-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft heden Philips de Custer,
notaris alhier, verklaart, enz.
den 19-3-1701
Grietge Rabus, die bij testament van Isaacq van Beveren, haar overleden man, not. Jean du Clou
alhier van 23-5-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Elisabeth Born, die bij testament van Reijnier Claesz van der Put, haar overleden man, not. Pieter
Ouseel alhier van 20-12-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Roeloff van de Graeff, mr. cuijper, en Reijnier Verblom, schoolmeester, zijn geord. tot voogden over
de weeskinderen van Johannes Reijns, daar moeder af is Adriana van der Graeff, enz.
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eodem die
Barent Steendijck en Laurens Smith zijn geord. tot voogden over het weeskind van Coenraet Brugge,
daar moeder af is Annetje Immers, enz.
eodem die
Cornelis van der Linden en Laurens Smith, arbeijders, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Regina Pesser, daar vader af is Frans van Es, enz.
eodem die
Michiel Peijs en Pieter Dalij, schoolmeester, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Jacobmijna Cool, daar vader van is Matthijs Heuijers, enz.
den 24-3-1701
Laurens de Coep, koekebacker, en Dirck de Vries, kaeskooper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijle Bouwe Joris Grootemaet, daar moeder af is Maritje Abraham van der Cleij, enz.
eodem die
Jan Fredricks Marchou, arbeijder, en Frans Jans Touwen, mandemaker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Pleuntje Leenderts Roos, daar vader af is Jan Mattijs, enz.
foto 84
den 24-3-1701
Cornelis van Vianen, backer, en Tomas Tomasz Raaij, cuijper, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Grietje Tomas, daar vader af is Leendert van Ackoij, enz.
eodem die
Jacob Coornhart, die bij testament van Catharina Dingemans, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van de Pavort alhier van 12-11-1699, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Hendrick Toorn, die bij testament van Anna Breedenburgh, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
Rabus alhier van 7-2-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 25-3-1701
Johan Nieuwland en Bartholomeus Staphorst zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob
Jans de Vaal, daar moeder af is Geertruij Jans, enz.
In margine: den 25-3-1701
Govert Singedeur, en Job Claes, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Catharina
Huijbregts, daar vader af is Jan Hendricxs, enz.
eodem die
Johannes van Groenendael, die bij testament van Anna Clein, zijn overleden huisvrouw, not. Ottho
van Voorst alhier van 19-12-1700, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 6-4-1701
Maerten Boogers en Arij Bade, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Grietje Boogers, daar vader af is Anthonij Bade, enz.
eodem die
Johannes de Roij, tabackoper, en Johannes Daetenij, herbergier, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Gerrit de Roij, daar moeder af is Lijsbeth Gijsberts, enz.
eodem die
David Saijge en Robbert Joulle, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Susanna
Geurout, daar vader af is Willem Gaudyn, enz.
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eodem die
Jacob Daniels Platteel, die bij testament van wijlen Claasje Ariens den Aexter, zijn overleden
huisvrouw, not. Jean du Clou alhier van 4-1-1696, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 8-4-1701
Arij Konings, backer, en Dirck Vegens, knoopmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jan van der Heul, daar moeder af is Jannetje Joris, enz.
foto 85
den 13-4-1701
Aelbert van Meurs en Pieter van der Aeck, die bij testament van Engeltje Ariaens, weduwe van
Samuel Koningsvelt, not. Gerard Blockerius alhier van 15-7-1694, zijn gesteld tot executeurs van dien,
mitsgaders voogden over de minderjarigen en administrateurs van de goederen, enz.
den 14 dito
de heer Claas van Ramaus, mr. Adriaen Pla, secretaris van de universiteijts vierschaer tot Leijden, zijn
gesurrog. tot voogden in de plaats van de heer Revixit van Naarssen, in zijn leven raad en vroedschap
deser stad, en Thomas van Naarssen, commissaris van zeesaeken, over de goederen van Jan de
Ramaus, aanbestorven door overlijden van Juffr. Elisbeth van Naarssen, enz.
eodem die
Deselve heren zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Anna van Naarssen, daar vader
af was, de heer Cornelis de Ramaus, in zijn leven raad en vroedschap deser stad, enz.
den 15 dito
Balte Teunisz, timmerman, en Pieter Pieters, besemmaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Grietje Teunis, daar vader af Pieter Willems Kleijn, enz.
eodem die
Johannis de Niet is geord. tot voogd over het legaat aan Olivier van Vlierden, bij testament van
Ermtje Heindricxs Vogelvangers, not. Jan Swinnas alhier van 30-12-1699, gemaakt en besproken, enz.
den 15-4-1701
Maria Hagens, die bij testament van Claes de Gouwenaer, haar overleden man, not. Johan van de
Pavort alhier van 4-7-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te
stellen, zijn Jan Coppen en Dirck Stijnsen, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 16-4-1701
Philips de Custer en Jan Swinnas, zijn geord. tot acteurs om het recht en intrest van de minderjarige
kinderen van wijlen Dirckje Dircxs Valck, daar vader af is Pieter van Gasten, jegens de resp.
crediteuren van den selven Van Gasten, waar te nemen onder belofte hen te zullen quiteren, als na
behoren, enz.
eodem die
Laurens Schijn, en Arnoldus Kopijer, zijn geord. tot voogden over de pilen? kind van Arij Verboom,
daar moeder af is Lijsbeth Hoobraeken, opgekomen door doode en overlijden van Jan Mildrick,
“onder belofte met ware woorden, in plaetse van lede”, enz.
foto 86
den 27-4-1701
Lambert en Willem Maas zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Willemijntje
Pieters Maas daar vader af is Claes Spruijt, enz.
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eodem die
Jacobus de Leeuw en Cornelis de Leeuw, die bij testament van wijlen Cornelia de Leeuw, weduwe
van wijlen Huijbert Starreman, not. Jan Swinnas alhier van 20-1-1701, zijn gesteld tot voogden over
de minderjarigen, enz.
den 28-4-1701
Barent van Roon en Matthijs de Ridder, die bij testament van wijlen Pieter van Roon, not. Dirck Vos
van Weel alhier van 26-3-1700, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden en
administrateurs over de minderjarigen en hun goederen, enz.
eodem die
Anthonij van Ceters, die bij acte van voogdij “geteijckent bij” Grietje Jacobs van Alkemade, weduwe
van Joost Verbrugge op 12-5-1699, is gesteld met en nevens Jacobus Verbrugge en Dirck de Veth, tot
voogden over de minderjarigen, in haar testament, not. Philips Basteels alhier van 19-7-1699, enz.
den 29-4-1701
Hendrick van Pathuijsen en Willem van Nuijs, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Jacobus van Langel, daar moeder af is Machteltje Stappers, enz.
den 30 dito
Lambert Matthijsz en Aernout van Daalen zijn geord. tot voogden over het weeskind van Jan Willems
Slegt, daar moeder af is Maria Jans, enz.
In margine: 30-4-1701
Pieter Picolet, is geord. tot administrateur en voogd over de kinderen van Barbara van der Veen, daar
vader af is Dirck van der Veer, enz.
den 4-5-1701
Nicolaes Langstraaten en Huijbert Honingh, touwcooper, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Lijsbeth Honingh, daar vader af is Jacob Plooij, enz.
den 4 en 6 meij
Maria Obijn, die bij testament van Harmanus van der Dusse, haar overleden man, not. Pieter van
Bueren alhier van 13-12-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om voogden aan te
stellen, zijn Jan Abrahams Obijn en Jacob Norre gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 87
den 7-5-1701
Sijmon van Duijn en Andries Holsgraeff, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Gerrit Joris, daar moeder af is Rebecca Mosis, enz.
eodem die
Abraham van Leeuwen, wagemaker, en Pieter Taxeren?, arbeijder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Jacobus de Rijck, daar moeder af is Lijsbeth Abrahams, enz.
den 11-5-1701
Philiph le Megre, smit, en Dirck le Megre zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Jan de
Voogt, daar moeder af was Anna van der Hoogheijt, enz.
den 27-5-1701
Op het verzoek van Marcus van Schie, die met en nevens Michiel Jongereus (deser werelt overleden)
is gesteld tot voogd over de minderjarige erfgenamen van Johannis Jongerius en executeurs van zijn
testament, not. Pieter van Bueren alhier van 6-4-1695, is Andries Nieupoort gesurrog. tot mede
voogd, enz.
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eodem die
Jan Cornelisz, bierdrager, en Jan Ramp, kuijper, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Annetje Willems, daar vader af is Aelbert Cornelis Knegt, enz.
den 2-6-1701
Jan Swinnas, notaris, en Hugo Peltenburgh, coopman, zijn geord. tot [tussen de regels geschreven: de
eerste tot administrateur] voogden over het weeskind van wijlen Anna Verboom, daar vader af is
Coenraet Hollaert, enz.
den 9-6-1701
Pieter Cornelis en Dirck Hansers, cramers, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Margrieta Treffers, daar vader af is Jan van Opheusden, enz.
eodem die
Hendrick Suervelt en Jan de Exter, zijn gesurrog. tot administrateurs, in plaats van Joris Decker en
Jacob de Exter (beijde deser werelt overleden) over het legaat bij Meijnsge Jacobs Vuren aan Maria
Duijtscher? besproken onder zodanige last van fideicommis (als in desselfs testament is uijtgedruckt),
enz.
den 10-6-1701
Vrouwe Geertruijd van Wassenhove, die bij testament van wijlen de heer Gijsbert van Suijlen van
Nievelt, haar overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 7-6-1690, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, is op heden door Johan van Berckel, secretaris van deze kamer, verklaart dat zij de
voogdij accepteert, enz.
foto 88
16-6-1701
Op het verzoek van Josina van Wassenburg, die bij testament van Mattijs Bongards, haar overleden
man, not. Johan van der Hoeven alhier van 19-6-1698, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om voogden aan te stellen, zijn Jan Visser en Reijnier Notemans gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
eodem die
Pieter de Visser is geord. bij provisie tot voogd over de vaderlijke goederen van Johannes van der
Wiel, jegenwoordig uijtlandig, enz.
den 24-6-1701
Wilm Groenevelt, die bij testament van Geertruijd Boscoop, zijn overleden huisvrouw, not. Ottho van
Voorst alhier van 31-8-1696, is gesteld tot voogd over de hun kinderen, enz.
den 29-6-1701
Juffr. Maria van der Hoeck, die bij testament van wijlen Johan Suijen, wijnkooper en burger deser
stad, haar overleden man, not. Johan van Rijp alhier van 30-3-1701, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, enz.
den 1-7-1701
Comp. de heer en mr. Abraham de Rochefort, out schepen deser stadt, als bij deze kamer gesurrog.
voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Johan Fenwijk za., volgens akte van 16-4-1700,
verzoekt, omdat hij voogdij had geaccepteerd onder conditie dat de differenten tussen de kinderen,
ter eenre en hun moeder Sara Borreman, ter andere zijde, opgelost zouden zijn, te worden ontslagen
van de voogdij, enz.
foto 89
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eodem die
Op het verzoek van Willem van Schie, testamentaire voogd over de nagelaten weeskinderen van
wijlen Jan Fenwijk za., daar moeder af is Sara Borreman, in de plaats van de heer mr. Abraham de
Rochefort, tot toeziender en mede voogd over de voors. kinderen, is gesurrog. de heer Thomas
Croesen, schepen deser stad, enz.
den 1-7-1701
Michiel Claesz van Velsen (met en nevens Cornelis Starreman, deser wereld overleden), bij testament
van Frederick Dircxs van der Nop, not. Philips Basteels alhier van 23-7-1698, is gesteld tot voogd over
de minderjarige kinderen, bij Lijsbeth Leenderts van Leeuwen geprocureeert, enz.
eodem die
Op het verzoek van Michiel Claesz van Velsen, die bij testament van uts., is gesteld tot uts., is
Heindrick de Vaal gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Cornelis Starreman, over de kinderen,
enz.
den 2-7-1701
Frans Jacobs en Jacques Buireau, zijn geord. zo van vaders als van moederszijde, over het weeskind
van wijlen Maria Jacquau, daar vader af was Pieter Charlet, enz.
den 6-7-1701
Isaacq Abrahams, pottebacker, en Pieter Iseracq, orlogemaker, zijn gesteld tot voogden over het
weeskind van Willem Jacobs, daar moeder af is Maria Abrahams, enz.
eodem die
Johannis Maersman, die bij acte van voogdij van wijlen Maritje Cornelis de Vos, in haar leven
weduwe van Jan Maersman, not. Arnoldus Meijsterus van 6-7-1694, is gesteld tot voogd over de
weeskinderen, enz.
foto 90
den 6-7-1701
Op het verzoek van Anthonij van Ceters en Jacob Verbrugge als voogden over de minderjarige
erfgenamen van wijlen Grietje Jacobsdr van Alkemade, weduwe van Joost Verbrugge is Ezeias Drabbe
geord. tot deelvoogd in de voors. boedel jegens de meerderjarige mede erfgenamen te schiften,
scheijden en deelen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Joris Swoort is Jan Swinnas, notaris alhier, geord. tot deelvoogd om voor de
minderjarige erfgenamen van wijlen Maria van den Bergh, te vorens weduwe van Willem van Lier, en
laatst huisvrouw van desselve Swoort de boedel en goederen te helpen schiften, scheijden en deelen
tussen de selve Swoort en de voors. minderjarigen, enz. In margine: is gesurrog. tot voogd, in de
plaats van de heer Abaraham van Lier.
den 7-7-1701
Daniel Teunis, varentgesel, en Huijbert Pieters, kuijper, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van wijlen Ceuntje Jans, daar vader af is Aert Daniels, enz.
den 9 dito
Huijgh Stoop, garentwijnder, en Joost Jansz, arbeijder, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
wijlen Cornelia Jans, daar vader af is Cornelis van Teijlingen, enz.
den 9-7-1701
Jacobus de Haas, die bij testament van Cecilia Croese, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van der
Brugge alhier van 6-5-1691, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 9 julij
Sijmon Vermeer, parcquementmaker, en Jan Baptista, kannemaker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Maria van Tilburgh, daar vader af is Gerrit Vermeer, enz.
den 13-7-1701
Jacobus ten Hooff, die bij testament van Catharina van der Kruijs, zijn overleden huisvrouw, not.
Gerard Blockerus alhier van 9-5-1701, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 91
den 13-7-1701
Mees Meesse van Lis, die bij testament van wijlen Maartje Cornelis, gesteld was tot mede voogd over
het minderjarig kind van Jacob Jacobs Posthoorn, genaamd Jacoba Posthoorn, comp. op heden en
verzoekt, verwijl hij voornemens is zich metterwoon naar Amsterdam te begeven, te worden
ontslagen uit de voogdij, enz.
den 19-7-1701
Jan Jans de Vrede, metselaer, en Johhannis Voogt, schoenmaker, die bij testament van Huijbert
Gerrits van Ek, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-5-1699, zijn gesteld tot executeurs van dien,
mitsgaders tot voogden over al de minderjarigen daarin geraakt, enz.
eodem die
Sijbert van Beukelen, wonende tot Beijerland, die bij akte van voogdij van wijlen Marijtje Cornelis de
Vos, in haar leven weduwe van Jan Maersman, not. Arnoldus Meijsterus van 6-7-1694, is gesteld tot
voogd over haar kinderen, enz.
eodem die
Johannis Maersman en Sijbert van Beukelen, die bij testament van Marijtje Cornelis de Vos, weduwe
van Jan Maersman, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 13-3-1692, zijn gesteld tot voogden over de
minderjarigen en hun goederen, opgekomen door het overlijden van Jan Maersman, enz.
den 3-8-1701
Pieter den Broeder, die bij testament van Ariaentje Verdijck, zijn overleden huisvrouw, not. Johannis
Bordels alhier van 21-12-1699, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 92
den 4 -8-1701
Arij van Velpen, schoenmaker, en Pieter Vos, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Wouters, daar vader af is Hendrick Isaacqs, enz.
eodem die
Bartholomeus Bosch, die bij testament van wijlen Anna Valckenburgh, zijn overleden huisvrouw, not.
Johannis Bordels alhier van 18-1-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 6-8-1701
De heer mr. Floris Raven, secretaris deser stad Rotterdam, die bij testament van wijlen vrouwe
Jacoba Catharina van Zuijlen van Nievelt, zijn overleden huisvrouw zal. ged., van 16-5-1695 is gesteld
tot voogd over hun kinderen, enz.
den 10-8-1701
Jan van Heel en Gerrit van Massem, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Abraham
Davits, daar moeder af is Lena Gerrits, enz.
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den 17-8-1701
Aelbert Roelants, binnenlantsvaarder, Jacob Stam en Hendrik de Kruijff, die bij acte van voogdij van
wijlen Marijtie Leenderts za., not. Cornelis Maas alhier van 1-7-1692, gesteld zijn tot voogden over de
onmondigen, bij de voorn. Marijtie Leenderts nagelaten, enz.
eodem die
Petronella Nieupoort, die bij testament van wijlen Michiel Jongereus, haar overleden man za., van
19-9-1692 not. Philip Basteels, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 93
eodem die
Jannetie Ariens Bolck, die bij testament van wijlen Gideon Ariens van der Sande zal., marcktschipper
van dese stad op Gent, haar overleden man zal., van 19-12-1683, not. Jacobus van Aller alhier,
gesteld is tot voogdesse over hun kind, is door Jan Swinnas, notaris, heden verklaart dat de weduwe
het voogdijschap accepteert, enz.
eodem die
Ariaentie Casteleijns, die bij testament van Franck Pieterssen van der Hoeve zal., not. Vitus Mustelius
alhier van 15-7-1692, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
17-8-1701
Dirck Vroom, blauwverwer, en Samuel de Jongh, vettewarier, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Maria Claas Ouwendijck, daar vader af is Leendert van Isendoorn, enz.
eodem die
Gerrit Dircks Vermeer, tuijnder, en Cornelis van Panck, timmerman, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Gillis van Tilburgh, daar moeder af is Cornelia Antonisdr van Overschie, enz.
den 19-8-1701
Jan de Lange, cap.n., en Matthijs Jacobs, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Trijntje
Dircks, daar vader af is Andries Visbeek, enz.
eodem die
Arij Mattijs Plaisier, die bij testament van Neeltge Gillis Ruijter, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 6-2-1698, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 20-8-1701
Pieter Jans Papegaeij, die bij testament van Sara Cornelis, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Someren alhier van 11-12-1678, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 94
eodem die
Harmanus Heemskerk, seijlmaker, en Jacob Tomas Midde, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Heindrick Heemskerck, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
eodem die
Paulus Slingerland en Jan Staeck, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Rebecca de Meij, daar vader af is Corstiaen Vermeulen, enz.
eodem die
Juffr. Margareta Bourla, die bij testament van wijlen Nicolaes Maurice, haar overleden man, not.
Johannes van Lodensteijn alhier van 30-9-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
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eodem die
De heer Johan van der Hoeve, regerent burgemr., mitsgaders raad en vroedschap deser stad, die bij
testament van Nicolaes Maurice, not. Johan van Lodensteijn alhier van 30-9-1700, is gesteld tot
toeziende voogd over zijn nagelaten kinderen, enz.
den 25-8-1701
Anthonij Slingsbij, paruijckmaker?, en Johannis Pennis, schoolmeester, zijn geord. als voogden, zo
van vaders als van moederszijde over de weeskinderen van wijlen Johan van Biesum, daar moeder af
was Johanna Graeff, enz.
den 7-9-1701
Joan Torck, Johan de Vries en Johan de Visser, die bij acte van seclusie en voogdij van wijlen Josina
van Wassenburgh, not. Jan van der Hoeven alhier van 7-8-1701, zijn gesteld tot voogden over haar
nagelaten kind geprocreeert bij Mattijs Bongards, haar eerste man, enz.
den 8-9-1701
Cornelis en Balten t Vath, die bij testament van Maria van der Kruijs, laatst weduwe van Pieter van
Tou, not. Ottho van Voorst van 14-12-1700, die gesteld zijn tot voogden over de minderjarige daarin
geraakt, enz.
foto 95
eodem die
Maria la Croix, die bij testament van wijlen Cornelis van der Meulen, haar man, gepasseerd onder de
hand op 17-5-1695, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
den 9-9-1701
Jan Antonis van la Kouwenburg en Mattijs Pieters van Heme, chirurgijn, zijn geord. tot voogden over
het weeskind van Jan Hendricks van Stade, daar moeder af is Aegje Jacobs, enz.
den 14-9-1701
Abraham Dircxs de Klercq en Jan Jans van Uijttert, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Lambert van Gaelen, daar moeder af is Kaetje Dircxs, enz.
den 14-9-1701
Trintje Gillis Sneewit, die bij testament van Anthonij Otto, haar overleden man, not. Joost Wittius
alhier van 9-10-1687, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 16-9-1701
Jan Jacobs Nieukerk en Jacob Sweers zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Jan Panneel,
daar moeder af is Lijsbeth de Vries, enz.
den 21-9-1701
Jacob de Valck en Jan Jorisz, varentgesel, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Maritje Jans, daar vader af is Abraham Jorisse, enz.
eodem die
Jacobus de Wilde, schilder, en Abraham Pieters Verburgh, ballastvaerder, zijn geord. tot voogden
over de weeskinderen van wijlen Cors Cornelis Snelleman, daar moeder af is Dorethea Jans, enz.
den 23-9-1701
Maria Teunis, die bij testament van Adam Adamse, haar overleden man, not. Johannes van Someren
alhier van 9-4-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om voogden aan te
stellen, zijn Johannes van Doorn en Barent van der Eck gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 96
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den 23-9-1701
Arij Crans, schoolmeester, en Dirck Verzijde, backer, zijn geord. tot voogden “over het contingent uit
de goederen aen het minderjarige kint” van Jan Crans, daar moeder af is Lijsbet Versijde,
“agtervolgens den testamente” van Maria Cornelis, not. Philips Basteels van 15-2-1689 opgekomen,
enz.
eodem die
Arij Crans, schoolmeester, en Pieter Cruijt, marcktschipper op Breda, zijn geord. tot voogden “over
het contingent uit de goederen aen de minderjarige kinderen” van Cornelis Crans, daar moeder af is
Maria Cruijt, “agtervolgens den testamente” van Maartie Cornelis, not. Philips Basteels van 15-21689 opgekomen, enz.
den 28-9-1701
Joris Abrahams en Philips Pieters, arbeijders, zijn geord. tot voogden over het weeskind van Frederick
Michiels, daar moeder af is Engeltje Lodewijcxs, enz.
den 29-9-1701
Leendert Telders en Hendrick de Groot, winckeliers, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van wijlen Anna Sluijters, daar vader af is Matthijs Pieters van Hennen, enz.
den 1-10-1701
Jacob Eppens van der Dam, die bij testament van Catharina van der Ende, zijn overleden huisvrouw,
not. Carolus van der Ende alhier van 19-8-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 5-10-1701
Op het verzoek van Grietje Hessels, die bij testament van Harmen Hendricks van der Pols, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 5-2-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden aan te stellen, zijn Jacob Eppens van der Dam en Zagharias Clouge?,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 97
den 7-10-1701
Heijman van der Haven en Pieter Iserack, oorlogiemaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Ida Vermeer, daar vader af is Nicolaes Vermeulen, “onder belofte van waere
woorden, in plaetse van eede te reguarde van Heijman van der Haven als mennonist sijnde en onder
de behoorlijcke eet bij Pieter Iserack”, enz.
eodem die
Hendrick de Engel, arbeijder, en Arij Verburgh, backer, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Hillegond van der Abeele, daar vader af is Isaacq de Engel, enz.
eodem die
Pieter Jans de Vilder, scheepstimmerman, en Jan Willems van Mol, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Jenneken Reijniers, daar vader af was Willem van Mol en Joost Michiels van
der Waerde, haar eerste en tweede man, enz.
den 12-10-1701
Jacob Vermeule en Pieter la Grand, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Sara la
Gran, daar vader af is Piere de la Hauile, enz.
eodem die
Stephanus van Heel, schoenmaker, en Bartholomeus Valentijn, backer, zijn geord. tot voogden over
de weeskinderen van wijlen Hendrick Lucas, daar moeder af is Maritje de Bois, enz.
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eodem die
Isacq Davits Jongebreur, Jan van Loogerbergh en Leendert van Bergen, die bij testament van Annetje
Jans van Leeuwen, weduwe van Davit Maertens Jongebroer, not. Pieter van Buren alhier van 31-51701, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen daarin
geraakt, enz.
den 14-10-1701
Frans Jans en Corstiaen Loomans zijn geord. tot voogden over het weeskind van Cornelis Pieters
Backer, daar moeder af is Jannetje Cornelis, enz.
eodem die
Jan Pieters Roest, arbeijder, en Johannis Kesselaer, kleermaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Martijntje Pieters, daar vader af is Jacob Arents, enz.
den 19-10-1701
Abraham van der Hest, backer, en Frans Abrahams Hoogerwaert, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Pieter Claes van Dulcken, daar moeder af is Cornelia Hoogerwaert, enz.
foto 98
op den 21-10-1701
Monsr. Jacobus Flacque, apoteecker, die bij acte van voogdij van Dirckie Wouters, weduwe van
wijlen Arij Dirckze Slickrijder, not. Barent Gijsen alhier van 12-3-1691, gesteld was tot voogd over
haar nagelaten dochter, genaamd Lijntie Ariens, verzoekt, vermits hij met 3 actuele voogdijen belast
is, te worden ontheven van de voogdij, enz.
eodem die
Dionijs Frodemont, die bij acte van voogdij van Dirckie Wouters, weduwe van wijlen Arij Dirckze
Slickrijder, not. Barent Gijsen alhier van 12-3-1691, gesteld was tot voogd over haar nagelaten
dochter, genaamd Lijntie Ariens, verklaart de voogdij te accepteren, enz.
eodem die
Op het verzoek van Dionijs Frodemont, die bij acte van voogdij uts., gesteld was tot voogd uts., is
Hartog Oseij, coopman, in de plaats van monsr. Jacobus Flacque, apotheecker, die zich wettig heeft
geexcuseert, gesurrog. tot mede voogd over de dochter, enz.
op den 21-10-1701
Jacob Maertse van Duijnen, die bij testament van Maritje Teunis, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van der Pavort alhier van 23-3-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Suijker en Jan de Moijer, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Isabel Rossinjol,
daar vader af is Pieter le Febre, enz.
den 22-10-1701
Willem Kemp, backer, en Cornelis Dancker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Matthijs Ribbers, daar moeder af is Willemintje Barents, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacobus Gadeweege, maeckelaar, die bij acte van voogdij van 8-8-1692 gesteld is
tot voogd over de nagelaten weeskinderen van Arij van Velsen, is Jan van Velsen gesurrog., in de
plaats van Dirck Schooneman za., “over het nogh eenige naegelate dogter van” Arij van Velsen
voorn., daar moeder af is Neeltie Michiels Nieuwenhuijsen, enz.
foto 99
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den 26-10-1701
Anthonij Andries, varentgesel, en Maerten Meulebeeck, arbeijder, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Jacobus Laurens, daar moeder af is Grietje Cornelis, enz.
eodem die
Willem en Dirck van der Kaa, schoenmakers, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Dingenom Giljams, daar vader af is Arij van Beusekom, enz.
den 27-10-1701
Heijn Post en Abraham Frans, varende luijden, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Kaetje Cornelis, daar vader af is Teunis Frans, enz.
eodem die
Pieter (niet vermeld) en Cornelis Oosterbaen, arbeijder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Dirck Kuijckhoven, daar moeder af is Ragel Claes, enz.
den 28-10-1701
Willem Frans, kuijper, en Jan Ariens de Groot, timmerman, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Jannetje Rutte, daar vader af is Arij Frans Kool, enz.
eodem die
Jacobus de Beij en Johannis van Kol, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Philiph de Beij, daar moeder af is Maritje Thooft, enz.
den 28-10-1701
Huijbert van Dulken, coopman, en Jacobus Flacke, apotheecker, die bij testament van Elisabeth van
den Avond, weduwe van Cornelis Saftleve, not. Zeger van der Brugge alhier van 31-3-1693, gesteld
zijn tot executeurs, mitsgaders tot voogden over de minderjarige daarin geraakt, enz.
den 3-11-1701
Johannes van Rossum, Jacobus Kemp en Floris Dorreman, die bij acte van voogdij van wijlen Barbara
Jacobsdr Majesteijt, weduwe van Marcus van Rossum, not. Zeger van der Brugge alhier van 26-31689, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige kinderen, enz.
foto 100
den 4-11-1701
Jan Kerckenburgh en Jan Jans Kerckenburgh, arbeijders, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Annetje Pieters, daar vader af is Adam Schot, enz.
eodem die
Adam Grootstraet en Isaacq de Lepelaer, timmerluijden, die bij testament van Lijsbeth Fabricius,
weduwe van Isaacq van Lier, not. Philips de Custers alhier van 16-10-1701, zijn gesteld tot executeurs
van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen daarin geraakt, enz.
den 9-11-1701
Dirck Jans de Nagtegael en Andries van Wou, haringenmaeker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jannetje Machiels, daar vader af is Jan Jans Nagtegael, enz.
den 9-11-1701
Joris Jans Verduijn en Willem Jans Verduijn, die bij testament van Govert Jacobs Verbeecq, not.
Gerard Blockerus alhier van 2-11-1700, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden
over de minderjarigen daarin geraakt, enz.
den 10-11-1701
Hendrick Claes, timmerman, en Jan France, schipper, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Neeltje Dircxs, daar vader af is Laurens de Laet, enz.
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den 16-11-1701
Cornelis Mattheuse, wonende in Dircksland, die bij acte van voogdij van Pietertie Jacobs Casteleijn,
weduwe van wijlen Willem Cornelisse Court en uit kracht van zekere mutuele dispositie tussen haar
en haar overleden man van 12-10-1693, not. Johan van der Pavort alhier gepasseert, en de speciale
macht aan de weduwe als langstlevende daarbij gedefereert voor dezelfde notaris van 22-10-1701,
gestelt is nevens Arij de Quack, schoolmeester in Dircksland, tot voogd over het nagelaten kind, enz.
foto 101
den 16-11-1701
Hendrick Kragtingh en Johannis Fibres, die bij testament van Philippus Saelmaker, not. Derck Vos van
Weel alhier, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders voogden en administrateurs over de
minderjarige kinderen en erfgenamen en hun goederen, enz.
den 17-11-1701
Nicolaes de Swart, mr. backer, Jean Jolij, mr. chirurgijn, die bij Rebecka de Swart, weduwe van
Bartholomeus Corver, uit kracht van zekere mutuele dispositie en de speciale macht daarin aan haar
als langstlevende gedefereert, not. Pieter van Buren alhier van 25-3-1701, gestelt zijn tot voogden
over het kind van Bartholomeus Corver voorn., enz.
den 23-11-1701
Willem Muildert en Arij Leenderts Deugt, varendelieden, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Aeltje Ariaens, daar vader af is Claes Kleijman, enz.
den 25-11-1701
Jacob Carree, die bij testament van Jannetje Jans zal. zijn huisvrouw, not. Jan Swinnas alhier van 2011-1701, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 102/103
eodem die
Willem van Hoolhorst, die bij testament van Gijsbert van Hoolhorst, mr. cleermaker, gestelt is tot
executeur en voogd over zijn minderjarige kinderen, not. Otto van Voorst van 29-11-1699, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willem van Hoolhorst, die bij testament van uts., is gesteld uts., is Dirck Jan
Visser, mr. schoenmaker, gesteld tot deelvoogd over de voorn. kinderen, mitsgaders tot medevoogd,
in cas en wanneer de voorn. Willem van Hoolhorst “sig buijtenlants sal komen te begeven”, enz.
eodem die
Jacob Vermeulen en en Isaacq Koningsvelt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Catrina
de Reus, daar vader af is Gerrit Jacobs, enz.
geen datum vermeld
“Comp. de heren Josua van Belle, vrijheer van St. Hubregtgeregt, heere van Wattingsveen, en hooft
officier raed en vroedschap deser stad, mitsgaders bewinthebber van de Oostindische comp. ter
camere alhier, Em. van Welsenes, subst. secr. deser stad, Philips Diodati, commissaris van de
Engelsche troupen van sijne Coninglijke Majest. van Groot Brittagne en Jacob van Casteren, raed en
schepen der stad s’Hertogenbosch, te kennen gegevende dat zij Heeren comp.ten voorn. uijt den
naem ende van wegen de Hr. mr. Arn. van Zuijlen van Nievelt, dijckgraeff van Schieland, mitsgaders
raed ende vroedschap deser stad, nomine uxoris waren geinsinueert ten eijnde zij comp.ten (vermits
in den boedel van Philips baron de Leefdaal bereijts gestelt was en curateur) souden gelieven verdagt
te wesen omme als soo bijden testamente als andere acten van uijtterste wille van Vrouwe Maria
van der Meijde aengestelde voogden waar te nemen het regt van de minderjarige uijtlandige
kinderen van den voorn. Baron de Leefdaal (nopende verscheijde goederen bij vrouwe Anna IJmants
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haare moeder zal. onder last van fideicommis beseeten en de op haar overlijde aen de voorn.
minderjarige onder de selve last opgekomen onder protestatie soo over het geene zij heeren
comp.ten voornt., als voogden over de voorn. minderjarigen kinderen alreeds mogten hebben
versuijmt ende verder nog soude mogen komen te versuijmen, ende wijle zij heeren comp.ten niet
alleen expresselijke ontkenden bij de voorn. dispositien tot voogden over de voorn.
goederenaangestelt te zijn, maar ook dat zij in allen gevalle haar daar van ome wettige redenen
souden komen excuseren, waerover tussen de voorschr. heren comp.ten en de heer insinuant mede
voornt. binnen korte een formeel proces soude werden gesustineert, zijn heeren comp.ten der halve
onvermindert haar voors. gesustineerden vertogten, dat, alsoo het sterfhuijs van opgem. Maria van
der Meijde, gevalle was hier ter stede, inmiddels ende tot dat het voors. different finalijke soude
weten gedecideert ingevolge van het elfde articel van de geoctroijeerde ordonnantie van dese
weeskaemer bij provisie soude werden geordonneert een ofte meer persoonenten pericule van hun
vier heeren comp.ten voornt. ofte wel ten pericule van diegeene die uijt de selven bij het finaal
gewijsde in sijne defensie sal komen te succideren? waaraf gedelibreert zijnde hebben haar Ed. Agtb.
provisoneelijk geordonneert ende aengestelt sukx deselven bij provisie ordonneren ende aenstellen
bij dese de heer Johan van Someren, secr.t. van Schielant, tot voogt ofte acteur over soo danige
erfportie als uijt de goederen aen de voors. vrouwe Anna IJmants als fiduiaire erfgenaem volgens den
testamente van opgem. Maria van der Meijde ende daarop gevelde keuse ende overgifte door de
selve Anna IJmants bij seeckere acte gedaen, opgekomen nu zedert haar overlijden op haar voors.
nagelate minderjarige kinderen als mede gesubstitueerde fiduciaire erfgenamen, gedevolveert zijn,
tot tijt ende wijle toe dat het voorn. different finalijk sal weesen gedecideert ten pericule van de
voorn. vier heeren comp.ten oftewel ten pericule van die geenen die uijt de selven bij het voorn.
definitijff gewijsde in sijne defensie sal komen te succimberen? [zes regels tekst doorgehaald, met in
margine: overstaende “dit is geroijeert vermits den nots. van Rijp omme redenen geen voogt ofte
acteur konde zijn, alvorens hier een acte uijt gegeven is, op den 2 december 1701, door mij Johan
van Berckel, secr.t.”] en heeft de selve provisionele geordonneerde voogt ofte acteur [tussen de
regels geschreven “provietionele ofte acteurschap”] ten weeskamer comparerende verklaart de
voorn. voogdije te accepteren onder etc., actum voor alle de heeren weesmstrs. op den 20 november
1701”
foto 103/104
den 30--1-1701
Hendrick Pauw, wonende alhier, is op verzoek van Lijdia Gillis van den Broeck, weduwe van Nicolaes
Vinck, gesurrog. tot voogd (in de plaats van wijlen Johannes van der Mij en Nicolaes Vinck, deser
wereld overleden) over het nagelaten weeskind van Leendert Cornelisz van Egmond en diens
goederen volgens de testamentaire dispositie van diezelfde Leendert Cornelisz van Egmond, not. Jan
van der Hoeven alhier van 19-7-1687, enz.
den 2-12-1701
Op het verzoek van juffr. Clara Bouwens, die bij testament van wijlen Gijsbert van Meel, haar
overleden man, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 28-12-1688, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om voogden aan te stellen, is de heer Dionis Verburgh, coopman alhier,
geassumeert tot voogd over de kinderen, enz.
den 8-12-1701
Tieleman Bloemendael en Pieter Jans Soete, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Abraham Florisse, daar moeder af is Pieternella Jans, enz.
den 9-12-1701
Jan Martijnisse en Reijer Pieters, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Tanneken
Thomas, daar vader af is Dirck Leenderts, enz.
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eodem die
Pieter Sijmonse en Isaacq Maas zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Barber
Klaes, daar vader af is Sijmon Sijmons Tonningen, enz.
den 14-12-1701
Wijnand Wijnandse en Abraham Gerrits Swaenshals, arbeijders, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Jan Jans Bel, daar moeder af is Kaetje Pieters, enz.
In margine: eodem die
Pieter Thomas en Johannes Berckhoff zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Dirckse van der
Strijp, daar moeder af was Jacomijna Schelle, enz.
eodem die
(niet vermeld) Lepina?, kammemaker, en Isaacq Heroe, draijer, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Maddelain Tibauix, daar vader af is Tijrij le Maigre, enz.
eodem die
Jacomijntge van de Stannel?, die bij testament van Hendrick Coelonck, haar overleden man, not. Jean
du Clou alhier van 17-9-1691, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 105
Wijnand Wijnandse en Jan Gerrits van der Zande, timmerman, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Maria Leenderts, daar vader af is Abraham Gerrits Swaenshals, enz.
den 16-12-1701
Lodewijck Burgermans, Rochus van der Kemp en Johannis Rijcke, die bij testament van Mattheus
Burgermans, not. Gerard Blockerus van 5-5-1701, zijn gesteld tot voogden over alle minderjarigen
daarin geraakt, enz.
den 16-12-1701
Deselve zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Susanna van der Kemp,
daar vader af was Mattheus Burgermans, enz.
eodem die
Isaacq de Winter en Mattheus Rogge, coopluijden, die bij acte van voogdij van wijlen Anthonij
Lammens, not. Jan Swinnas alhier van 31-10-1701, zijn gesteld tot voogden over zijn kinderen, enz.
eodem die
Anna Nicolaesdr Kleijn, die bij huwelijkse voorwaarden van Cornelis van Zuilesteijn, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 2-6-1694, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 106 blanco
foto 107
den 21-12-1701
Eduard Thooft en Arij Timmers, timmerman, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Arij Bartels, daar moeder af is Neeltje Pieters, enz.
den 22 dito
Frans Duijvendijck, backer, en Cornelis Langleven, tapper, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Maritje Heindricxs, daar vader af is (niet vermeld) Heindricxs, enz.
eodem die
Casparis Elbregt, makelaer alhier, die bij testament van Johannis Aeckerhoek, not. Jean du Clou alhier
van 27-2-1695, is gesteld, met en nevens Lambert Aeckershoek (“deser werelt overleden”) tot voogd
over diens minderjarige erfgenamen, mitsgaders executeur van dien, enz.
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eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot voogd over de
minderjarige erfgenamen en executeur van dien is Jan Swinnas, notaris “geassumeert” tot mede
voogd en executeur, in de plaats van Johannis Aeckershoek (“deser werelt overleden”) over de
minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
De heer Johan Voorburg, raad en vroedschap deser stad, die bij testament van wijlen Vrouwe
Johanna Tromp sal. ged., zijn overleden huisvrouw, gepasseerd tot Voorburg op 21-11-1684, not.
Thomas van Leeuwen, gesteld is tot voogd over hun kinderen, heeft op heden door de heer mr.
Johan van Berckel, secretaris, enz.
op den 23-12-1701
Jan Heijndrikze en Gijsbert van Dalen, die bij acte van voogdij van Jannetie Pieters, weduwe van
Johannes van Dalen, not. Philips de Custer alhier van 18-12-1701, zijn gesteld tot voogden over haar
3 minderjarige kinderen, “dat vader af was den voorn.”Johannes van Dalen, enz.
op den 24-12-1701
Op het verzoek van Jannetie Harmens, die bij testament van Pieter Gerritze vant Hoff, haar overleden
man, not. Pieter Ouseel van 21-6-1700, gesteld is tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Aert Spaen en Dirck van Wijck, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 108
eodem die
Isack Wierman? en Pieter Hellendael, die bij acte van voogdij van Isacq Moulijn, not. Otto van Voorst
alhier van 21-10-1701, gesteld zijn tot voogden over het nagelaten kind van Isacq Moulijn voorn. en
Elisabeth Nuijts, enz.
den 1-1-1702
Frans Jacobs, wever, en Jan Hoeffnagel, sackedrager, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van wijlen Jannetje Hendricxs, daar vader af is Arnoldus Hamerpaght, enz.
eodem die
Andries Lucas en Jan Gerrits, varende luijden, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Maertje Andries, daar vader af is Willem Smit, enz.
den 4-1-1702
Adam Claes en Abraham Cieveth, metselaer, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Jan
Daniels, daar moeder af is Lijsbeth Claes, enz.
eodem die
De weesmeester hebben een “requeste” ontvangen van de resp. kinderen en erfgenamen van
Geertie Jacobs, en hebben “deselven aengestelt tot curateurs over de persoon ende goederen van
Jacob van Doorn, innocent, sulx haar Ed. agtb. aenstellen bij desen Leendert van Doorn ende
Abraham van Doorn” en hebben de beide curateurs verklaart het curateurschap te accepteren, enz.
den 5-1-1702
Hartog en Baltasar Osij, coopluijden alhier, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Dn. Jacob
Napijse, daar moeder af is Eva Osij, enz.
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den 6-1-1702
Jan Sterckman en Andries den Bult zijn geord. tot voogden over de kinderen van Grietie Sterckman,
daar vader af is Daniel den Bult, enz.
den 7-1-1702
De heer Thomas Croesen, regerend schepen deser stad, die bij testament van wijlen Johanna Maria
Borremans, zijn overleden huisvrouw zal. ged., not. Johan van Sommeren alhier van 9-3-1688,
gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
den 7-1-1702
Hendrick Speen en Dirck van Es, mr. cleermaekers, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Harmen Hendricks, daar moeder af is Engeltie Thomas, enz.
eodem die
Matthias Marinus Schoute en Jan Pieters zijn geord. tot voogden over het kind van Cornelia Schoute,
daar vader af is Huijbert Marinus Dijckgraeff, enz.
den 11-1-1702
Thieleman Claesse van Dulcken, die bij testament van wijlen Jannetje Claes Vonck, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 12-9-1671, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Josina van Vijven, die bij testament van Cornelis van Schie, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 20-3-1678, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Willem Claes van Esch en Leendert Stuiwaert, gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
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eodem die
De heer Johan Steenlack, oud burgemeester, mitsgaders raad en vroedschap deser stad, die bij
testament van (niet verder afgemaakt).
den 13-1-1702
Johannes van Rossum, die bij testament van Jannetie Louter de Heer, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd tot Sommelsdijck in Zeeland, not. Daniel van Aflaken op 10-6-1681, gesteld is tot voogd
over hun kind, enz.
eodem die
Samuel Jans van Grol en Jan Fokkersoven, die bij testament van Annetjen Bostmans, not. Zeger van
der Brugge alhier van 7-11-1697, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot administrateurs
over de goederen van haar minderjarige erfgenamen, enz.
den 18-1-1702
De heer Jan de Goede en Jillis Verdijk zijn op het verzoek van Jannetie Aerts van Mourick, weduwe
van Jacob Willemse van Diepen zal., geord. tot voogden over de beide nagelaten kinderen van Jacob
Willemse van Diepen voorn., enz.
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den 19-1-1702
Leendert de Jongh en Jan Fransse, beijde hellebardiers, zijn geord. tot voogden over het kind van
Hendrik Jacobze van der Valck, daar moeder af is Maritie Ariens van der Bergh, enz.
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den 21-1-1702
Willem van Acker, die bij testament van wijlen zijn overleden huisvrouw zal., genaamd Grietie
Verburgh, gepasseerd op 13-12-1696, not. Ottho van Voorst, gesteld is tot voogd over de beide
nagelaten kinderen daar vader af is de voorn. Willem van Akker, enz.
eodem die
Jacob Willemze en Sijbrand Willemze zijn geord. tot voogden over kind van Josijntie Jans, daar vader
af is Andries Maet, enz.
eodem die
Daniel Bol en Gerrit Starreman zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Pieterse van der Veecke
daar moeder [af is] Klaesje de Reus, enz.
den 26-1-1702
Mons. Clement Wackerdack en Hendrik Schiebaen zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Christijntie Jacobs, daar vader af is Martinus de Ridder, enz.
eodem die
Jan Koppert, schipper, en Jillis van Heusden, franjemaker, zijn geord. tot voogden over de
minderjarige uijtlandige zoon Dijna van Ranau, daar vader af is Dirck Stijnse, enz.
den 27-1-1702
Hendrik Schippers en Jan Fransse Ouwerkerck zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jacob
Davidts Kiera, daar moeder af is Pieternelletie Pieters, enz.
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den 27-1-1702
Pieter Wijnants, die bij testament van Jannetie de Vries zal., zijn overleden huisvrouw, not. Hans
Smits alhier van 25-2-1696, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
den 28-1-1702
Juffr. Geertruijda van der Monde, die bij testament van wijlen den E. Pieter van Bueren, haar
overleden man, not. Pieter Rabus alhier van 16-9-1689, gesteld is tot voogdesse over hun kind, is
door de not. Arnoldus de Gulijker verklaart, enz.
den 3-2-1702
David Vroom en Jacob van der Heijden zijn geord. tot voogden over beide nagelaten kinderen van
Lijsbet van Bourgonje, daar vader af is Antoni van Bourgonie, enz.
eodem die
Klaes de Haas en Bartholomeus Wilsen zijn geord. over beide nagelaten kinderen van Jan Teunisse
van Soest, daar moeder af is Annetie Cornelis van der Ham, enz.
den 4-2-1702
Harmen Sluijter en Jan Cock, kleermaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Maria Joris, daar vader af is Christoffel Gerrits, enz.
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op den 9-2-1702
Jacob ter Steege, barbier, en Isack Machielse, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Willem
Jans, daar moeder af is Maria Jans, enz.
den 10-2-1702
Jan Jansze de Wijne en Frans Jansze de Wijne, die bij testament van Neeltie Gerrits Cleijn, weduwe
en boedelhoudster van Jan Christiaense de Wijne, not. Johan Meesters alhier van 4-11-1701, zijn
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gesteld tot voogden over de goederen van de minderjarige dochter van Christiaen de Wijne, daar
moeder af is Ariaentie la Maire, als mede erfgenaam van genoemde Neeltie Gerrits Cleijn is
opgekomen, enz.
den 15-2-1702
Sara Dingemans, die bij testament van Theunis Jacobze Jaffre, haar overleden man, not. Johan de
Decker alhier van 22-5-1681, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Pieter Jansse Papegaij en Bartelt van Jaffre “zijn [woord doorgehaald] het her huijwelijken van Sara
Dingemans, weduwe van Theunis Jacobse Jaffre gesurrogeert tot voogden over het naegelate kind
van Theunis Jacobze Jaffre voorn.t.”, enz.
den 16-2-1702
Gerrit Dirckze Vermeer en Jacob Jansse Schoon, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Joppie
Jans Schoon, daar vader af is Aert Claesse de Lange, enz.
eodem die
Hendrik Jansse Elgers en Esau Biscop, die bij testament van wijlen Maria van der Maas, not. Jan
Swinnas alhier van 18-6-1701, gesteld zijn tot voogden over haar kind, daar vader af is Christiaen
Wijnties, enz.
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den 16-2-1702
Mons. Jan Vrankvoort en de heer Em. van Welsenes, subst. secr. deser stad, die bij testament van
Juffr. Josina Volboet, eerst weduwe van de heer Lodewijk Tack zal., gesteld zijn tot executeurs en
voogden over de minderjarigen in het voorz. testament geroerd, not. Pieter Ouseel alhier van 6-121701, enz.
den 22-2-1702
Laurens Jansz Knegtman, meester gaarenbleijcker, die bij testament van wijlen Lijntie Antonijs Laans,
zijn overleden huisvrouw, gesteld is tot voogd over hun kinderen, not. Johan ten Bergh alhier van 310-1692, enz.
eodem die
Op het verzoek van Grietie Rabus, die bij testament van Isack van Beeveren, haar overleden man,
not. Jan du Clou alhier van 23-5-1695, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Pieter Wesbergh?, Christiaen Rabus en Alexander van Molenaarsgraeff,
“vermits het hertrouwen van de voorn. Grietie Rabus” gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 23-2-1702
Robbert Fischer, die bij testament van Lijsbet Andries zal., zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 6-11-1696, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
den 25-2-1702
Jacobus Verum, beenhacker, en Willem Koning, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan de
Coning, daar moeder af is Lijsbeth de Groot, enz.
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den 25-2-1702
Thomas de Swart en Pieter Sijmon Carels, zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Jacobze, daar
moeder af is Swaentie Steenhuijsen, enz.
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eodem die
Cornelia Gloude, die bij testament van Johannes Leendertze de Groot, haar overleden man, not.
Joost Wittius alhier van 10-12-1681, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Gloude en de speciale macht aan haar bij het testament van uts.
gegeven, zijn Jan Pietersse van der Helm en Jan de Coning gesurrog. tot voogden over het kind van
de voorn. Johannes Leendertze de Groot, daar moeder af is de gen. Cornelia Gloude, enz.
eodem die
Cornelis van IJsel, mr. molenaar, en Jochem Gillis de Raa, zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Huijg de Bruijn, daar moeder af is Aegje van Dijck, enz.
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