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

Met dank aan Klaas Reuvers voor het oplossen van meerdere tekstuele problemen.
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Weeskamer Rotterdam Voogdenboek, Inventaris 552
foto 5
Extract uijt de resolutie bij de heeren van de Weth. op den 1621 genomen (niet verder
overgenomen).
foto 6
blanco
foto 7
Eedt om den inventaris te besweeren (niet verder overgenomen).
Eedt van de voogden (niet verder overgenomen).
foto 8
Register van de acten van voogdien, Curateles, administratien, executienschappen, Acteurschappen,
in dier gelijcks van de Weeskamer deser Stadt Rotterdam, beginnende den:
den 19-4-1675
Op het verzoek van Joost Jansz Ravier, die bij testament van Theuntge Frans, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieter van der Licht alhier van 7-2-1663, gesteld is voogd over hun kinderen, met
macht om voogden te mogen assumeren, zijn Leendert Willemsz, stoofmaacker, en Theunis Theunisz
Cleij, tabackverkooper, geord. als voogden, enz.
eodem die
Hendric van Meijere, die bij testament van Luijckje Jacobse, zijn overleden huisvrouw, not. Isacq de
Roij alhier van 29-5-1672, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 20 dito
Gerrit IJsekock is gesurrog. als voogd, in de plaats van Isack (niet vermeld) Tijkmaker, in zijn leven
chirurgien, nevens Jacobus van der Heul, maackelaar en pontgaerder binnen dese Stadt, over de
minderjarige zoon van wijlen Pieter Gerrits IJsekock, daar moeder af was Grietge Adriaens, enz.
den 24 dito
Op het verzoek van Maria Coninck, die bij testament van Frans den Apt, haar overleden man, not.
Vitus Mustelius alhier van 30-4-1660, gesteld is als voogdesse over hun kinderen, met macht om
voogden aan te stellen, zijn Cornelis den Abt, boeckbinder, en Frans van den Bosch gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
eodem die
Pieter Simonsz, schipper bij der Zee, en Jan Stoffels de Waert, schoenmaacker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jan Reijniersz, daar moeder af is Jannetge Simons, enz.
foto 9
den 26-4-1675
Anthonij Mathijsz van der Linde, laackeweever, en Govert Pieterse van Doorne, linnewever, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Willemijntge Jacobs, daar vader af is Jan Hendricx van
Elst, sackedrager, enz.
eodem die
Jan Hendrics, brouwersgast, en Joris Robrechts, bierwerker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hendric Claesz, daar moeder af is Annetge Pieters, enz.
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den 2-5-1675
Antonij van Ceters, coopman, die bij testament van Sara Boogaert, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 24-7-1674, gesteld is als voogd over haar kind, geprocreeerd bij Henricus
Nobel haar eerste man za. ged., enz.
den 5 dito
Joan Pauw, Capt. van een Comp.ij. soldaten ten dienste deser landen, en Willem van Keulen,
marktmeester van S Anthonis marckt tot Amsterdam, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Hendric Lijntges, in zijn leven Schout en Sectr. tot Gijsen Oudenkerck, daar moeder af was
Angenera van der Mij, enz.
eodem die
Alzo Maertge Cornelis, weduwe wijlen Hendric Pietersz van ‘t Casteel, die bij testament van haar
voorn. man, not. Pieter van Someren alhier van 26-9-1664, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om voogden te assumeren, verklaarde van zins te wezen haar ten andere huwelijk te
begeven, zijn Denijs Fransz, varende man, en Ambrosius Pietersz, stoelmaacker, in de plaats
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 10 Meij
Cornelis Jansz van der Mij en Pieter Jansz Vrolo, zijn geord. als curateurs over de goederen, die Isack
Rocke, soldaat in de Comp. dienst uitlandige zoon, zijn opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van Cornelis Pietersz van der Linden, in zijn leven mede uitlandige persoon, enz.
eodem die
Arij Jansz van Braeckel en Cornelis Adriaensz, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Matheusz, daar moeder af is Maritge Gijsberts, enz.
den 10-5-1675
Herman Buijse, opperbrouwersknegt in de brouwerij van ’t Ancker, en Barent Hermansz Enckhuijse,
zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Aeghje Dircks, daar vader af is Johan Wighart, enz.
den 16 dito
Steven Jansz, huijstimmerman, en Pieter Pietersz, opperbrouwer in de roode Leeuw, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Joris Jacobse, daar moeder af is Jannetge Sijmons, enz.
den 17 dito
Alewijn Jansz, die bij testament van Geertge Claes, bejaarde ongehuwde dochter, gesteld is als voogd
over de nagelaten zoon van Adriaentge Peeckhout, daar vader af was Andries Haver, enz.
eodem die
Op het verzoek van Alewijn Jansz, in de vorenstaande acte gemeld, is Andries Haver, smit, geord. als
mede voogd, nevens de voorn. Alewijn Jansz, over het voorn. weeskind, enz.
den 18 dito
Claes Jansz Portael, backer, en Samuel de Coorde, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Thonis Adriaensz van Heusden, daar moeder af is Cornelia Jacobs, enz.
den 24 dito
Jan Cornelisz Dubbeldeman, herbergier, en Hendric Maertens, varendeman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Claes Meijndertsz, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Jan van Mettem, sleper, en Johannes van Westerbrugge, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Maritge Jans, daar vader af is Hendric van Westerbrugge, enz.
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eodem die
Jacob Arents Clercq, die bij testament van Maertge Cornelis Speulman, zijn overleden huisvrouw,
not. Pieter van Somere alhier van 2-8-1672, gesteld is voogd over hun kind, enz.
den 28 Meij
Claas Meesz de Raat, seevarende man, die bij testament van Adriaentge Jans van Driel, zijn overleden
huisvrouw, not. Hendric de Maan tot Schiedam van 12-9-1674, gesteld is voogd over hun kinderen,
enz.
foto 10
den 31 Meij
Jan Thomasz Reuselaar, kruijder, en Gerrit Verhagen, tabackverkooper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Maritge Cornelis, daar vader af is Egbert Pietersz, enz.
eodem die
Jan Crijne Cuijpers, huijstimmerman, en Lieve Jansz, mandemaacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Adriaen Gommertz, daar moeder af is Maritge Theunis, enz.
den 12 Junij
Frederic Willemsz van Vredenburg en Bastiaen Gaerdeneir, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Lucas Hermansz, daar moeder af is Grietge Jacobs, enz.
eodem die
Huijg van Deijlen, metselaar, is geord. als voogd over de minderjarige kinderen van Jacob Huijgen
Dullaert, daar moeder af was Sara Claesz van der Haegen, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Gerrit Siere Vergoes, die bij testament van Jannetge Gijsberts, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 25-11-1673, gesteld is als voogd over hun kinderen, met
macht om voogden te mogen assumeren, is Corn. Jansz Meijer, kuijper, geord. als voogd, nevens de
voorsz. Gerrit Vergoes, over de kinderen, enz.
den 19 dito
Willem Jansz en Johannes Willemsz Westerbrugge, glasemaackers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Gerrit Hendricx, daar moeder af is Aeltge Willems, enz.
den 20 dito
Cornelis Egbertsz Honthorst, arbeijder, is geord. als voogd over de weeskinderen van Cornelis
Rietvelt, daar moeder af is Anna Brouwers, enz.
den 21 dito
Johannes de Vichter, clercq ter Secretarie deser Stadt, is geord. als voogd (nevens Cornelis Egbertsz
Houthorst, arbeijder) over de kinderen in de vorenstaande acte gementioneert, enz.
den 26-6-1675
Gerrit van Herve, brandewijn brander, en Isack Vogels, coster, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria van der Net, daar vader af is Gerrit van Hattem, enz.
den 5 Julij
Willem Isacks Rees, naeldemaecker, en Gerrit Cornelisz van Gent, sackedrager, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Cornelis Salomons, daar moeder af is Maritge Simons, enz.
den 10 dito
Jan Willemz de Munnick en Jan Michielsz van Coetsvelt zijn geord. als voogden over de nagelaten
weesk. van Jacob Willemse de Munnick en Adriaentge Cornelis, beide za. ged., enz.
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eodem die
Adriaen Jansz van der Steijn, kaersmaecker, en Dirck Jacobsz van Maesterlant, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Sijbrant Roeloffs, daar moeder af is Helena Zegers, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Machtelt Cop, die bij testament van Frans Nideck, haar overleden man, gewezen
Capt. te water ten dienste deser landen, not. Jacob Delphius alhier van 9-6-1668, gesteld is
voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan van
Wijngaerden en Gijsbregt Hobbesteijn geord. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Simon Coninck, garentwijnder, en Jasper Hendrics de With, sleper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Barent Hermansz, daar moeder af is Claesje Juriaens, enz.
den 12 dito
Pieter Egbertsz van der Heul is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Hendric Vermaet, over de
weeskinderen van Willemina Gijsbrechts Elsewaels, zijn overleden huisvrouw, enz.
den 13 dito
Isack van den Bergh is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Arnout Laers, luijten.t. van een
comp. burgers, en Jan Walrave, in zijn leven wonende tot Schoohove, beide za. ged. over de
goederen toekomende Jan, natuurlijke minderjarige zoon van Gerrit Backer, in zijn leven coopman
ten dienste van de Geoctroijeerde Oost Indis. Comp.t., enz.
foto 11
den 18-7-1675
Cornelis Pietersz van Wijck, garentwijnder en Gerrit Maertens, varende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Antonij Pieterz, daar moeder af is Annetge Cornelis, enz.
den 19 dito
Cornelis Joosten Roos, smit, en Jan Lambertsz van Eijck, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Adriaanse van Turenhout en Maartge Joosten, beide za. ged., enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Pieter Vingerhoet, die bij testament van Judit Willemsz Blijenburg, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 26-11-1674, gesteld is voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Crijn Blijenburg en Jacob van Hijsvelt geord. als
voogden over de kinderen, enz.
den 26 dito
De heer Jacob Slip, die bij testament van Gerard Slip, in zijn leven sectr. van de Ambachte van
Sevenhuijsen, not. IJsbrant Weldijck tot Alphen van 7-4-1671, geord. is geweest als voogd over de
weeskinderen van de voorn. Gerard Slip, daar moeder af is Martina Vernij, enz.
eodem die
Cornelis Jansz Nooten, haringkooper, en Adriaan Cruijck zijn geord. als voogden over het weeskind
van Evert van der Graaf, daar moeder af was Cornelia de Cloet, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Cornelia de Cloet, daer vader af is
Cornelis van Hage, brouwer in de Swaen, enz.
den 31-7-1675
Jacob Melisz Claer, lindewever, en Cornelis Jochemsz van den Berch, metselaar, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jacob Melisz Claer, daar moeder af is Engeltge Joris, enz.
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den 1 Augustij
Crijn Leendertsz en Crijn Willems Blijenburg, lakenkooper, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van
Aernout Jochemsz Planco en Willem Blijenburgh beide za. ged. over de weeskinderen van Jan
Leendertsz Blijenburg, daar moeder af is Catharina Pijl, enz.
den 1-8-1675
Op het verzoek van Hillegond Willemsz Hoorn, die bij testament van Cornelis Willemsz Roos, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius van 20-3-1672, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Johannes Hoorn en Adriaen Verhuse, gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pieter Pietersz Hoofman, kaarsmaecker, die bij testament van Annetge Pietersz
van Gent, zijn overleden huisvrouw, not. Adriaen van Aller alhier van 23-12-1657, gesteld is als voogd
over hun kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Johannes Roosmale,
gerechtsbode deser Stadt, geord. als mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Marinus Groenincx, out Schepe deser Stadt, die bij testament van Judith
Jansz van Welij, in haar leven laatst weduwe van Jan Leendertsz Poth, not. Vitus Mustelius alhier van
29-3-1667, gesteld is tot executeur van haar voorn. testament, met macht om ten alle tijden een
ander in zijn plaats te mogen surrogeren, is Franck Krijnen van Dijck gesteld tot administrateur over
de goederen, waarvan het vruchtgebruik is gemaakt aan Abram en Aeltge van Welij, enz.
den 2 dito
Pieter Simonsz Brammer, schipper ter Zee, en Samuel Dircx, anckermit, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jan Boogaert, daar moeder af is Sijtge Theunis, enz.
den 8 dito
Op het verzoek van Hillegont Jansz van der Velde, die bij testament van Willem Dircx van Linschoten,
haar overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 15-4-1667, gesteld is voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., is Jan Jansz van den Velde,
scheepstimmerman, gesurrog. als voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Willem Verboom, schilder, is geord. als voogd, nevens de heer Jacob Slip over de weeskinderen van
Gerard Slip, daar moeder af is Martina Verneij, enz.
foto 12
den 9-8-1675
Mathijs Jacobs, korenmeter, en Reijnier Jacobsz, sackedrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maritge Jacobs, daar vader af is Jan Cornelisz de Jongh, enz.
eodem die
Christiaen den Drom, cruijdenier, en Hendric Hendricx, lijndraeijer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Dirck Michiels Cox, daar moeder af is Willemtge IJsbransz, enz.
den 14 Aug
Op het verzoek van Maritge Theunis, die bij testament van Leendert Gerritse Vermaet, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 22-3-1675, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Gerrit Leendertsz Pot, schipper bij der Zee, en
Paulus Gijsbertsz Lichthart geord. als voogden over het kind, enz.
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den 16 dito
Cent Abrahamsz Coninck, binnelantsvaerder, is nevens Jan Jansz van der Velde, geord. als voogd over
de weeskinderen van Willem Dircx van Linschote, daar moeder af is Hillegond Jans, enz.
den 21 dito
Jeman Cornelisz Bijl, kaaskooper, en Aert Claasz van Diedenhoven, smith, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Gerrit Willemsz, daar moeder af is Catharina Cornelis Bijl, enz.
den 22 dito
Cornelis van der Bel, voorleser in de Zuijderkerck, en Dirck van Mare, meester straetmaecker, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Boudewijn Dircx en Jacomijntge Lodewijcx, beide za.
ged., enz.
den 24 dito
Op het verzoek van Meijnsje Jans Harel, die bij testament van Dirck van Etteren, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, is Johannes van Etteren (nevens Isack van Harel) geord. als voogd over de
kinderen, enz.
den 31 Aug
Gerrit Cornelisz Gent, sackedrager, en Christiaen Leenderse, thuijnder, zijn geord. als voogden over
de nagelaten weeskind. van Pietertge Lievens, daar vader af is Jan Cornelisz, enz.
den 5-9-1675
Adriaen Stevens Clauwers, schipper, is in de plaats van Dirck Starrenburgh, in zijn leven notaris alhier,
gesurrog. als voogd (nevens Corn. den Abt, boeckverkooper) over het weeskind van Johannes Dirx
van de Wercke en Jannetge Stevens, beide za. ged., enz.
eodem die
Pieter Willemsz Sterve, smit, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Dirck Cornelis Panck za. ged.,
(nevens Jacob Leenderts, tabackverkooper) over het weeskind van Susannetge Jacobs, daar vader af
is Hendric Pietersz Backer, enz.
den 6 dito
Thomas Thomasz en Esaias Benier, kuijpers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter
Pietersz Waraet, daar moeder af is Femmetge Baltens, enz.
den 7 dito
Jacob Smith, wantsnijder, en Robbert Allingh, coopman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge de Lap, daar vader af is Jacob Thomasz, enz.
den 14 dito
Willem Wouters, opperbrouwersknecht in de Griexe A, en Gerrit Hartman, moutmaecker, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Coenraet Barentsz, daar moeder af is Ermptge Willems, enz.
eodem die
Jan Jacobs, timmerman, en Johannes Ariens, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Thomasz, daar moeder af is Annetge Pietersz, enz.
eodem die
Maerten de Vos en Dirc Lambertsz van Heucklom, korenmolenaars, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Laurens, daar vader af is Bartel Meesz van Rijswijck, enz.
den 18 dito
Cornelis van der Bel en Michiel van Schelle zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Pietertge Gijsberts, daar vader af was Arij Ariensz van Schellen, enz.
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den 20 dito
Jan Hendricxe van Broecken is geord. als voogd (nevens Johannes Swaen, moutmaecker) over de
weeskinderen van Judith Jacques Criqele, daar vader af is de voorn. Jan Hendricx, enz. Hele akte
doorgehaald.
den 20 dito
Op het verzoek van Theuntge Theunis, die bij testament van Bartel Jansz van Bergen, haar overleden
man, not. Pieter van der Licht alhier, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te assumeren, is Pieter van Oldenburg geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
foto 13
eodem die
Jan Poston, schipper ter Zee, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Bartel Jansz van Berghe, over het
weeskind van Jacob Theunisz Platenaer, daar moeder af was Jannetge van Santen, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Aeltge Jans Roome, die bij testament van Cornelis Claesz van Stuijen, haar
overleden man, not. Isaacq de Roij alhier van7-11-1674, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Cornelis den Abt en Gerrit van Stuijen, cipier,
geord. als voogden over de kinderen, enz.
den 21 dito
Corstiaen Jacobs, die bij testament van Swaentge Cornelis, laatst weduwe van Dirck Willemsz van
Houten, not. Gerrit Manricque alhier van 17-8-1675, gesteld is voogd over de kinderen van wijlen
Judith Jacobs, daar vader af is Jan Hendricx van Broecken, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Corstiaen Jacobs is Dirck van Berck(..) geord. als mede voogd over de
kinderen, in de voorgaande acte gementioneerd, enz.
den 25 dito
Bastiaen Cornelisz Koeckoeck en Christiaen Gerritsz, binne lantsvaerders, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Stoffel Dircx den Beer, daar moeder af is Trijntge Cornelisz, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van Jan Pieterse, thuijnder, die bij testament van Neeltge Jans, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 18-3-1658, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te assumeren, zijn Arij Geerlofs van den Bostel, thuijnder, en Gerrit
Hartman, moutmaecker, geord. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Comp. op heden ter weeskamer dezer Stede Marcus Goris van Hessel, die geord. is geweest voogd
over de weeskinderen van Jannetge Moliers, daar vader af was Pau(..) Goris van Hessel, en verzoekt
dat hij van de voorn. voogdij mocht worden ontslagen, vermits hij nog meer als drie voogdijen was
hebbende, enz.
den 4-10-1675
Aert Cornelisz Ruijssenaer, varende man, en Albert Corn. Knecht, laeckenwever, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Annetge Pietersz, daar vader af is Jan Cornelisz Knecht, thuijnder,
enz.
eodem die
Mathijs Melsers, veerschipper, die bij testament van Neeltge Geenen, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacob Delphius alhier van 14-10-1667, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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den 5 dito
Op het verzoek van Susanna van Krakou, “de welcke verklaarde van sints te wesen haar ten anderen
huwelijck te begeven”, zijn de heer Willem van Assendelft en Pieter van der Laan, in derselfs plaats
gesurrog. als voogden over het weeskind van Willem van Assendelft, in zijn leven Dr. Medicina, daar
moeder af is de voorn. Susanna van Krakouw, enz.
eodem die
Eeuwout Dircks van Boshuijsen, brandewijnbrander, en Jan Enckhuijse, laackekooper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Harmen Norenbergh, daar moeder af is Jannetge Dircx van
Boshuijsen, enz.
eodem die
Vranc Krijnen van Dijck is gesteld als administrateur over de som van tweeduizend drie en twintig
gulden en negen stuivers, de kinderen van Jan Hebbelingh, daar moeder af is Heltge Marinus,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Jan Lambrechtsz, in zijn leven schipper,
woonachtig tot Philippine en Catharina Hebbelings, der voorn. kinderens oom en moeije respective,
volgens hun mutuele testament gepasseerd voor burgemeren. en schepenen der voorn. Stad
Philippine, enz.
den 9 dito
Adriaen van der Spoor, kruijdenier, die bij testament van Catharina Hagens, zijn overleden
huisvrouw, not. Adriaen van Aller alhier van 15-9-1663, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Phenix, wantsnijder, die bij testament van Elisabeth Goossens van Harel, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 30-8-1668, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
foto 14
eodem die
Hendric Lucasz, wollespinder, en Dirck Lievensz, mandemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Frederic Scholtus, daar moeder af is Maria Lucasz, enz.
den 11-10-1675
Dirck van Zuijlen, sergeant van een Comp. soldaten, is geord. als voogd over het weeskind van
Hendrickje Jansz, daar vader af is Ottho Claesz, verwersknegt, enz.
den 16 dito
Leendert Abrahamz van den Bergh, brouwersgast, en Hendric de Cruijff, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Catharina Sinckelaer, daar vader af is Pieter Andriesz, enz.
eodem die
Op het verzoek van Grietge Jacobs, die bij testament van Reijnier Reijndertsz, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 20-2-1673, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te assumeren, zijn Francois Gillisz Been, azijnmaecker, en Maerten Roelofs,
scheeptimmerman, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Dirc Jansz van Eeuwijck, kuijper, is geord. als voogd (nevens Dirc van Zuijlen) over het weeskind van
Hendricge Jans, daar vader af is Otho Claesz, verwersknecht, enz.
eodem die
David Davids, kramer, en Jan Jacobs, haringpacker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Bartholomeus Jansz, daar moeder af is Jannetge Willems, enz.
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eodem die
Hendric Corn. Tromp, varende man, en Hendric Hendricx, draettrecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Claas Leendertsz, daar moeder af is Pietertge Jans, enz.
eodem die
Casparus Sanderus, taelmeester, en Hendric Laets, kleermaaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johannes Crosse, in zijn leven notaris, daar moeder af is Maria de Heer, enz.
den 17 dito
Jan Besoijen, fruijtverkooper, en Corn. van Hoove, tegelbacker, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Elisabeth Slootingh, daar vader af was Jan Hiool, enz.
den 17-10-1675
Op het verzoek van Dirck van Loijen, grutter, die bij testament van Grietge Willems Prest, zijn
overleden huisvrouw, not. Adriaen van Aller alhier, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht
om een of meer [voogden] te mogen assumeren, is Aert Jansz Haemer, herbergier, geord. als mede
voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Philips Jansz, kruijer, en Jacob Simons Blommert, huijstimmermansknecht, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Jannetge Simons, daar vader af is Arij Jansz van Woensel, linnewever, enz.
eodem die
Leendert Claesz Tas, schoenmaecker, en Claes Jansz, moolenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jeremias, daar vader af is Pieter Pieterse van der Monde, enz.
eodem die
Jan Hendricksz van Wijn, catoenwever, en Andries Barentsz, linnewever, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Cornelis Jansz, daar moeder af is Annetge Jacobs, enz.
den 19 dito
Herman Jansz Kosterman, varende man, en Matheus Willemsz, sackedrager, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Aertge Dircks, daar vader af is Pieter Jansz Bosch, sackedraeger, enz.
den 21 dito
Simon Duijsingh, maeckelaer, en Casparus Eijlbracht, wijnkooper, zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van Catharina van Leuwen, daar vader af is Cornelis Huijbertsz van Thienen,
enz.
den 23 dito
Simon Das, die bij testament van Dina Jaspers Kels, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Someren alhier van 21-4-1675, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, enz.
den 24 dito
Alzo Elisabeth van Haemstede, die bij testament van Johannes Rees, haar overleden man, not. Vitus
Mustelius alhier van 27-12-1658, gesteld is voogdesse over hun kinderen, “verklaarde van sints te
wesen haar ten andere huwelijck te begeven”, zijn Willem Cantier, luijten.t. van een Comp. burgeren
en Corn. Rees gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
foto 15
den 25-10-1675
Philippus van den Heuvel, silversmit, die bij testament van Lijsbeth Leenderts Broeck, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacob Delphius alhier van 18-5-1667, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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den 31 dito
Op het verzoek van Abraham Sijmonsz, die bij testament van Maertge Jans, zijn overleden huisvrouw,
not. Jacob Duijffhuijsen alhier van 7-9-1664, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te assumeren, zijn Juriaen Barentsz, varende man, en Theunis Kleijn,
tabackverkooper, geord. als voogden over de kinderen, enz.
den 8-11-1675
Nicolaes van den Kerckhove is geord. als voogd over het weeskind van Leendert de Swarte, daar
moeder af was Leentge Pieters, enz.
den 13 dito
Cornelis de Buck, houtkooper, is geord. als voogd (nevens Nicolaes van den Kerckhove) over het
weeskind van Leendert de Swarte, daar moeder af was Leentge Pieters, enz.
den 20-11-1675
Andries Alleborton, factoor, en Jacob Ennis, cleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van David Londe, daar moeder af is Annetge Robrechts, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Thomas Claesz Pressens, cleermaecker, die bij testament van Elisabeth Marinus
Cruijthoff, zijn overleden huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 2-5-1675, met macht om een of
meer voogden te assumeren, zijn Jan Jansz van der Hoep, beddekooper, en Philip Michiels Rangelroij,
cleermaecker, geord. als voogden over de kinderen, enz.
den 22 dito
Claes Huijgen de Haes, schipper ter Zee, is gesurrog., in de plaats van wijlen Adriaen Corenkraij, als
voogd (nevens willem Corenkraij) over de minderjarige zoon van Jan Ariens Corenkraij, daar moeder
af was Lijsbet Jacobs de Licht, enz.
den 23 dito.
Hendric Jansz Kramers, kleermaecker, en Jan Jansz van der Licht, laeckewever, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Aeltge Alders, daar vader af is Wessel Wessels Haenebeeck, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Catharina Bartholomeus, die bij testament van Pieter Giot, in zijn leven
steenhouwer, haar overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 16-12-1672, gesteld is
voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Cornelis Stam,
metselaer, en Philips Giot gesurrog., in desselfs plaats als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Leendert Abrahamsz van den Bergh en Jan Christiaensz More zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Clement Dircks, daar moeder af is Lijsbeth Hendricx, enz.
eodem die
Pieter Leenderts de Groot, brandewijnbrandersknecht, en Hendric Pieters Hogenvorst,
huijstimmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob Christiaensz, daar moeder af is
Flora Leenderts, enz.
den 28 dito
Jan Deonijsz Verburgh, die bij testament van Abraham Jansz Ritsert, not. Philips Basteels alhier van
16-1-1664, gesteld is voogd over de weeskinderen van de voorn. Abraham Jansz Ritsert, daar moeder
af was Geertge Gerbrants, “heeft op huyden ter weeskamer comparerende verklaart dat hij de selve
voochdije niet is accepterende, vermits hij verscheijde andre voochdijen heeft, maar dat hij wel als
acteur van wegen de voorn. kinderen genegen is met en tegen de meerderjarige te procederen tot
schifting en deijlinig van de boedel en goederen bij de meer gem. Abraham Jansz Ritsert, met der
doodt ontruijmt en naargelaten”, enz.
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eodem die
Claes Jansz Ritsert, die bij testament van de voorn. A. J. Ritsert, not. uts., zijn gesteld als voogden
over de weeskinderen van de voorn. Abraham Jans Ritsert, daar moeder af was Geertge Gerbrants,
enz.
foto 16
den 29-11-1675
Margareta Schaelkens, die bij testament van Jan Evertse Schaep, haar overleden man, not. Willem
van Sonnevelt alhier van 16-3-1650, gesteld is voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Andries van Duvelant, garentwijnder, die bij testament van Gerritge van Schie, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 29-10-1662, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Jansz, bouwman, en Arij Jansz, keurmr. van 't vleesch, die bij testament van Dirck Jansz van
Uijtrecht, gesteld zijn als voogden zo over de nagelaten weesk. van de voorn. Dirck Jansz,
geprocreeerd bij Neeltge Jans, zijn eerste, en Leentge Theunis, zijn laatste huisvrouw, enz.
den 5-12-1675
Claes Pieters Silversmith en Maerten Willems van den Berg, arbeijders, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Annetge Pieters, daar vader af is Mathijs Willemsz, enz.
den 7 dito
Joris Dircks van der Kelck, Jacob Jansz Verduijn en Johan Messchop, die bij testament van Hendric
Dircks van der Kelck, not. Servaes Hannot alhier van 21-8-1675, gesteld zijn voogden zo over het
weeskind van de voorn. Hendric Dircksz van der Kelck geprocreeerd bij Marijtge Sanders van
Vlierden, zijn eerste huisvrouw za. ged., als over de kinderen verwekt bij Maria van Wijngaerden, zijn
laatste huisvrouw, enz.
den 12 dito
Jacob Jansz Hoogenboom, metselaar, en Gerrit Hendrics van Alblasserdam, gildeknecht van 't groote
schippersgilde, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Maritge Claes, daar vader af is
Claes Cornelisz Langevelt, enz.
eodem die
Wouter Abrahamsz en Arij van de Graeff, dienaers van de Justitie, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Margareta Saders, daar vader af is Pieter de Keuningh, enz.
eodem die
Dirck Willemsz Lier, metselaer, die bij testament van Maria de Goij, zijn overleden huisvrouw, not.
Bartholomeus Rosa alhier van 7-7-1662, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 14-12-1675
Cornelis van Duijvendijck, kuijper, en Jacob Arents de Raet, sleper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hendric Fransz Duijvendijck, daar moeder af was Maritge Ariens, enz.
den 18 dito
Dirck Jansz Cousijn, scheepstimmerman, en Cornelis Laurensz Groen, binnelantsvaerders, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Soetge Jans, daar vader af is Jan Laurens Groen, enz.
eodem die
Herman Cornelisz Dullaer, kuijper, en Michiel Lucasz de Quack, sackedraeger, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Elisabeth Alders, daar vader af is Pieter Pietersz de Jongh, enz.
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den 20-12-1675
Op het verzoek van Ariaentge Michiels, die bij testament van Rombout Cornelisz den Hovaerdigen,
haar overleden man, not. Pieter van der Licht alhier, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Cornelis Cornelisz, kuijper, en Michiel Cnock,
schoenmaecker, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 21 dito
Frans Thonisz Smit en Jan de Ruijter, vijlekapper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Sara Robrechts, daar vader af is Cornelis van Noort, enz.
den 28-12-1675
Jan Corvijn, die geord. is geweest voogd over het weeskind van Geertge Gijsberts, daar vader af is
Gerrit Gerrits van der Schie compareerde op heden ter weeskamer en verzocht dat hij van de voorn.
voogdij mag worden ontslagen alzo hij zich metter woonstede buiten deze stad heeft begeven, enz.
den 2-1-1676
Alzo de heer Paulus Timmers, Burgerm. deser Stadt, die bij testament van Geertruijt Hoogendijck, in
haar leven huisvrouw van Gerrit van Halen, gesteld is voogd over het weeskind van de voorn.
Geertruijt Hoogendijck, daar vader af is de voorn. Getrit van Halen, verzocht dat hij van de voorn.
voogdij mag worden ontslagen “dewijl 't in des selfs obtie is gestelt”, enz.
foto 17
geen datum vermeld
Willem Willemsz Munnick, cuijper, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jan Corvijn, die zich metter
woonstede naar Enckhusen heeft begeven, (nevens Joost Verburgh) over het weeskind van Geertge
Gijsberts, daar vader af is Gerrit Gerrits van der Schie, enz.
den 2-1-1676
Frederic Hoult, horologiemaecker, die bij testament van Lijsbeth Pieters, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 30-10-1671, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adriana Hoogerwerff, weduwe van wijlen Pieter Hoogendijck, die bij testament
van Geertruijt Hoogendijck, in haar leven huisvrouw van Gerrit van Hale, not. Philips Basteels alhier
van 30-9-1673, gesteld is voogdesse over de weeskinderen van de voorn. Geertruijt Hoogendijck,
daar vader af is de voorn. Gerrit van Hale, met macht om een of meer voogden te assumeren, is
Adriaan Hoogendijck, nevens de voorn. Adriana Hoogerwerff als administrerende voogdesse, geord.
als voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Gillis Maertensz, wollewever, en Johannes Coenraets, stoelematter, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Theuntge Pietersz, daar vader af is Corn. Willemsz Visser, enz.
eodem die
Pieter Jansz van Woensel en Christiaen Verbeeck, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Haesje Jans, daar vader af is Jacob de Vries, enz.
den 3 dito
Mr. Isack de Riemer, Advocaet, en Pieter Willemsz, kruijer, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weesk. van Aeghje Claes, daar vader af is Joost Arensz van der Wael, scheepstimmerman, enz.
eodem die
Mathijs van Gouders, laeckenkooper, en Cornelis Adriaensz van Ouderkerck zijn geord. als voogden
over het weeskind van Pieter Willemsz, daer moeder af is Hendrickje Stevens, enz.
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den 8 dito
Meijndert van Leeuwen, brandewijnbrander, en Simon Keelofs, haeckmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Aert Simonsz, daar moeder af is Maritge Maertens, enz.
den 9-1-1676
Cornelis Jacobsz den Abt en Wouter Louterbeeck, die bij acte van Jan Dingemansz Hallingh, in zijn
leven brouwer in de brouwerij van de Posthoorn, not. Corn. Rosendael alhier van 6-2-1673, gesteld
zijn tot executeurs van zijn testament, not. Philips Basteels alhier van 7-12-1672, mitsgaders tot
voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Dingmansz Hallingh, enz.
den 11 dito
Wouter Michielsz van Wijnen, ballastvoerder, en Adriaen Abrahamsz Brouwer, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Adrianus Michielsz, daar moeder af is Hendricje Waernaerts, enz.
den 15 dito
Jan Andriesz van Schrieck en Hendric Hendricks, kelderknecht in de brouwerij van de Pauw, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob Jacobsz, daar moeder af is Jannetge Leenderts,
enz.
den 16 dito
Abraham Plemp, metselaar, en Jan Sluijss, haeckarbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Hendricks, daar moeder af is Catharina Dircks, enz.
den 17 dito
Marinus Jonghbroer, backer, en Barent Jansz, servetwever, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Catharina van Mereloij, daar vader af is Guilliaem Schaep, enz.
eodem die
Abraham Brouwer en Goossen van der Graeff zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Magdalena Brouwer, daar vader af is Cornelis Jorisz Leeuwesteijn, enz.
den 18 dito
Abraham Jansz van der Linde, varende man, die bij testament van Trijntge Andries, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus Delphius alhier van 30-11-1662, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
foto 18
den 22-1-1676
Op het verzoek van Adriana Queborn, die bij testament van Rombout van Melder, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 10-3-1674, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te assumeren, zijn Jacob Quiborn en Cornelis van Meldert, in des selfs
plaats gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 23 dito
Cornelis van Houten en Daam Ariensz Cool zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Hendric Slaeger, daar moeder af was Ariaentge Cool, enz.
den 29 dito
Gijsbertus Pillenrock en Pieter van der Brugge zijn geord. als voogden over het weeskind van Johan
Bisbinck, daar moeder af is Margareta van Doren, enz.
eodem die
Vranck Maertensz, kuijper, is geord. als voogd over het weeskind van Aeltge Reijers, daar vader af
was Jan Jansz de Ruijter, enz.
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eodem die
Pieter Adriaensz Verelst, schoenmaecker, en Ruth Hendricks, mandemaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Trijntge Andries, daar vader af is Abraham Jansz van der Linde, enz.
eodem die
Gerrit Cornelisz van Gent, sackedraeger, en Willem Rees, naaldemaecker, zijn van moederszijde
geord. als voogden over het weeskind van Maritge Simons, daar vader af was Cornelis Salomonsz van
Reurt, enz.
den 31 dito
Op het verzoek van Maria van der Straeten, die bij testament van Jacobus van Hagerbeer, haar
overleden man, not. Nicolaes van Bosvelt tot Haerlem van 22-7-1665, gesteld is voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jacob Gijblant en Jan Jansz Groen
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 1-2-1676
Jan Boon is op het verzoek van Jufr. Jacoba van Diemen en mr. Hugo Christiaensz van Diemens
meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen de heer en mr. Corn. van Diemen gesurrog., in de
plaats van de voorn. mr. Corn. van Diemen za. ged., als administrateur over de fideicommissaire
goederen, best. in 4 ½ morgen weijlant, gelegen in den hoogenban onder de jurisdictie van
Overschie, en in een huis en erve staande en gelegen aan de oostzijde van de Molestraet alhier,
belend volgens de gifte brieven daar van zijnde, [van] Hugo Christiaensz van Hoogstraten, zoon van
wijlen Christiaen Huijgen van Hoogstraten za., geprocreeerd bij Anna Tielen, gelegateerd bij Wilburg
van Honthorst, weduwe van wijlen Hugo Christiaens van Hoogstraten, enz.
den 6-2-1676
De heer en mr. Dirck Groenhout is in de plaats van Dirck Reijnierts van Beaumont, nevens de heer
Reijnier Groenhout, out schepe van Schielant, gesurrog. als mede voogd over het weeskind van Aeltje
IJsbransz, daar vader af is Dirck Wintrack, asijnmaecker, enz.
eodem die
Deselve is in de plaats van de voorn. Dirck van Beaumont, nevens de voorn. heer Groenhout
gesurrog. als mede voogd over het weeskind van Augustijn Stalpaert en Aefgen IJsbrants, beide za,
ged., enz.
eodem die
Op het verzoek van Dirck Corn. van Vliet, die bij testament van Ingetje Claes, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 25-10-1670, gesteld tot voogd over (niet verder afgemaakt
en doorgehaald).
eodem die
Jacob van Jaersvelt, backer, en Jan Jansz Vrancken, maeckelaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ingetge Claes, daar vader af was Dirck Corn. van Vliet, enz.
den 7 dito
De heer en mr. Leonard Verboom, Adv., en Jacob More, cruijdenier, zijn gesurrog. als voogden, in de
plaats van Guilliaem en Charles van der Sluijs, over de weeskinderen van Jannetge Boenes, daar
vader af is de voorn. Guilliaem van der Sluijs, ”d'eerste onder den behoorlijcken eet en de laatste
onder belofte bij de waarheijt in plaetse van eede”, enz.
eodem die
Jan Jansz Vianen, die bij testament van Josijntge van Nasch, zijn overleden huisvrouw, not. Gijsbrecht
van Rossum alhier van 4-7-1662, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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den 13-2-1676
Daam Ariensz Cool, tabackkooper, en Corn. van Houten, tinnegieter, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Adriaantge Ariens, daar vader af was Hendric Slaeger, enz.
den 20 dito
Gerrit Jansz Hofman en Jacob Pietersz Verme, glaesemaecker, zijn geord. als voogden over de
kinderen van Frans Cornelisz, daar moeder af is Catalijntge Pietersz, enz.
foto 19
eodem die
Anthonis Robrechts, schoenlapper, en Pieter Jansz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Machteltge Abrahams, daar vader af is Adriaen Pieters Nieuwkerck, enz.
eodem die
Adriaen Willemsz, sleper, en Claes Pietersz, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Alexander Bossert, daar moeder af is Catharina Pietersz, enz.
den 21-2-1676
Op het verzoek van Elisabeth van Hemelcoers, die bij testament van Marcus Baleman, haar overleden
man, not. Vitus Mustelius alhier van 10-8-1671, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te assumeren, zijn Jacob van Hemelcoers en Mathijs Gerrits Verboogh, in
des selfs plaats gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Cornelis van der Lint, drooghscheerder, en Jan Jansz Roelvinck, varende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jan Willemsz, daar moeder af is Trijntge Dircks, enz.
den 26 dito
De heer en mr. Adriaen Paets, Raad en vroetschap deser Stadt, die bij testament van Juffvrou Maria
de Lange, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 14-12-1662, gesteld is voogd over
hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Corn. de Bruijn, schipper ter Zee, is (nevens Frans Maertensz, kuijper) geord. als voogd over het
weeskind van Jan Jansz de Ruijter en Aeltge Reijers, beide za. ged., enz.
eodem die
Gerrit van Vleuten, glasverkooper, en Gillis van Troijen, huijstimmermansknecht, zijn gesurrog. als
voogden, in de plaats van Cornelis Centen van Leeuwen za. ged. en Wijnand Runck, wijnkooper, die
zich naar Oost Indien is begevende, over de weeskinderen van Hessel Ubbing za. ged., daar moeder
af is Hester van der Meer, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Anna Groenewout, die bij testament van Johan Brouwer, in zijn leven chirurgijn,
haar overleden man, not. Johan Rijsoort alhier van 27-1-1672, gesteld is voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Brouwer en Michiel
Groenewout, in der selver plaats gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jacob Maertensz, varende man, en Jacob Jansz, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Clement Maertensz, daar moeder af is Maritge Jans, enz.
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den 29-2-1676
Jan Corn. van Oosterhout, varende man, en Andries Bartholomeusz, linnewever, zijn geord. als
voogden over het nagelaten en nog te geborene weeskind van Claes Pietersz, in zijn leven schipper,
daar moeder af is Catharina Jans van Oosterhout, enz.
den 5-3-1676
Leendert Jansz, molenaer, en Claes Claes, draattrecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Paulus Willemsz, daar moeder af is Maartge Willems, enz.
den 7 dito
Jan Jansz Kegels, kleermaecker, en Frans Valinsijn, geschutgieter, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Catharina Mom, daar vader af is Hieronimus Weijman, enz.
eodem die
Adriaen Bens, blockmaecker, is gesurrog. als voogd (nevens Willem van der Mij), in de plaats van
Dirck Block za. ged., over de minderjarige erfgenamen van Hendrick Bens den ouden, in zijn leven
chirurgien, enz.
den 11 dito
Abraham Jansz Panneman, sackedraeger, en Evert Willemsz, varende man, zijn geord. als voogden
over het weeskindt van Jan Jansz, daar moeder af is Grietge Cornelis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Ida Jooste, die bij testament van Arien Jacobs, haar overleden man, not. Jacob
Duijffhuijsen alhier van 25-4-1664, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of meer
voogden te assumeren, zijn Andries Paulus, blockmaecker, en Corn. Jansz Meijer, kuijper, gesurrog.
als voogden over het kind, enz.
den 13 dito
Jacob Theunisz, cleermaecker, en Dirck Jansz Steijger, schuijtvoerder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Thomas Laurensz, daar moeder af is Jannetge Jacobs, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Evert Willemsz van Ouwater die bij testament van Sara Philips, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 25-4-1672, gesteld is voogd over hun kind, met macht om
een of meer voogden te assumeren, is Abraham Jansz Panneman, sackedraeger, geord. als mede
voogd over het kind, enz.
foto 20
den 14-3-1676
Jan Gillisz Hollant is op het verzoek van Lijsbeth Gillis Hollant geord. als voogd over het weeskind van
Hendric Pietersz Baers, daar moeder af is de voorn. Lijsbeth Gillisz Hollant, enz.
den 18 dito
Pieter Maertensz, schipper te Zee, is op het verzoek van Lijsbeth Gillisz Hollant geord. als mede
voogd, nevens Jan Gillisz Hollant, over het weeskind van Hendric Pietersz Baers, daar moeder af is de
voorn. Lijsbeth Gillisz Hollant, enz.
den 19 dito.
Pieter Poolen is op het verzoek van Hester Pieters Polen, die bij testament van haar overleden man
Willem van Gelder, not. Jacob Duijffhuijsen alhier van 20-3-1665, gesteld is voogdesse, met macht
om een of meer voogden te assumeren, geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Willem
van Gelder, daar moeder af is de voorn. Hester Pieters Poolen, enz.
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eodem die
Claes Theunisz van der Wel, varende man, en Pieter Hendricks van der Horst, moutmaecker, zijn
geord. als voogden over het weeskind van Ida Hendricks, daar vader af is Aert Theunisz van der Wel,
enz.
den 20 dito
Johannes van Gelder, passementwercker, is geord. als voogd (nevens Pieter Poolen) over het
weeskind van Willem van Gelder, daar moeder af is Hester Polen, enz.
eodem die
Pieter Poolen, lootgieter, en Jacob Coupe, laackendrapier, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Maria Isenbach, daar vader af is Daniel Maertensz, goutslaeger, enz.
eodem die
Barent Jansz van Anraet, servetwever, en Huijbert Jansz van Grol, zijn zo van vaders als moederszijde
geord. als voogden over de weeskinderen van Christiaen Jansz van Groll en Sijtge Jans, beide za. ged.,
enz.
Den 28 dito
Aert Verstolck, Bartholomeus Schonck en Jan Buurt, die bij testament van Ariaentge Aerts Verstolck,
not. Vitus Mustelius alhier van 5-6-1675, gesteld zijn voogden, nevens Joris van den Bergh,
maeckelaer, over de weeskinderen van de voorn. Ariaentge Aerts Verstolck, daar vader af is de
voorn. Joris van den Bergh, enz.
den 4-4-1676
Jacob Hendricsz, metselaer, en Theunis Dircksz de Heus zijn geord. als voogden over het weeskind
van Lijsbeth Jacobs, daar vader af is Aernout Christoffels, metselaer, enz.
den 8-4-1676
Cornelis Heijndricksz, varende man, die bij testament van Marijtge Vrancke, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 2-6-1667, gesteld is voogd over hun kind, enz.
den 9 dito
Jan Bastiaensz en Banckris Bastiaensz, naaldemaackers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maritge Bastiaensz, daar vader af is Marcus Hendricksz, enz.
eodem die
Christoffel Keijser, clerck van de sectr. van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over de
goederen van Stoffel Hendricksz, natuurlijke zoon van Maria van Wijngaerden, gelegateerd bij
Cornelia van Wijngaerden, volgens de codicillaire dispositie voor not. Servaes Hannot alhier van 1911-1671, met zodanige last van fideicommis als in de dispositie is uitgedrukt, enz.
den 18 dito
Joris Petrij, apothecarius, en Jan Berckhout, smit, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van
Abraham Jansz za. ged. (nevens Jacob van der Plancken) over het weeskind van Jacob Adriaensz
Deunisvelt za. ged., daar moeder af is Grietge Dircks, enz.
eodem die
Jacob Willemsz van Egmond en Claes Jansz Hooggeboren zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Pieters van Vijven, daar moeder af is Aeltge Stoffels, enz.
den 22 dito
Matheus Willemsz, sackedraeger, en Willem Adriaensz, binnelantsvaerder, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Trijntge Jans, daer vader af is Dirck Jansz, enz.
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den 23 dito
Joris Matheusz, corenmeter, en Johannes Willems, laackenwever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Barent Matheus, daar moeder af is Jannetge Huijgen, enz.
den 24 dito
Johannes Coijmans en Johannes Leenderts van Wijck, die bij testament van Cathalijntge Matheus,
not. Pieter van Someren alhier van 30-9-1675, gesteld zijn voogden over de kinderen geprocreeerd
bij Gerrit Dircksz Verburgh za. ged., enz.
foto 21
den 25-4-1676
Johannes Uijterweert is geord. als voogd (nevens Pieter Egberts van der Heul) over het minderjarige
kind van Willemina Gijsbrechts Elsewael, daar vader af is de voorn. Pieter van der Heul, enz.
eodem die
Thomas Thomasz Verjach, scheemaecker, en Corn. Moelaert, vleeshouwer, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Theunis Meesz, daar moeder af is Cathalijntje Jans, enz.
eodem die
Laurens Pietersz Cobij, hoedemaecker, en Daniel Albertsz, wollespinder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Martijntge Pieters, daar vader af is Pieter Jansz Roest, enz.
eodem die
Gerrit Jansz van Heijnsberge, winckelier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Adriaen Bleijswijck
za. ged. (nevens Pieter Kieckepost) over de weeskinderen van Guilliaem Eelhout, daar moeder af is
Eva Castel, enz.
eodem die
Op het verzoek van Claes Corn. Vlock is Chrisstoffel Keijser, clercq van de secrt. van de weeskaemer,
gesteld tot administrateur over de goederen gelegateerd aan de kinderen van Claes Corn. Vlock en
Maertge Jans van Eijmeren, in zekere gevallen volgens het testament van Adam Schade, not. Dirck
Meesters alhier van 8-1-1672, met zodanige last van fideicommis als in het voorn. testament is
uitgedrukt, enz.
den 30 April
Thieleman Claasz van Dulcken, sleper, en Hendrick van der Bel, timmerman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Anthonij Jansz Servaes, daar moeder af is Catharina Claes, enz.
den 2 Meij
Tieleman en Jan Jansz, naeldemaeckers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter de
Swart, daar moeder af is Sara Moncrieff, enz.
eodem die
Thomas de Clerck, hoedemaecker, en Abraham Breedervelt, huijstimmerman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Helena Jans, daar vader af is Jacob Bodel, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voogden over de minderjarige erfgenamen van Geertge Fransz van Polanen, in
haar leven weduwe van Robbert Aerts, wagenmaecker, is Stoffel Keijser, clercq van de sectr. van de
weeskaemer gesurrog., in de plaats van Johannes Weerts za. ged., tot administrateur over de
goederen bij de voorn. Geertge Frans nagelaten, volgens haar testament, not. Adriaen van Aller
alhier van 21-10-1668, enz.
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den 7-5-1676
Alzo Maria Bartholomeus van Assendelft, die bij testament van Corn. Louijsz van Wijck, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 8-10-1667, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, verklaarde van sints te wesen haer ten anderen
huwelijck te begeven, zijn Philips Basteels, notaris alhier, en Claes Wouters Guinck,
binnelantsvaerder, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 9 dito
Hendrick Jansz de Soete, vaerende man, en Jacob Hendricks, sackedraeger, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Geertge Jans, daar vader af is Pieter Jans, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Neeltge Teunis, die bij testament van Philips Jacobsz, haar overleden man, not.
Jacob Duijffhuijsen alhier van 14-2-1666, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te surrogeren, zijn Jan Jans Plemp, metselaer, en Isack Woutersz de Winter,
scheepstimmerman, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 15 dito
Cornelis van Vlierde is gesurrog. als curateur, in de plaats van wijlen Theunis Hoogerwaert (nevens
Mathijs van Mullem) over de goederen “de welcke ‘t kind of kinderen van Jan Jansz de Vroome
alreeds geprocreeerd ofte noch te procreeren bij sijne huijsvrouw Zara Koninghs zijn opgekomen
door het overlijden van Jan Elansz de Vrome der selver kinderen grootvaeder van 's vaders syde”,
volgens diens testament, not. Vitus Mustelius alhier van 21-9-1666, enz.
den 16 dito
Hendrick Freth, herbergier, en Jan Salomons, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Leenders Jacobsz, daar moeder af is Janneke Molenaers, enz.
eodem die
Hendric Pietersz Pieman, vaerende man, is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Gerrit
Jacobs de Swart, daar moeder af is IJtge Huijberts, enz.
eodem die
Jan Boon is op het verzoek van Hendrick Pieters Pieman, in de vorenstaande acte gementioneerd,
gesteld als acteur vanwege de weeskinderen van wijlen Gerrit Jacobs de Swart, daar moeder af is
Sijtgen Huijberts, de welke voor een (niet ingevuld) erfgenaam ab intestato zijn van Jacob Pietersz de
Swart, in sijn leven Cap.t. te water ten dienste deser Landen, om zo met en tegen Weijntge Cornelis
van der A, zijn nagelaten weduwe, als met en tegen de verdere meerderjarige erfgenamen te
procederen tot schifting, scheiding en deling van de boedel en goederen bij de voorn. Jacob de Swart
met de dood ontruimt en nagelaten, enz.
foto 22
den 20-5-1676
Dirck van Roijen, kooperslaeger, en Hendric van Venloo, brandewijnbrander, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Willem Jansz van der Wiel, daar moeder af is Catharina van Carpen, enz.
eodem die
Jan Cornelisz, arbeijder in de lootwitmolens, en Herman Adriaansz van den Bergh, drooghscheerder,
zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetge Pietersz, daar vader af is Adriaen
Adriaensz, enz.
den 21-5-1676
Willem Jansz Roosmale en Jacob van IJsvelt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van IJda
Jans, daar vader af was Michiel van Eecke, enz.
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den 22 dito
Jacob Francke Effendekluijten, vleeshouwer, en Jan Joosten, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Simons van Maegre, daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
Den 29 meij
Willem Woutersz, brouwersgast, en Joost Reijnierse, linnewever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pietertge Pieters, daar vader af is Jan Jacobs Colesson, enz.
den 5 Junij
Leendert van Waerden, kleerverkooper, is van vaderszijde, geord. als voogd (nevens Pieter Verschuer
als van moederszijde) over het weeskind van Pieter Tulp, daar moeder af was Emmerentia Willems
van Wassenbergh, enz.
eodem die
Pieter Jansz, schrijnwercker, die bij testament van Eva Dammus, zijn overleden huisvrouw, not. Dirck
Block alhier van 8-10-1645, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 10 dito
Alzo Catharina van Hessel, die bij testament van Johannes van Pantegem, haar overleden man, not.
Vitus Mustelius alhier van 25-4-1674, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te assumeren, verklaarde van sints te wesen haar ten anderen huwelijck te begeven,
zijn Jan Leendertsz van Heerse en Cornelis Sebede gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Simon Bosch. Luijtenant ter Zee, die bij testament van Cornelia Frans Craeij, zijn overleden
huisvrouw, not. Gerard Manrique alhier van 20-12-1675, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Joost Ariens Lijmsteijn is gesurrog. als voogd (nevens Pieter Jacobs Jongtijt), in de plaats van Willem
Ariens Lijmsteijn, die zich metter woonstede buiten deze stad naar Uijtrecht heeft begeven, over de
minderjarige zoon van Arij Willems Lijmsteijn, daar moeder af was Saertge Ariens, enz.
den 17-6-1676
Dom. Thomas Boon, predicant tot Spijckenis, en Isaacq Decker, die bij besloten testament van
Meijnsje Jacobs Duijnen, in haar leven weduwe van Evert van Malen, met haar hand op 17
december, waarvan superscriptie de zelve dag, not. Vitus Mustelius alhier is gepasseerd, zijn gesteld
tot administrateurs over zeker legaat van twee duizend gulden bij de voorn. Meijnsje Jacobs van
Duijnen aan Maria Duijtser, nagelaten dochter van Hester Jacobs Duinen gelegateerd, met zodanige
last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
eodem die
Laurens Jansz, schoenmaecker, en Pieter Lammen, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jannetge Stevens, daar vader af is Hendrick Jans Langman, schoenmaecker, enz.
den 18 dito
Anthonij Godschalck en Harmen de Wilde, die bij testament van Annetge France Vechters, in haar
leven huisvrouw van Corn. Willemsz Rijsbroeck, zijn gesteld tot voogden over de minderjarige
erfgenamen in het testament begrepen, hebben op heden ter weeskamer comparerende verzocht
dat zij van de voogdij mogen worden ontslagen, alzo zij meer als drie voogdijen hebben, enz.
eodem die
Copia
Aan de Ed. gr. Achtb. Heeren Schout, Burgermren. en Schepenen der Stadt Rotterdam

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

heeft seer reverentelijck te kennen Elisabeth Christians van Hoeck, wed. van Mr. Huge van der Swiep,
in sijn leven chirugijn binnen dese Stadt, als moeder van Maria van de Swiep, ende geduerende haere
minderjarigheijt gewesene testamentairen voogdesse over deselve Maria van der Swiep
jegenwoordig out over de 25 jaren, dat sij supp.lte. tot hare groote droefheijt heeft onder vonden,
dat de voorn. hare dochter soo danigh simpel ende belemmert in haar verstant is, dat deselve
onbequaem is omme hare weijnige goederen te regeren ende administreren, sulx nootsaackelijck zijn
sal, dat als curateur over haer persoon en goederen wierde gestelt, ende alzo haer supp.te. voogdije
met de meerderjarigheijt vande op gemelte hare dochter is komen te cesseren en op te houden, soo
was sij supp.te. te rade geweesen, haer U Ed. gr. Achtb. te addresseren reverentelijck versoekende,
dit selver goede en quitabile geliefte mochte zijn hare supp.te. nevens een vande naeste bloet
verwanten van 's vaders sijde, van hare voors. dochter, daer toe aen te stellen, Twelck doende etc.,
ende was ondert. Elisabeth van houck.
Bij dese gestelt in handen vande heeren Weesmeestrs deser stede Rotterdam, Actum den 5e Junij
1676, enz.
foto 23
den 18-6-1676
Weesmren. der Stadt Rotterdam gesien en geexamineert hebbende ’t bovenst. Request en Apostiele
hebben geoordeelt dat het haar privativelijck incumbeert om over krancksinnige en innocente
personen curateurs te stellen, sonder dat het selve de heeren van de weesk. eenigsints is
concernerende, die daeromme bij haer Apostille hiervoren geregistreert van den 6 Junij 1676 de
supplte. wel en te recht hebben van de hant gewesen en aan haar E. gerenvoijeert, actum bij Joh. de
Reus, mr. B. van den Velde en Sourij weesmren.
den 18-6-1676
Ds. Samuel Lansberge, predicant in de Remonstrantse gemeente alhier, Joris Crooswijck, Jan Boon en
Aert Pieters Coreleven, glaesmaecker, zijn op het verzoek van Elisabeth Corstiaensz van der Hoeck,
geord. als curateurs over de innocente doghter van Huge van der Swiep, daar moeder af is de voorn.
Elisabet Corstiaensz van der Hoeck, enz.
den 19 dito
Jan Adrijaens van Wijngaerde is geord. als voogd over de natuurlijk zoon van (niet vermeld), daar
moeder af was Maria van Wijngaerd, enz.
eodem die
Johannes Meschert en Jacob van Duijnen zijn (nevens Jan Adriaens van Wijngaarde) geord. als
voogden over het kind in de vorenst. acte gementioneerd, enz.
den 20 dito
Hendric Pieters Pieman, varende man, is geord. als voogd over de weeskinderen van Jacob Pieters
Swart, in zijn leven Cap.t. te waeter ten dienste deser Landen, daar moeder af was Maartge Gerrits,
tot ter tijt en wijle Jacob Sijmons Echmont en Jan Jacobs de Swart, die ten oorlog varen, thuijs
gekomen zullen zijn, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Herman van Soelen, Outburgerm. deser Stadt, die bij testament van Jufr.
Maria Sourij, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 27-10-1667, gesteld is voogd
over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is de heer Adriaen Sourij,
Raat en vroetschap deser Stadt, gesteld als mede voogd over de kinderen, enz.
den 24-6-1676
Jan Jansz van der Kist, huijstimmerman, en Mathijs van Harten, Spaense stoelmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Alida de Kraen, daar vader af is Adriaen Jansz van der Kist, enz.
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den 2-7-1676
Op het verzoek van Jeremias Gijsbertsz van den Velden, die bij testament van Maria Pietersz Baldee,
zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 13-12-1668, gesteld is voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Leendert Jacobs, seepsiedersknegt,
geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Hubrecht Claesz van Dulcken, die bij testament van Margarita Beeks, zijn overleden huisvrouw, not.
Corn. van Rosendael alhier van 16-10-1664, gesteld is voogd over hun kind, enz.
eodem die
Paulus Tobiasz, sackedraeger, en Pieter Jansz van Bommel, lijndraijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Tobiasz, daar moeder af is Hillegond Pietersz, enz.
den 15-7-1676
De heer IJsack Hessing, Raad en Vroetschap der Stadt Schiedam, die bij testament van Trijntge
Jeremias Ardenois, laatst weduwe van Henrick Murter, gesteld is voogd over de minderjarige
kinderen van de voorn. Trijntge Jeremias Ardenois, daar vader af was de voorn. Henrick Murter, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van de heer Isack Hessingh, die bij testament van Trijntge Jeremias Ardenois, laatst
weduwe van Henrick Murter, gesteld is tot voogd over hun kinderen, geprocreeerd bij de voorn.
Henrick Murter, is Nicolaes van Cleeff, notaris binnen dese stadt, gesurrog. als voogd, in de plaats
van Johan Volmarijn za. ged. over de kinderen, enz.
foto 24
den 16-7-1676
Jan Joppe, schipper, en Hendrick Hendrics, brouwersgast, zijn geord. als voogden over de
minderjarige kinderen van Herman Hendricks Meijer, daar moeder af is Margarita Hendricks, enz.
den 17 dito
Pieter Jansz, meesterknecht op ’t asijnmaecken, en Jan Ariens, metselaarsknegt, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Wouter Willemsz, daar moeder af is Annetge Jaspers, enz.
den 25-7-1676
Robbert Jacobs, verwersknecht, en Jan Maertensz van Roon, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Anneke Willems, daar vader af is Dirck Muller, enz.
den 30 dito
Gerrit Jansz, kleermaecker, en Mathijs van Gijsel, droogscheerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Philips Klinkenberg, geprocreeerd bij wijlen Anna Struijs, als mede over het
weeskind van de voorn. Philips Klinckenbergh, daar moeder af is Maijcke Jans,enz.
eodem die
Mr. Gerbrant de Reus, Sectrs. van dese kaemer, is op het verzoek van B. Roos, gesteld tot
administrateur over de goederen van de voorn. Roos, opgekomen en aanbestorven voor 3/4 door
doode en overlijden van wijlen Leendert Roos, in zijn leven gewezen schipper in dienst van de
Geoctroijeerde Oost Indise Comp.ij. ter Caemer alhier, bestaande zo in de geconsigneerde penn. ter
weeskamer alhier, als in de nog te ontvangen penn. (volgens overgezonden rekening van de
weesmren. van Colombo) voor verdiende gage van Montanier op de Oost Indise Comp.ij. ter Caemer
van Delff, enz.
den 1-8-1676
Op het verzoek van Michiel Coornaar, die bij testament van Marijtge Maertens, zijn overleden
huisvrouw, not. Justus Verschueren alhier van 13-12-1675, gesteld is voogd over hun kind, met
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macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Albert van Wensburgh, leerbereijder, en Gijsbert
van Roijen, kooperslager, geord. als mede voogden over het kind, enz.
den 6 dito
Pieter van Dorp, cleermaecker, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Willem Rhees za. ged., over
het weeskind van Hadewijntge van Wilstheuve, daar vader af is Jan Rotshoeck, enz.
den 7 dito
Op het verzoek van Grietge Thonis, die bij testament van Johannes Mathijs Bisson, haar overleden
man, not. Hartman den Custer alhier van (niet vermeld), gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Elias Milliers en Johannes Milliers gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
den 8-8-1676
Cornelis Blonck, cleermaecker, en Claas Crooswijck, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Theuntge Philips, daar vader af is Laurens Blonck, enz.
eodem die
Claas Paulsz van Boeckenes, die bij testament van Maertge Ariens Jonckers, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaas van Cleeff alhier van 25-1-1676, gesteld is voogd over hun kinderen,
alsmede over het weeskind van Maertge Ariens, daar vader af was Jan Simons, enz.
den 13 dito
Adraan en mr. Isack Vethuse zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Abraham Vethuse,
daar moeder af is Anna van de Luffele, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden en administrateurs over de som van twee duizend gulden de voorn.
kinderen gemaakt onder zekere conditie, bij Maria de Lange, weduwe en boedelhoudster van Pieter
Vethuse za. ged., de kinderens grootmoeder, volgens haar testament onder de hand gemaakt op 126-1676, waarvan de superscriptie de zelfde dag voor not. Nicolaas van Cleeff alhier is gepasseerd,
enz.
den 13 dito
Cornelis van der Bel, voorleser in de Zuijderkerck alhier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jan
van der Rai za. ged. (nevens Pieter van Dorp) over het weeskind van Hadewijntge van Wilstheuve,
daar vader af is Jan Rotshoeck, enz.
eodem die
Barent Jans, timmerman, en Dirc Hendricks, pourdesoijwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Johannes Barentsz, daar moeder af is Catharina Isacks, enz.
eodem die
Pieter Pietersz de Heer, opperbrouwersknecht in de Roode Leeuw, en Jan Jansz Koningh, vaerende
man, zijn geord. als voogden over het weeskind van Grietge Adriaans, daar vader af is Joost Dircksz,
enz.
den 14 dito
Cornelis van der Bel, bidder ter begraaffenis, en Gillis Jansz Eeuwijck, meestertimmerman, die bij
testament van Heijndrick Roelofse Witwout, in zijn leven cleermaecker, gesteld zijn tot
administrateurs over de goederen van Maria Hendricks Witwout, zijn nagelaten dochter, opgekomen
en aanbestorven door doode en overlijden van haar voorn. vader, enz.
eodem die
Op het verzoek van Corn. van der Bel, bidder ter begraaffenis, en Gillis Jansz Eeuwijck,
meestertimmerman, die bij testament van Hendric Roelofs Witwout, gesteld zijn tot administrateurs
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over de goederen van Maria Hendricks Witwout, opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van haar voorn. vader, is Pieter van Someren, notaris alhier, geadjungeert als acteur
vanwege de uitlandige zoon van de voorn. Hendric Witwout, om met en tegen de voorn. executeur
te procederen tot schifting, scheiding en deling van de boedel en goederen bij de meergen. Hendrick
Witwout metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
foto 25
den 20 Aug.
Adriaan de With, outlieuten.t. van een Comp. burgeren deser Stadt, de heer Emanuel van Welsenes
St. Sectrs. der voorn. Stadt en Adriaen van Leeuwen, die bij testament van Volckert van Schar, not.
Pieter van Someren alhier van 23-11-1675, gesteld zijn voogden over het weeskind van de voorn.
Volckert van Schare, daar moeder af was Willemina Sempels, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Lijsbeth Joosten, die bij testament van Michiel Jansz de Quack, haar overleden
man, not. Jacobus Delphius alhier van 28-3-1663, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Joost Dircks Santvlucht, varende man, en Pieter Aerts Swart,
kuijper, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 22 dito
Leendert Jansz Swartvelt en Pieter Jansz de Wit, scheepstimmerliede, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Kerckhoven, daar vader af is Adriaen Balbiaen, enz.
den 3-9-1676
Abraham Jansz Vinck, gaerentwijndersknecht, en Sander Claes de Heer, lijstenmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Maritgen Andries, daar vader af is Jan Jansz Elle, enz.
eodem die
Cornelis Jansz de Quack, varende man, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Joost Dircks
Santvlucht, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, (nevens Pieter Aerts Swart, kuijper) over de
weeskinderen van Michiel Jans de Quack, daar moeder af is Lijsbeth Joosten, enz.
eodem die
Cornelis Michiels van der Meijde, die bij testament van Neeltge Claes, zijn overleden huisvrouw, not.
Cornelis Rosendael alhier van 28-12-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Paulus van den Kouter, boeckdrucker, en Anthonij Kerrings, huijstimmerman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Pieter Thijs, daar moeder af is Maria Balten, enz.
den 10 dito
Johan Wisselton en Hendric van Melisdijck zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Johan
de Jongh, daar moeder af is (niet vermeld), enz.
den 10-9-1676
Dom. Johannes Blockerus, predicant van de Remonstrantse Gemeente tot Sevenhuijse, die bij
testament van Adriaen Joosten van Braeckel, not. Philips Basteels alhier, van 15-7-1676, gesteld is tot
executeur van diens uiterste wil en administrateur over de fideicommissaire goederen Claes
Adriaensz van Braeckel bij het voorn. testament gemaakt, compareerde op heden ter weeskamer en
verzocht dat hij van het executeurschap en de administratie mocht worden ontslagen, “vermits hij
buijten de Stadt was woonachtig en de Selve administratie niet wel soude cunnen waernemen”, enz.
eodem die
Gerrit Adriaensz van Braeckel, die bij testament van Adriaen Joosten van Braeckel, zijn overleden
vader za. ged., gesteld is tot executeur van diens uiterste wil en administrateur over de
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fideicommissaire goederen van Claes Adriaensz van Braeckel, zijn broeder bij het voorn. testament
gemaakt, enz.
eodem die
Joost van Braackel en Hiob Roos zijn op het verzoek van Gerrit van Braeckel gesurrog. tot executeurs
van uts., (in de plaats van Ds. Johannes Blockerus, predicant tot Sevenhuijse, die zich wettig heeft
geexcuseerd) en administrateurs over de fideicommissaire goederen van Claes Adriaens van Braeckel
bij het voorn. testament gemaakt, enz.
eodem die
Jan Boon is op het verzoek van Gerrit en Joost Adriaens van Braeckel met de heer Hiob Roos als
executeurs van het voorn. testament en administrateurs over de fideicommissaire goederen van
Claes Adriaensz van Braeckel bij het voorn. testament gemaakt, geadjugeert als acteur om voor en in
de naam en vanwege de voorn. Claes van Braeckel tegen de mede erfgenamen van de voorn. Adriaen
Joosten van Braeckel te procederen tot schifting en scheiding van de boedel en goederen bij de
meergem. Adriaen Jooste van Braeckel metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
eodem die
Adriaen en Mr. Isaack Vethuse, die bij testament van Catharina Vethuse, bejaarde ongehuwde
persoon, zijn gesteld tot voogden en administrateurs over de goederen van de kinderen van
Abraham Vethuse, daar moeder af is Anna van de Luffel gelegateerd, enz.
den 16 dito
Hendric Carels, schoelapper, en Cornelis Beijers Haesemoer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Dirc Cornelisz, daar moeder af is Betge Cornelis, enz.
foto 26
den 16-9-1676
Jan Govertsz van der Sprongh, bleijcker, en Pieter Pieterz Stierman, servetwever, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Heijltge Heijndricks, daar vader af is Jan Claasz Stierman, enz.
den 18 dito
De heer en mr. Franco du Boijs, outpresident Schepe deser Stadt, is gesurrog. als voogd, in de plaats
van de heer Pieter du Boijs za. ged., in zijn leven mede out president Schepe deser Stadt (nevens de
heer en mr. Leonard Verboom, Sectr. tot Hillegersberch) over de weeskinderen van Burghje
Baerthouts van Burghoorn, daar vader af is IJsbrant van Passen, enz.
den 24 dito
Claes en Jasper Cornelisz van der Lucht, korenmolenaars, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Emmetge Cornelis, daar vader af is IJsbrant Laurensz, enz.
den 26 dito
Wouter Jansz en Jan Rocus, sackedraegers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Adriaen Jans, daar moeder af is Neeltge Rocus, enz.
eodem die
Joris Matheus, korenmeter, en Corn. Jansz, schipper op een Staten jacht, zijn geord. als voogden over
de kinderen van Annetge Egberts, daar vader af is Anthonij Jansz Lem, enz.
eodem die
Jan Theunis van Heuckelom en Hendric Hendricsz, speldemaeckers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Thomas Jansz, daar moeder af is Thoontge Jans, enz.
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eodem die
Crijn Hendrics van Hulst, metselaer, en Jan Jaspers Coets, speldemaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Ariaentge Thomas, daar vader af is Jacob Jasperz, enz.
den 30-9-1676
Dirck Hendrics den Engel is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jacob Posthoorn za. ged., (nevens
Jan Paulusz Bellevijn) over de weeskinderen van Jan Theunisz, in zijn leven schipper, daar moeder af
was Grietge Isaacks, enz.
eodem die
Willem Hendricsz Rel, die bij testament van Neeltge Maertens Moeij, zijn overleden huisvrouw, not.
Adriaen van Aller alhier van 26-9-1677, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 2-10-1676
Adriaen Jansz, varende man, en Harmen Balten, brandewijnbrandersknecht, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jan Jansz, daar moeder af is Jannetge Adriaens, enz.
den 3-10-1676
Gerrard Celen, die bij testament van Catharina de Goij, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 3-3-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 9-10-1676
Cornelis Jacobs, cuijper, en Jan Jacobsz, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Christiaen Woutersz en Aeltge Jacobs, beide za. ged., enz.
den 10 dito
Jan Stoffels, kaemerbewaerder van de schepenkaemer, en Hendric de Vinck, sackedraeger, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Abraham Lucasz, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
eodem die
Jan Dircks van Harderwijck en Jan Jacobs van der Wieringe, groffschilder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Maerten Adriaensz, daar moeder af is Grietge Stevens, enz.
eodem die
Jacob Jacobsz van der Wolff, sackedraeger, en Dirc Oliviers, vaerende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Moijses Jansz, daar moeder af is Aeltge Jansz., enz.
den 12 dito
Barthel Thomasz, vaerende man, en Pieter Willemsz, linnewever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritge Eliasz, daar vader af is Jan Anthonisz, enz.
den 14 dito
Jan Stoffels, kaemerbewaerder van de Schepenenkaemer, en Pieter Joris, lijndraijersknecht, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Betge Cornelis, daar vader af is Pieter Jacobsz van
Hoogerbaan, onder etc., doch de voorn. Jan Stoffels tot ter tijt en wijle Pieter Cornelis, tuijndersknegt
de kinderens oom sal gekomen wesen tot den ouderdem van vijfentwintig jaren, enz.
eodem die
Cornelis den Hoovenman, binnelantsvaerder, en Evert Lucasz, kelderknegt in de brouwerij van de
Ringen, zijn geord. als voogden over het weeskind van Juriaen Mathijsz, daar moeder af is Aeltge
Hendrics, enz.
eodem die
Jacob van der Laen is gesurrog. als voogd, in de plaats Jan Cornelis Louterbeecq za. ged. (nevens
Huijbert Jansz Koel) over de goederen van het kind van Maertge Jans za., daar vader af is Gerrit
Pieters Verschoor, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Clara Tol, in haar
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leven weduwe van Jan Alewijns Koel, het kinds grootmoeder, volgens haar testament, not. Philips
Basteels alhier van 16-6-1670, enz.
den 15-10-1676
Op het verzoek van Jannetge Hendrics Hoogerwaert, die bij testament van Harpert Jansz van Heessel,
haar overleden man, not. Dirc Starberg alhier van 8-9-1667, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Leenderts van Hees en Hendric Roos
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
foto 27
eodem die
Harmanus Vinck, chirurgijn, die bij testament van Annetge Lotte, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Rijsoort alhier van 12-4-1666, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 16-10-1676
Gerrit Volckerts, vleijshouwer, Boudewijn Kingh, varende man, en IJsack de Vogels, koster, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Maertge Jans, daar vader af is Gerrit Pieters Verschoor, enz.
eodem die
Pieter Joosten Buijtenweg en Gerrit Jansz van Heijnsbergh, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maerten Joosten Buijtewegh, daar moeder af was Helena Jansz van Heijnsbergh,
enz.
eodem die
Cornelis Salomonsz, groffschilder, en Willem Willemse, schippersknecht, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Annetge Willems, daer vader af is Cor. van Adergon, enz.
den 21 dito
Cornelis van Biesem en Clement van der Hegge zijn op het verzoek van Maertge Pieters Berckhout,
“de welcke verklaarde van sints te wesen haer ten anderen huwelijcke te begeven”, gesurrog. als
voogden over de weeskinderen van Cornelis Jansz van der Swaan, daar moeder af is de voorn.
Maertge Pieters Berckhout, enz.
eodem die
Joost Boelhouwer is gesurrog. als voogd, in de plaats van Willem Danielsz za. ged. (nevens Maerte
Boelhouwer) over de weeskinderen van Frans Boelhouwer, daar moeder af was Trijntge Willems,
enz.
eodem die
Op het verzoek van IJffge Dircks, weduwe van Willem Willems, varende man, de welke verklaarde
van sints te wesen haer ten anderen huwelijcke te begeven, zijn Adriaen Heeren en Gillis Kalff
gesurrog. als voogden over de weeskinderen van de voorn. Willem Willemsz, daar moeder af is de
voorn. IJffge Dircks, enz.
den 24 dito
Barent Fredericsz en Dirc Michiels, stoelematters, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Pieter Cornelisz, daar moeder af is Adriaantge Jans, enz.
eodem die
Balte Marcelisz, brandewijnbrander, en Hendric Jansz, smit, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Hendricje Marcelis, daar vader af is Herman Paschiers, enz.
den 28 dito
Dirc Dircsz de Keijser, kuijper, en Beunis Dircs Keijser, besemmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Dircs, daar vader af is Jacob Jansz van den Bosch, enz.
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den 29-10-1676
Op het verzoek van Jannetge Dircs, die bij testament van Theunis Hendricsz, haar overleden man,
not. Zeger van der Brugge alhier van 29-11-1666, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Hendrics, sackedraeger, en Hendric Jansz Verschaege,
schilder, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 31 dito
Leendert Coninck en Martinus Saagman zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter
Theunisz, daar moeder af is Swaantge Leendertsz, enz.
den 5-11-1676
Johannes Kaff, die bij testament van Neeltge Dircs, zijn overleden huisvrouw, not. Adriaen van Aller
alhier van 3-11-1660, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Catalijntge Jooste, die bij testament van Willem Jansz van der Tijdt, haar
overleden man, not. Jacob Delphius alhier van 3-1-1668, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Corn. Jansz de Quack, stierman ter Zee, en Joost Dircs
Santvlucht, constaepel, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 13 dito
Jacob Jansz, sackedraeger, en Jacob Simonsz Blom, timmermansknecht, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Jan Jacobsz, daar moeder af is Jannetge Dircs, enz.
eodem die
Gerrit Cornelisz, timmermansknecht, en Maerte Maertensz, cleermaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Adriaen Dircsz van der Dussen, daar moeder af is Claesge Jacobsz, enz.
den 18 dito
Maerte Jacobsz van Wal, die bij testament van Maritge Jans Meulebeeck, zijn overleden huisvrouw,
not. Pieter van Someren alhier van 25-6-1676, gesteld is voogd over hun kind, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Jacobmijntge Pieters, die bij testament van Jan Jansz Geldersman, haar overleden
man, not. Jacob Delphius alhier van 3-11-1668, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., is Jan Jans Groen gesurrog. als voogd over het kind, enz.
den 20 dito
Adriaen Adriaensz, vaerende man, en Joris Jansz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Elisabeth Ariensz, daar vader af is Jan Jansz de Groot, sackedraeger, enz.
foto 28
den 25-11-1676
Cornelis Jacobsz van Middelen, stierman ter zee, en Johannes Sonje, fijnschilder, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Nicolaes Muerman, daar moeder af is Maria Jacobs de Jongh,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacobmijntge Pietersz, die bij testament van Jan Jansz Geldersman, haar
overleden man, not. Jacob Delphius alhier van 3-11-1668, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., is Dirc Kleijn, bode van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiralitijt
alhier, nevens Jan Jansz Groen, gesurrog. als voogd over het kind, enz.
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den 26 dito
Op het verzoek van Ida Santvoort, die bij testament van Egbert Lamberts Burghuijse, not. Cornelis
van Rosendael alhier van 19-7-1667, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Goose van der Graef en Simon Bosch gesurrog. als voogden over de
kinderen, enz.
den 27 dito
Goose Lieventsz van der Graeff, metselaer, en Simon Jansz Bosch, wijnkooper, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Martijntge Cornelis, daar vader af is Cornelis Cock, enz.
den 28 dito
Jan van Beveren de Jonge en Adriaen van Coetsvelt, die bij testament van Jacob van Beveren, not.
Adriaen Maes alhier van 13-11-1676, gesteld zijn voogden over het weeskind van de voorn. Jacob van
Beveren, daar moeder af was Anna Pelt, enz.
den 3 Decemb.
De heer Samuel Loijs, out commissaris van zeesaecken en Capt. van een Comp. burgeren deser stadt,
mitsgaders mr. B. van der Velde, Raat en Vroetschap der stad, zijn van vaderszijde geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Jacob Loijs, in zijn leven out Schepe deser Stadt, daar moeder af
was Eva Minnebeeck, doch de voorn. heer van der Velde “alleenlijck tot der tydt en wijle doutste
zoon van voorn. Jacob Loijs sal gekomen wesen tot den ouderdom van 25 jaeren”, enz.
eodem die
Arent Tenes, backer, en Leendert van der Bel, cleermaeker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Johannes van Aecken, daar moeder af is Elisabeth de Ridder, enz.
eodem die
Comp. op heden ter weeskamer dezer Stede Jan van Bevere de Jonge, die bij testament van Jacob
van Bevere, not. Adriaen Maes alhier van 13-11-1676, gesteld was voogd over het weeskind van de
voorn. Jacob van Beveren, daar moeder af was Anna Pelt en op de 28 laatsleden de voogdij voor
weesmeesters had geaccepteerd, verzoekt van de voogdij te mogen worden geexcuseerd om wettige
redenen, enz.
eodem die
Willem van der Ploegh is (nevens Adriaen Coetsvelt) gesurrog. als voogd, in de plaats van Jan van
Bevere de Jonge, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, over het weeskind van Jacob van Beveren en
Anna Pelt, beide za. ged., enz.
den 4-12-1676
Huijch Moud, cleermaecker, en Cornelis Leenderts, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Daniel Moud, daar moeder af is Matge Leenderts, enz.
eodem die
Abraham van der Waeter en Evert Braem, die bij testament van David Haring, not. Zeger van der
Brugge, alhier van 29-10-1676, gesteld zijn voogden over de weeskinderen van de voorn. David
Haring, geprocreeerd zo bij Cathalijntge Huijberts van Est, zijn eerste, als Catharina Hendrics, zijn
laatste huisvrouw, enz.
eodem die
Hendric Romeijn, huijstimmerman, en Adriaen Grootemaet, wijnkooper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Geertge Harmens, daar vader af is Claes Jansz, enz.
den 9 dito
Dirck Hioppen de Swart, schipper ter zee is (nevens Tieleman Haegedoorn) gesurrog. als voogd, in de
plaats van Willem Houthuijs za. ged., over al de minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het
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testament van Claas Claasz Alenbosch, not. Adriaen van Aller alhier van 1-1-1666, daar toe
gerechtigd zijn, enz.
eodem die
Willem Jansz, glaesemaecker, en Johannes van Westerbrugge, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter van Westerbrugge, daar moeder af is Maria Conincks, enz.
eodem die
Abraham Jansz Pau, sackedraeger, en Cent Jans, vaerende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Susanna Besquaels, daar vader af is Pieter Eldersz Verdijck, enz.
eodem die
Cornelis Joachimsz, metselaer, en Johan Gerritsz van Hove, noothulp van ’t korenmeten, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Joris Huijbertsz, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
geen datum vermeld
De heer Jacob den Dubbelde, die bij testament van Sophia van Santvoort, in haar leven weduwe van
Cornelis Schaeck, not. Vitus Mustelius alhier van 22-2-1671, gesteld is voogd over het weeskind van
de voorn. Sophia Santvoort, daar vader af was de voorn. Cornelis Schaeck, enz.
foto 29
eodem die
Op het verzoek van de heer Jacob den Dubbelde, die bij testament van Sophia Santvoort, in haar
leven weduwe van Cornelis Schaeck, not. Vitus Mustelius alhier van 22-2-1671, gesteld is voogd over
hun weeskind, met macht om een of meer voogden te mogen assumeren, is Jacob van der Straeten,
vleeshouwer, geord. als mede voogd over het weeskind van de voorn. Sophia Santvoort en Cornelis
Schaeck, beide za. ged., enz.
den 12-12-1676
Jan Laurensz, kuijpersknecht, en Boudewijn Jansz, besemmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Anthonij Stevensz, daar moeder af is Annetge Laurens, enz.
den 16 dito
Cornelis Jansz van der Mij is (nevens Jacob Beijerman) gesurrog. als voogd, in de plaats van Jacob van
Bevere, over de uitlandige zoon van Pieter Jansz Koecketer, daar moeder af was Kniertge Jans van
der Oot, enz.
eodem die
Comp. op heden ter weeskamer dezer stad Rotterdam Govert Thoen, cassier in de wisselbanck deser
voorn. stadt, die bij testament van Bruijn de With, not. Philips Basteels alhier van 1-10-1676, gesteld
was voogd over de minderjarige zoon van de voorn. Bruijn de With en verklaarde dat hij meer als drie
voogdijen had, en dat hij derhalve van de voogdij behoort te worden geexcuseerd, enz.
den 18 dito
Lourens de With is gesurrog. als voogd, in de plaats van Govert Thoen, cassier in de wisselbanck
deser Stadt, die zich wettig heeft geexcuseerd, (nevens Joost Colck) over de minderjarige zoon van
Bruijn de With, daar moeder af was Emmetge Leenderts, enz.
eodem die
Joost Colck, die bij testament van Bruijn de With, not. uts., gesteld is voogd over de minderjarige
zoon van de voorn. Bruijn de With, daar moeder af was Emmetge Leenderts, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 24 dito
Jacob Simons Egmont en Jan Jacobsz Swart zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van Hendric
Pieters Pieman, over de weeskinderen van Jacob Pieters Swart, daar moeder af was Maertge Gerrits,
enz.
den 31-12-1676
Gerrit Gerritsz van der Schie is gesurrog. (nevens Cornelis Jorisz van Dijck), in de plaats van Willem
Gerritsz van Voorst, over de minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het testament van
Jacomijntje Joris van Dijck, weduwe van Carel Jansz Beelts, not. Pieter van Someren alhier van 26-61671, daar toe zijn gerechtigd, enz.
den 7-1-1677
Dirc Adamsz van Kessel, tegelbackersknecht, en Jan Claesz, sackendraeger, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Anna Dupon, daar vader af is Melsert Jansz van Doornick, enz.
eodem die
Claes Jansz Poortael, backer, en Willem Jorisz van den Enden, varende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Cathalijntge Gillis, daar vader af is Hendric Jansz Goes, enz.
Den 9 dito
Copie
Aende Ed. Groot Achtb. Heeren Schout, Burgemeesters, en schepenen der Stadt Rotterdam
Geeft reverentelijck te kennen Pieter Kieckenpost woonende binnen de Stadt Delft hoe dat Guilliaem
Eelhout sijn supplts. broeder van halven bedde in den Jare 1664, op den 27 februarij, van sijne
goederen disponerende, sijne huijsvrouw Eva Castel, heeft geinstitueert tot sijn universele
erfgenaeme, mits dat zij aen sijn kinderen uijt haar verweckt tot mondigen dagen, aan haar alle elke
eens soude uijtkeeren, een summa van negen duijsent gulden, welcke naderhant noch is vergroot,
met de zumma van drie duijsent gld, volgens sijne codicillaire dispositie in date den 11e. decemb.
1665, in voldoeningh van haere vaderlijcke erffenis, en verder tot voogt over deselve sijne kinderen
gestelt, hem supplnt. mitsgaders Adriaen Bleijswijck, in welcken plaets (over mits des selfs overlijden)
is gesurroquert bij de weeskaemer deser Stadt tot mede voogt, Gerrit Jans van Heijnsberge
winckelier, t' is nu sulcx dat de voors. Gulliaem Eelhout sijne testamentaire dispositie met de doodt
hebbende geconfirmeert, de voors. sijne nagelaetene huijsvrouwe in de gemeyne boedel is blijven
sitten, sonder eeligen staet, ofte Inventaris te maacken, alzo deselve bij den voors. testamente was
geremitteert, regeerde en gouvernerende alles nae haeren appetijt en welgevalle, tot op huijden toe,
met d' adsistentie van haere suster, en nademael sij supplt. van tijt tot tijt heeft hunnen bewercken
dat de voors. huijs houdingh en maniement vande voors. wed: omtrent haere neringh, bestonde in
het maacken of werck van bombasijnen niet met zoo danigen beleijt en directie geschickt, nochte
gehanthaeft, als wel een voorsichtige huijs moeder betaemt, het welcke ontstaat uijt en waar
mancquement van verstant dat de voors. wed. sedert eeligen tijt, enz. (Dit gaat nog een tijd zo door
en gaat over de krankzinnigheid van Eva Castel, niet verder overgenomen).
foto 30
den 13-1-1677
Maerte Sandersz van Duren, die bij testament van Maritge Willems van Dijck, zijn overleden
huisvrouw, not. Gerrit Manricque alhier van 31-3-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 19-1-1677
Nicolaas van Cleeff, notaris alhier, en Jan de Bruijn, schoemaecker, zijn gesurrog. als voogden, in de
plaats van wijlen Evert Houtwijck, in zijn leven burgemr. der stadt Naerde, en Johannes Volmarijn,
coopman alhier, beide za. ged., over de weeskinderen van Johannes Nederenbergh en Cornelia
Pieters, beide za. ged., enz.
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eodem die
Pieter van Goor, kaeskooper, en Hendric van Lijst, haeckmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Jans van Goor, daar vader af is Christiaen van Lijst, enz.
den 15 dito
Marcus van Aecken en Laurens Halet, tabackverkoopers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertge Pleune, daar vader af is Philip Adolphs, enz.
den 16 dito
Willem Bastiaensz van Dijck is op het verzoek van Annetgen Marcus, weduwe van wijlen Hendric
Jacobsz Crawaet, die bij testament van haar voorn. man, not. (niet vermeld) alhier, gesteld is
voogdesse over hun kinderen, gesteld als curateur ad lites, om waar te nemen, voor te staan en
vervolgen zodanig recht, als de weeskinderen zijn hebbende op en jegens Bernard van Outheusden,
als bij codicille van Claes Jansz van Geffe, gesteld zijnde tot executeur van zijn testament en
administrateurs over de nagelaten fideicommissaire en andere goederen, toekomende Jan Cornelisz
van Nieuwenhuijse, waarvan de kinderen erfgenamen ab intestato zijn, enz.
den 16 dito
Huijbert Cornelisz, stierman, en Joris Cornelisz, kuijpersknegt, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Cornelis, daar moeder af is Barber Cornelis, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Gerrit Jansz Heijnsberge en Pieter Kieckepost als geord. voogden over de
weeskinderen van Guilliaem Eelhout, daar moeder af is Eva Castel, is Nicolaes van der Cop gesteld tot
administrateur over de boedel, mitsgaders al de goederen zo die bij de voorn. Eva Castel althans
werden gepossideert, als mede curateur over haar persoon, om alles waar te nemen en te dirigeren
met communicatie van weesmren., ingevolge van reqt. bij de voorn. voogden aan de heeren van de
weesk. overgelegeert, enz.
foto 31
den 20-1-1677
Op het verzoek van Gerard van Halen, die bij testament van Elisabeth van Meurlingh, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 9-9-1676, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te mogen assumeren, is Joost van Sorgen geord. als mede voogd over de
kinderen, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Maritge Jans van der Schoot, die bij testament van Jan Hendrics van der Knap,
haar overleden man, not. Willem Lossij tot Amsterdam van 29-7-1665, gesteld is voogdesse over hun
kinderen, zijn Pieter Schap, kleerkoper, en Leendert Schap, kleermaker, gesurrog., in desselfs plaats
over de kinderen, enz.
den 22 dito
Adriaen Pietersz, kruijer, en Theunis Cornelisz, vaerende man, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weeskind. van Grietge Huijgen, daar vader af is Cornelis Cornelis Schaep, enz.
eodem die
Pieter Mathijsz en Maerte Andriesz, schoenlappers, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Claes Clementsz, daar moeder af is Elsje Jans, enz.
den 23 dito
Maerte Andriesz, kuijpersknecht, en Gillis Dircsz, linnewever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Adriaentge Huijberts, daar vader af is Dirc Gillisz, enz.
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eodem die
Hendric Jooste Witkamp, backer, en Michiel de Ruijter, smitsknecht, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Wollebrant Jansz, daar moeder af is Lijsbeth Pieters, enz.
den 27 dito
Jan Boon is gesurrog. als curateur, in de plaats van Jan Willemsz Caff za. ged., over Mathijs Thonisz,
innocente persoon en administrateur over diens goederen, enz.
eodem die
Jan Boon is gesurrog., in de plaats van Stoffel Keijser, die zich naar Oost Indien heeft begeven, tot
administrateur over de goederen bij Geertge Frans van Polanen, in haar leven weduwe van Robbert
Aertsz, waegemaecker, nagelaten, volgens haar testament, not. Adriaen van Aller alhier van 21-101668, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Jan Aldertsz van Eijck, die bij testament van Maria Pieters van Veen, zijn
overleden huisvrouw, not. N. van Cleef alhier van 16-9-1676, gesteld is voogd over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, is de voorn. N. van Cleeff geord. als mede voogd over
het kind, enz.
eodem die
Mr. Gerbrant de Reus, secrt. van dese kaemer, is gesteld tot administrateur, op het verzoek van de
erfgenamen van Nicolaas Colff en Sara van Heuckelom, over de rest van penn. op 18-11-1676 ter
weeskamer geconsigneerd, voor de voorn. erfgenamen, enz.
den 4-2-1677
Op het verzoek van Ermpje Jans de Vrome, die bij testament van Theunis Hendrics Hoogerwaert,
haar overleden man, not. P. Basteels alhier van 30-11-1674, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis van Vlierde en Jan Jooste Vermeulen
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Pietersz Carpentier, die bij testament van Maritge Jacobs, zijn overleden huisvrouw, not. Gerrit
Manricque alhier van 23-11-1667, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Paulus van der Heijde, die bij testament van Hillegond de Poter, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 3-10-1676, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van de heer mr. Gerrit Vis Willemsz, die bij testament van Maria van Couwenhove,
zijn overleden huisvrouw za. ged., not. Jacob Delphius alhier van 18-11-1662, gesteld is voogd over
hun kind, is de heer mr. Jan Pesser, outburgermeester deser stadt, gesurrog. als mede voogd, in de
plaats van wijlen (niet vermeld) Couwenhove, over het kind, enz.
eodem die
Comp. op heden ter weeskamer dezer stadt Rotterdam Adriaan de Meijer en Johannes Muijsert als
geord. curateurs over Maritge de Meijer en verklaarde “dat de selve wederom was gekomen tot haar
volle verstant en kennis, en dat sij derhalven van de voors. curatele behoorden te werden
ontslaegen”, enz.
den 6 dito
Op het verzoek van Maritge Jans, die bij testament van Emanuel Emanuels Hart, zijn overleden
huisvrouw (sic), not. Vitus Mustelius alhier van 2-8-1677, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Jooste Heijdrich, sleper, en Jan Cuijper,
schoenlapper, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
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eodem die
Jacob Claesz Cleijwegh, die bij testament van Jannetge Jans Groenhout, not. Pieter van Someren
alhier van 27-6-1669, gesteld is voogd over de minderjarigen, mitsgaders executeur van het
testament, enz.
foto 32
eodem die
Op het verzoek van Jacob Claas Cleijwegh, die bij testament van de voorn. Jannetge Jans, not. uts.,
gesteld is voogd over de minderjarigen, mitsgaders executeur van het testament, is Jan Boon in de
plaats van Salomon Cosijn za. ged., gesurrog. als mede voogd over de minderjarigen in het testament
begrepen, mitsgaders mede executeur van meergem. testament, enz.
den 11-2-1677
Op het verzoek van Trijntge Joris van Dijck, die bij testament van Willem Gerritsz van Voorst, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 5-9-1676, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jacob Gerritsz van Voorst, schoenmaecker,
en Corn. van Dijck, herbergier, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 12 dito
Samuel Cocq, seijlmaecker, en Jacobus Rijckhals, wijnkooper, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats
van Samuel Jans Cock za. ged., over de minderjarige kinderen van Corn. Huijberts Lorregae, daar
moeder af is (niet vermeld), de welke uit kracht van het testament van Neeltge Cornelis, weduwe van
Jan Corn. Foij, tot de erfenis gerechtigd zijn, enz.
den 17 dito
Claes Pietersz, schoenmaecker, is nevens Elbert Wijnouds, geord. als voogd over het weeskind van
Herman Wijnouds, daar moeder af is Maritge Gatijn, enz.
eodem die
Elbert Wijnoudt en Claes Pietersz, schoemaecker, zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon
van wijlen Maijcke Pieters, daar vader af was Ferdinandus van Tanckeree, enz.
den 19 dito
Jan Boon is gesteld tot administrateur over de goederen van de kinderen van Banckeris Ariensz, daar
moeder af was Neeltge Cornelis, gelegateerd bij Jannetge Dircks, weduwe van Bartholomeus Joris
Paus za., volgens hun testament, not. Vitus Mustelius alhier van 3-7-1673, enz.
den 24 dito
Frans Abrahamsz en Andries Bartels, linnewevers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maertge Willems, daar vader af is Andries Cornelisz, enz.
eodem die
Gillis Abrahamsz, sackedraeger, en Jan Jansz, scheepstimmermansknecht, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jannetge Willems, daar vader af is Jacob Abrahamsz, enz.
den 24-2-1677
Willem van Zundert en Cornelis van der Mast zijn geord. als voogden en curateurs over de goederen
van het weeskind van Arij Claesz van Braeckel, daar moeder af is Trijntge Jans, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Erckje Jans van Santen, weduwe van wijlen Claes Jacobs
van Braeckel, diens grootmoeder, enz.
den 25 dito
IJman Theunisz, varende man, en Dirck Cruijsel, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Laurens Theunisz, daar moeder af is Maria Abrahams, enz.
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den 26 dito
Cornelis Jansz, opperman, en Berent Durants, wollekammer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Glaude Mathijs, daar moeder af is Jannetge Pieters, enz.
den 4 Martij
Op het verzoek van Marijtge Claes Vuijcq, die bij testament van Jan Juriaensz, not. Hartman de Custer
alhier van 24-7-1664, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden
te surrog., zijn Jan Claes Vuijck en Pieter Jacobs van Harthals gesurrog. als voogden over de kinderen,
enz.
eodem die
Sander Maertensz van Dueren en Willem van Dijck, sackedraegers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maerte Sanders, daar moeder af was Maritge Willems van Dijck, enz.
den 5 dito
Aert Bortie, varende man, is geord. als voogd over de minderjarige kinderen van Agnis Smith, daar
vader af is Jacob Bortie, enz.
eodem die
Jacob Willemsz de Bruijn, varende man, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jacob Jansz
Godlander za. ged. (nevens Corn. Ariensz Schoock) over de weeskinderen van Grietge Rocus, daar
vader af is Willem Jacobs de Bruijn, enz.
eodem die
Martinus Basius, der medicinen doctor, en Roelant van Asbergen, chirurgien, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Maerte Maertensz, daar moeder af is Catharina Claes, enz.
den 12 dito
Willem Hendrics en Hendric Willemsz, schoenmaeckers, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Josua Joosten van Bergen, daar moeder af is Cniertge Gerrits, enz.
den 13 dito
Adriaen Baten, smit, en Philip Jansz van der Linden, kruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Neeltge Pieters, daar vader af is Theunis Pietersz van Sprang, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Jacobus Hollaer is de heer mr. Leonard Verboom gesurrog., in de plaats van
wijlen Hendric van Biesevelt, als mede voogd over de weeskinderen van Meijndert van der Haeven,
daar moeder af is Christina van Biesevelt, enz.
foto 33
den 20-3-1677
Arij Minne en Cornelis Jacobsz, vaerende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Annetge Thijs, daar vader af is Gijsbert Gijsberts Blom, enz.
den 24 dito
Jacob Robrechts, kruijer, en Michiel Louijs, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Johannes Dircs, daar moeder af is Barber Huijberts, enz.
eodem die
Jacob Rennij is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Johannes van Heuckelom (nevens
Abraham van Heuckelom) over het weeskind van Lambrecht van Heuckelom, daar moeder af is
Engeltge Bricquenij, enz.
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den 25 dito
Jan Barentsz Vormer, die bij testament van Saertge Joosten, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 26-2-1676, nevens Joost Lijbertsz, zijn gesteld als voogden over de weeskinderen
van de voorn. Saertge Joosten, daar vader af is de voorn. Jan Barentsz Vormer, enz.
den 1 April
Claas Pietersz Bosch, die bij testament van Divertge Hendrics, zijn overleden huisvrouw, not. Servaes
Hannot alhier van 19-10-1669, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Willem Dingemans, linnewever, en Cornelis Adriaensz Kerckhove, kuijper, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Burghje Jacobs, daar vader af is Leendert Dircksz, enz.
den 3 dito
Aert Gerrits van Lierop, bleijcker, en Roeland van Assenbergh, chirurgien, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Maria Breeban, daar vader af is Andries Adriaensz van Bueren, enz.
eodem die
Weesmren., gelet op het verzoek van Aert Gerrits van Lierop, “tenderende dat hij mocht geexcuseert
werde van voorenst. voogdije, so wanneer de broeder van de voorn. Andries van Buren die nu
uijtlandig is, sal wesen thuijs gekomen, hebben geconsenteert sulix haar E. doen bij desen dat de
voors. Aert van Lierop, de voors. voogdije maar sal exerceren tot ter tijt en wijle de voorsz. broeder
van meergem. Andries van Buren sal thuijs gekomen sijn”, enz.
den 8 dito
Alzo Janneke Jeroens Falloo, die bij testament van Willem Pietersz Kreemers, haar overleden man,
not. Arent van Neten binnen Dordrecht van 11--11-1663, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., verklaarde “van sints te wesen haer ten anderen
huwelijck te begeven”, zijn Leendert Schiebroeck en Aelbert Woning gesurrog. als voogden over het
kind, enz.
den 10 April 1677
Leendert Adriaensz, ballasthaelder, en Stoffel Reijniers, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Cornelis Portier, daar moeder af is Claesge Cornelis, enz.
eodem die
Barent Thonis, binnelantsvaerder, en Marcus Melgers, tabackverkooper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Neeltge Theunis, daar vader af is Daniel Joachims, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Elisabeth van Steendere, die bij testament van Joris Vermeulen, haar overleden
man, not. Adriaen Maes alhier van 5-3-1674, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Jacobus Vermeulen en Cornelis Wachtmans gesurrog. als voogden
over het kind, enz.
den 16 dito
Alzo Gerritge Cornelis Besaen, die bij testament van Johan Corvers, haar overleden man, not. Vitus
Mustelius alhier van 22-10-1668, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te mogen kiezen, verklaarde van zins te wezen haar ten andere huwelijk te begeven, zijn
Cornelis Ariensz Besaen en Johannes van Wijngaerde gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Stoffelsz, kaemerbewaerder van de Schepenenkaemer, en Bastiaen Gillis, arbeijder, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Geertge Jans, daar vader af is Jan Dircks, enz.
Den 23 dito
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Weesmren. der Stadt Rotterdam gesien en geexamineert hebbende seeckere Sententien bij den
Hove van Holland van dato den 29 Jan. 1677 mitsgrs. opgevolgde Interpretatie van de selve sententie
bij den voors. Hove op den 23e febr. daer aan volgende gedaen, waer bij Pieter Adriaensz Verwer
gewesene executeur van den testament van Pieter van der Meule in zijn leve coopman alhier is
geord. alle de effecten van de particulieren boedel van voorn. Pieter van der Meule ter caemer alhier
te depositeren onder soodanige clausulen ende reserven als bij de selve sententien (in ‘t
consigneboeck van rentebrieven en andre effecten geregistreert) breeder is geexpresseert, mitsdat
daer mede finalijck soude comen te cesseren ’t voorsz. executeurschap van de voorn. Pieter
Adriaensz Verwer, zoo hebben de selve gesurrogueert tot administrateur over den voorsz. boedel en
goederen de heer en mr. Wilhem Gevers Ad.t. voor den Hove van Holland, onder belofte van sich
daer inne te quijten naer behooren, actum bij mr. B. van den Velde en Adr. Sourij weesmren.
foto 34
den 24-4-1677
Mr. Jeremias de Baudous, Ad.t., en Wilhelmus de Baudous, Dr. Medicina, zijn van moederszijde
geord. als voogden over de weeskinderen van Anthonij van der Hulst, daar moeder af was Barbara de
Baudous, enz.
In margine: den 24 dito
Cornelis Jansz de Quack en Joost Dircks zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van Willem
Jansz van der Tijdt, daar moeder af is Catalijntge Jooste, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Gerrit Prins, die bij testament van Jorijntge van den Kerckhove, weduwe van
Daniel Romboutsz, not. Pieter van Somere alhier van 21-3-1672, gesteld is voogd over de
weeskinderen van de voorn. Jorijntge van den Kerckhove, geprocreeerd bij de voorn. Daniel
Romboutsz, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Johannes Louterbeecq gesurrog.
als mede voogd, in de plaats van wijlen Gerrit Ooms, over de kinderen, enz.
den 30 dito
Theunis Thibouts van Outgaerde, spellemaecker, en Jan Jansz Boot, bouwman, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Barber Jansz, daar vader af is Maerte Maertens, enz.
den 1 Meij
Willen Dircs van Egmont, havenmeester, en Corstiaen Jans van der Poel, varende man, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jan Boudewijnsz, daar moeder af is Cornelia Tijs, enz.
eodem die
Jan van der Straten, backer, en Jacobus Mannaert, wijnkooper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Huijbertsz, daar moeder af is Adriaentge Hendricks, enz.
den 7 dito
Aert Willemsz Hees, backer, en Gerrit Pieters van Dorp, sackedraeger, die bij testament van Aeltge
Frans de Lange, not. Gerard Manricque alhier van 10-10-1676, gesteld zijn voogden over het
weeskind van de voorn. Aeltge Frans de Lange, daar vader af was Olivier Jansz, enz.
eodem die
Albert de With, wijnkooper, en Jan Jacobsz, besemmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Trijntge Claes de With, daar vader af is Gillis Jacobsz, enz.
den 8 dito
Jan Dircs Vermeule is geord. als voogd over de weeskinderen van Dirck Arents Vermeule, daar
moeder af was Mensge Jans, enz.
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den 12 dito
Op het verzoek van Jannetge Cornelis, die bij testament van Dirck Claesz den Engel, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 8-3-1672, gesteld is voogdesse, nevens Gijsbert Jansz de Quack,
over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., is Engel Claesz den Engel, nevens
de voorn. Gijsbert Jansz de Quack, gesurrog. als mede voogd, in de plaats van de voorn. Jannetge
Cornelis, over de kinderen, enz.
dito
Adriaan de Jong, clerck ter Secretarie deser stat, is gesteld tot administrateur over de nagelaten
boedel van Dirck Arentsz Vermeule, in zijn leven weduwnaar van Mensje Jans, enz.
den 14-5-1677
Op het verzoek van Pieternelle Pieters, die bij testament van Adriaen Aerts Timmers, haar overleden
man, not. Cornelis Maes alhier van 29-11-1660, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Jan Thomasz Cocks, wieldraeijer, en Dammas Daem,
vlaskooper, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
dito
Jan van den Pavert, procureur alhier, en Allert Ravensburg zijn geord. als voogden over het weeskind
van Simon Cleijn, in zijn leven Capt. te water ten dienste van zijn Coninkl. Maj.t. van Denemarken,
daar moeder af is Ingetge Adriaans van Loockeren, enz.
eodem die
Leenders Willems Nijg, schipper ter see, en Leendert Opmeer, moutmaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Nelletge Bruijne, daar vader af is Jan Jansz Saegh, enz.
eodem die
Pieter Pietersz, bootsman, en Thijs Pieters, sijdewercker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Willem Simonsz, daar moeder af is Boudewijntge Pieters, enz.
eodem die
Theunis Noteboom, timmerman, en Hermanus van Weene, kleermaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van de voorn. Willem Simons, daar moeder af was Jannetge Robrechts, enz.
eodem die
Allert Ravensburgh en Johannes Schuijlart, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van de voorn. Simon Cleijn, geprocreeerd bij Catharina van Wijnberge, zijn eerste vrouw za. ged., enz.
den 15 dito
Francois Heereman, stoelsetter, en Bastiaen van Es, sleper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Matheus Stedner, daar moeder af is Hester Jans, enz.
eodem die
Willem Cornelisz van Dorp, schoenmaecker, en Jan van Keulen, brouwersknecht, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Judith Cornelis, daar vader af is Cornelis Cornelis van
Wijngaerden, enz.
den 19 dito
Eeuwout Cornelis Rivier, viskooper, en Hendric Jansz, vaerende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Joost Cornelis Nieuwkerck, daar moeder af is Lijsbeth Bastiaensz, enz.
dito
Op het verzoek van Trijntge Thonis, die bij testament van Abraham Everts Beijer, haar overleden
man, not. P. van Somere alhier van 29-8-1670, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
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een of meer voogden te surrog., zijn Mathijs Beijer, varende man, en Albert Dircks, brouwersknegt,
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
foto 35
den 21-5-1677
Pieter Jorisz, lijndraijer, en Jan Meijndertsz, wieldraijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Aerts, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
den 26 dito
Joost Jansz van Rosse en Dirck Marcktschuijt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Grietge Jacobs, daar vader af was Marinus Pinter, enz.
eodem die
Pieter Dircks Hogewoningh en Cornelis Ariens ‘t Hooft zijn geord. als voogden over de minderjarige
dochter van Grietge Cornelis Kool, daar vader af was Arij Gijsberts Thooft, enz.
eodem die
Adriaan en Evert Pietersz Weijman zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan Pietersz
Weijman, daar moeder af is Hendrickje Hendrics, enz.
den 28 dito
Huijg Cornelis Venendael is gesurrog. als voogd, in de plaats van Pieter Dircks Hogewoningh, de zich
wettig heeft geexcuseerd, alzo hij de ouderdom van tachtig jaren heeft bereikt, over de minderjarige
dochter van Grietge Cornelis Kool, daar vader af was Arij Gijsbertsz T Hooft, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Magdaleentge Ariensz, die bij testament van Jacob Jacobs Melt, haar overleden
man, not. Jacob Duijffhuijse alhier van 6-5-1669, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Bastiaen Aelberts en Jacob Claasz van der Graeff gesurrog.
als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jacob Joosten Verbarnaert, schipper, en Govert Pietersz van Doorne, linnewever, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Christiaen de Rijck, daar moeder af is Trijntge Jacobs, enz.
eodem die
Jan van der Meijde, laeckenperser, en Laurens Arents Lijs, schipper ter zee, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Claes Rocusz van Ors, daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
den 3 Junij
Gerrit Ridder Muijs en Joris Isacks de Wit, zijn op het verzoek van Maartge Cornelis, die bij testament
van Jacob Jacobs Posthoorn, haar overleden man, not. Adriaen van Aller alhier van 12-10-1658,
gesteld is voogdesse over hun kinderen, gesurrog. als voogden over de kinderen, doch de voorn. Joris
Isacks de With, “tot ter tijt en wijle dat Jacob Wartelaer, schipper ter zee, van Schotlant sal wederom
gekomen sijn”, enz.
den 4 dito
Cornelis Fransz van Noordeloos, die bij testament van Annetge Jans, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 7-2-1677, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 16-6-1677
Johan Flamingh, die bij testament van Jannetge Bissit, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius
alhier van 18-7-1663, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
der 17 dito
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Cornelis Groenewout en Michiel Groenewout zijn geord. als voogden over het weeskind van Anna
Groenewout, daar vader af is Willem van der Plas, enz.
den 18 dito
Anthonij Mathijs, tapper, en Daniel Jansz van Arl, klompmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Pieters, daar vader af is Paulus Buijsert, enz.
eodem die
Joost Gillisz van den Brande en Jacobus van Voorst, die bij testament van Maertge Crijnen, weduwe
van Willem Jooste de Niel, not. Zeger van der Brugge alhier van 11-1-1676, gesteld zijn executeurs
over haar uiterste wil en voogden over de minderjarigen, die uit kracht van het testament zullen
komen te erven, enz.
eodem die
Op het verzoek van Joost Gillisz van den Brande, in de vorenstaande acte gemeld, de welke
verklaarde van zins te wezen met de eerste goede wind zich naar Portugael te begeven, is Jan Boon
gesurrog. als executeur en voogd, in de plaats van voorn. Gillis van den Brande over den voorn.
minderjarigen, die uit kracht van het testament zullen komen te erven, enz.
den 19 dito
Pieter van Bellen is gesurrog. als voogd, in de plaats van Hubrecht van Bellen za. ged. (nevens
Abraham de Kers) over de minderjarige zoon van Mailjard van Bellen, daar moeder af was Abigael
Marcus, enz.
den 24 dito
Abraham Plemp, metselaer, is gesurrog. als voogd, in de plaats van IJsack de Raet za. ged. (nevens
Eeuwout Verhaegen), over de minderjarige dochter van Anna Thijmonsz za. ged., daar vader af is
Cornelis Wachtmans, enz.
eodem die
Jacobus van Lodensteijn, chirurgijn, en Andries de Veth zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Charitas Rogiers, daar vader af was Hendric Andries van Blocklant, enz.
den 25 dito
Rijck Jooste Kalte, houtsaeger, en Willem Jansz Steerlingh, sieckentrooster, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Grietge Claes, daar vader af is Dirck Claesz de Roth, enz.
foto 36
den 30-6-1677
Coenraed Caerte, silversmit, en Jacob Stevens, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Christiaen van Troijen, daar moeder af is Annetge Pieters, enz.
den 1 Julij
Op het verzoek van Fijtge Adriaens, die bij testament van Thomas Abrahamsz Heijligers, haar
overleden man, not. Dirck Starbergh alhier van 15-4-1671, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Abraham Thomasz, laeckenbereijder, en
Willem Ariensz, timmerman, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 10 dito
Jacobus Blom, die bij testament van Anna Doelman, zijn overleden huisvrouw, not. Christiaen van
Vliet tot Delft van 5-6-1667, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 14 dito
Dirck Leendertsz Delffgauw en Wouter Michielsz van Wijnen, ballasthaelders, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Cornelis Adriaans Keet, daar moeder af is Maria Jans, enz.
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den 16 dito
Hendric Brouwer, sleper, en Paulus Buijser, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter
Gerrits Goethals, daar moeder af is Geertge Jans, enz.
den 22 dito
Gidion Cornelisz Buerevelt is in de plaats van Moijses van der Nagel, kaemerbewaerder, die zich heeft
geexcuseerd, gesurrog. als administrateur over de goederen van de kinderen van IJman Splinters van
Oudewater, daar moeder af was Maria van Sanen, enz.
den 23 dito
Joris Matheus, korenmeter, en Jan Cornelisz, teerwercker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Abraham Matheusz, daar moeder af is Maritge Cornelis, enz.
eodem die
Jan Geerlofs, metselaar, en Gerrit Mathijsz, vademaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Geerlofs, daar moeder af is Hester Gleijnen, enz.
den 24 dito
Francoijs Haes, marcktschipper op Geertrudenbergh, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen
Dirck Danen (nevens IJsbrant van Gelder) over het weeskind van Albert van Velse, daar moeder af
was (niet vermeld).
den 28 dito
Jan Theunisz van Heucklum en Jan Jaspersz, spellemaeckers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jasper Jansz Spelt, daar moeder af is Magdaleentge Benjamijns, enz.
datum niet vermeld
Bastiaen Harlaer, schipper op Amsterdam, en Maerten Scheur, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claes Jansz, daar moeder af is Marijtge Arckenbouts, enz.
den 7-8-1677
Op het verzoek van Hester Servaes van den Enden, die bij testament van Gerrit Claesz Stort, haar
overleden man, not. Adriaen van Aller alhier van 15-9-1665, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Adriaen Jacobs de Graeff, dienaer van Justitie en
Gerrit Juriphaasz van Grootsvelt gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Marijtge Boomers, die bij testament van Zacharias Kost, haar overleden man,
not. Isaack de Roij alhier van 12-5-1672, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Pieter den Broeder, metselaer, en Johannes Winckhuijse,
vettewarier, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 12 dito
Christiaen van Jachten, tinnegieter, en Cornelis van Dalen, dachwachter in de Poort, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jan van Genderen, daar moeder af is Emmerentia Jans, enz.
eodem die
Pieter Adriaensz Verwer is op het verzoeck van de naaste bloedverwanten gesurrog. als
administrateur, in de plaats van wijlen Aert Pietersz Cortleven, over de goederen van Jan Nieudorp,
uitlandige zoon van wijlen Pieter Nieudorp, daar moeder af was Barbara Jansz, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van zijn ouders, enz.
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den 13 dito
Dirck van der Veen en Mathijs van der Veen zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen
Hendric Pietersz Wijnoxberge en Hendric Corse Maeslant over de minderjarige dochter van Arij
Bastiaensz van der Veer, daar moeder af was Trijntge Mathijs van Griethuijse, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pieter Jans Krom, die bij testament van Neeltge Hubrechts de Joncker, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 8-5-1677, gesteld is voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Leendert Jans Krom geassumeerd als
mede voogd over de kinderen, enz.
foto 37
den 19-8-1677
Arij Jans Pijl, wollewever, en Maerte Maertensz, kleermaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maritge Alberts, daar vader af is Dirck Reijniersz, enz.
den 28 dito
Op het verzoek van Cornelia de Jaeger, die bij testament van Theunis Pennis, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier van 27-11-1666, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te assumeren, zijn Willem Pennis en Jan Stoffels gesurrog. als voogden over de
kinderen, enz.
den 6 septemb
Dirck van Berckel, kleermaecker, en Hendric Hendrics van Assendorp, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Sara van Berkel, daer vader af is Gerrit de Vries, enz.
den 8 dito
Jacob Wartelaer is (nevens Gerrit Ridder Muijs) gesurrog. als voogd, in de plaats van Joris Isacks de
With (“die alleen maer aangestelt was tot ter tijt en wijle de voorn. Jacob Wartelaer schipper ter Zee
van schollevaert soude wederom gekomen sijn”), over de weeskinderen van Jacob Jacobsz
Posthoorn, daar moeder af is Marijtge Cornelis, enz.
den 9 dito
Leendert Verbeecq en Johannes Doetmijnuijt zijn op het verzoek van Matge Thijssen, die bij
testament van Claes Pietersz Pau, haar overleden man, not. Jacob Delphius alhier van 10-5-1663,
gesteld is voogdesse over hun kinderen, gesurrog. als voogden over de voorn. kinderen, enz.
den 16 dito
Hendric Isacks de Mont, kuijper, en Abraham Jansz van der Bel, metselaar, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Catharina Hendrics, daar vader af is Jan Abrahams van der Bel, enz.
den 16 dito
Jan Jansz Maen en Cornelis Adriaensz van den Broeck zijn geord. als voogden over de minderjarige
dochter van Adriaentge van den Broeck, daar vader af is Jacob de Nijse van der Ham, enz.
den 24 dito
Joris Jansz Kerckhoff, tuijnder, en Jan Quack, timmerman, zijn geord. als curateurs over de goederen
van de kinderen van Maerten Quack, daar moeder af is Neeltge Cornelis, opgekomen door doode en
overlijden van Jan Jansz Kerckhoff, hun broeder van halve bedde, enz.
den 29-9-1677
Ds. Wilhelmus Baxkamp, predicant tot Kleijn Ambers, en Hendric Gevers, coopman alhier, zijn geord.
als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen mr. Johannes Baxkamp, daar moeder af was
Clara Margareta Raemaecker, enz.
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eodem die
Hendric Gevers is gesteld tot acteur om met de voorn. ds. Wilhelmus Baxkamp en Lijdia Sismus,
weduwe van Hendric Baxkamp, te procederen tot schifting en deling van de boedel en goederen bij
“de voorsz. H. Backskamp met der doodt ontruijmt en naargelaten”, enz.
eodem die
Copia
Aen de E. E. Aghtb. Heeren Weesmeesteren der Stadt Rotterdam
Geeft reverentelijck te kennen Thomas Boon, predicant tot Spijckenis, hoe dat hij benevens Isaacq
Decker, bij testament van Meijnsje Jacobs Duuven, weduwe van Evert van Malen, beijde zal. ged.,
den dato den 17 December 1672, gestelt is tot mede administrateur over 't legaat besprekent aen
Maria Duijtshof, althans huijsvrouwe van Sebastiaan van de Graaff, die uijtlandig is, en aen hare
kinderen, dat naderhand den voornoemden Isaacq Decker deser werelt is comen te overlijden, en
dat soo daer omme als oock om dat den suppl. woont buijten dese stad, een ander mede
administrateur nodig is, des halven hij hem keert aen U. E. Achtbare met versoeck, dat deselve moge
gelieven daer toe benevens hem supp. aen te stellen des persoon van Jacobus den Exter, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Ds. Thomas Boon, predicant tot Spijckenis, is de voorsz. Jacobus den
Exter gesurrog. tot mede administrateur, in de plaats van wijlen Isaacq Decker, over het legaat van
twee duizend gulden bij de voorsz. Meijnsge Jacobs Duven aan de voorn. Maria Duijtscher
besproken, met zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
Den 30 dito
De heer en mr. Adriaen Vroesen, out burgerm. der Stadt Rotterdam, en Arent Sonmans, out schepe
der voorsz. Stadt, die bij testament van Jufr. Hester van Coulster, weduwe van wijlen de heer Jacob
van der Veen, in zijn leven mede schepe der voorsz. Stadt, not. Philips Basteels alhier van 7-2-1677,
gesteld zijn tot voogden over de minderjarige kinderen van heer Dirck van der Veen, in zijn leven raat
en vroetschap der meer gem. stadt, daar moeder af is Juffr. Bartha Punt en regering van goederen
die zij uit kracht van het voorn. testament komen te erven, enz.
foto 38
den 30-9-1677
Jan Stevensz, sackedraeger, en Pieter Jacobs van Hogerbaen, vlasbraecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Grietge Claes, daar vader af is Hendric Hendrics Heerest, enz.
eodem die
Cornelis Jansz Duijl, molenaer, en Bastiaen Jans van Es zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Aeltge Cornelis, daar vader af is Jan Jansz Duijl, enz.
eodem die
Jan Willemsz, sackedraeger, en David Gerrits, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Metsmaecker, daar vader af is Guilliaem Jans van der Ende, enz.
eodem die
Pieter Jacobs, kruijer, en Jan Stevens, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Bartel Jansz van Bergen, daar moeder af is Theuntge Abrahams, enz.
den 1-10-1677
Theunis van der Sleght en Thonis van Loenen zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Tousijn, daar moeder af is Joosje Jans, enz.
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eodem die
Salomon Hendrics van Reurt, stoeldraijers en Gerrit Cornelis Gent, sackedraeger, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Louijs Carels Riffels, daar moeder af is Cornelia Salomons, enz.
eodem die
David Jansz, tabackspinder, en Jan Danielsz, besemmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Cornelis Cleijn, daar moeder af is Maartge Leenderts, enz.
Copia
Aen de Ed. Goot achtb. heeren Schout, Borgermeesteren en Schepenen der Stadt Rotterdam
Geeft met behoorlijcke Reverentie te kennen Jan Muijser Borger tot Amsterdam, hoe dat Cornelis
Paats, en Hilgonda Stedums, in den tijt egteluijdenen gewoont hebbende binnen deses Stadt
genegen sijnde te disponeren van haare tijdelijcke goederen op den 25e december 1672,
comparerende voor Philip Basteels Notaris en sekere getuijgen alhier, hebben gemaackt en
geslooten haar munitueel testament waarbij de eerst overlijdende de langstlevende geinstit. heeft
tot universele erffgenaem met last aende selve langstlevende hare gesamentlijcke kinderen te
alimenteren en behoorlijck te doen Instrueren, tot derselver meerderjarigheijt off huijwelijcken
staate, en d'selve gesamentlijck als dan nogh uijttekeeren der somma van thien duijsent Car. gld. dat
alles in Voldoeninge van derselver kinderen legitieme portie, stellende voorts sij testateuren tot
vooght off voogdesse over d'selve hare kinderen en administrateurs derselver goederen, Insgelijx
delangst levende van hen beijden ende den supplte. tot toe siende mede vooght breder blijckende
bij den testamente desen annex, welck testament als nu door het overlijden van den selven
Hillegonda Stedums harent wegen metter doot is geconfirmeert en off wel sij suppl.t. dispositie, met
toe en laat, enz. (niet verder overgenomen).
foto 39
den 8-10-1677
Weesmren. der Stadt Rotterdam gesien ende geexamineert hebbende de bovenst. req.te. en
apostille hebben geoordeelt dat het haar incumbeerde, omme op 't versoeck van supp.et. een ander
vooght off wel een administrateur te surrogueren ofte assumeren sonder dat het selve de heeren
van weesk. deser stadt eenigsints is concernerende, die daerom bij haer apostille hier voor
geregistreert van dato den 9e. Aug 1677, den supp.et. wel en te recht van hant hebben gewesen en
aan haar E. gerenvoijeert, enz.
den 8-10-1677
Jan Boon is op het verzoek van Jan Muijser, die bij testament van Hillegonda Stedums, in haar leven
huisvrouw van Cornelis Paets, not. Philips Basteels alhier van 25-12-1672, gesteld is voogd over de
kinderen van de voorn. Hillegonda Stedums, nevens de voorn. Cornelis Paats, met macht om een of
meer voogden te assumeren, gesteld tot administrateur over de boedel en goederen bij de
meergenoemde Hillegonda Stedums metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
foto 40
den 13-10-1677
Tieleman Goris, maeckelaer, en Abraham van Ruijnen zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Coenraet de Necker, daar moeder af was Jenneke van Gilst, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willem Hendrics van Sonnenberg is Maximilianus de Lange (nevens Jan Barents
Beurs) gesurrog., in zijn plaats als mede voogd over het weeskind van Jan Willems, daar moeder af
was Jenneken Dircks, enz.
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den 14 dito
willem Frederics Nieper en Johannes Frederics Swaan, moutmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Belitge Thomas, daar vader af is Johannes Laurens, enz.
den 15 dito
Jacob Jansz van den Bergh, vaerende man, en Gerrit Hendrics van der Buijs, kruijer, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Lijsbet Bouwens, daar vader af is Cornelis Jacobs van den Bergh, enz.
eodem die
Govert Jorisz en Claes Willemsz, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Dieuwertge Joris, daar vader af is Hendric Jacobs, enz.
den 16 dito
Jacob Marinusz, varende man, en Jan Hendrics Hertvelt, kleermaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Theunis Claesz Baselaar, daar moeder af is Neeltge Abrahams, enz.
eodem die
Pieter Vinck, schoolmeester, en Willem Tierens, coopman, die bij testament van Neeltge Joris, in haar
leven huisvrouw van Barent van Biesum, not. Philips Basteels alhier van 4-4-1677, gesteld zijn
voogden over Elisabeth Michiels Jongereus, stomme en dove dochter, mitsgaders over haar
minderjarige kindskinderen, enz.
den 21 dito
Joost Coopman en Michiel Lom, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Petronella Wolbrants, daar vader af is Jan Corij, enz.
eodem die
Maarten Roijer, commis ter recherchie van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteijt alhier, is nevens Ds.
Wilhelmus Baexkamp, predic.t. tot Kleijn Ambers en Hendric Gevers, coopman alhier, geord. als
mede voogd over de minderjarige kinderen van wijlen mr. Johannes Backskamp, daar moeder af was
Clara Margareta Raemaecker, enz.
Den 23 dito
Simon Danielsz Ackersdijck en Joris Hese, mandemaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Catharina Abrahams, daar vader af is Adriaen Adriaensz van der Lee, enz.
den 27-10-1677
Isack Willemsz van Tam, kruijer, en Cornelis Stoop, binnelantsvaerder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Theunis Jans van Loeve, daar moeder af is Lena Pieters, enz.
eodem die
Dirck Hendrics van Mare, is in de plaats van Maerte Stout za. ged., gesurrog. tot executeur van het
testament van Grietge Hubrechts, weduwe van Job Pieters Starreman, mitsgaders administrateur
over de goederen van de erfgenamen van de voorn. Grietge Hubrechts, gemaakt met zodanige last
van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
eodem die
Pieter Ostens, die bij testament van Pieter van Wijngaerde, not. Servaes Hannot alhier van 25-121675, gesteld is tot voogd over de weeskinderen van de voorn. Pieter van Wijngaerde, daar moeder
af is Baijcke Pieters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Baijcke Pieters, de welke verklaarde van zins te wezen haar ten andere huwelijk
te begeven, is Pieter de Lelie, nevens de voorn. Pieter Ostens, geord. als mede voogd over de
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weeskinderen van de voorn. Pieter van Wijngaerde, daar moeder af is de voor. Baijcke Pieters de
Lelie, enz.
den 28 dito
Johan de Bruijn en Theuns Davids, backers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Meijndert Bastiaens, daar moeder af is Maria de Blij, enz.
eodem die
Hendric Lucas, wollespinder, en Aert Dircs Hagendijck zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Willem Rees, daar moeder af is Geertge Abrahams, enz.
den 29 dito
Carel Burris, wijnkooper, en Aert Leenderts van Hoeve, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Eduard Bulders, daar moeder of is Johanna van Donge, enz.
eodem die
Mr. Leonard Verboom, Adv., is gesteld tot executeur van het testament van wijlen Pieter van der
Meule, in zijn leven coopman alhier, mitsgaders administrateur over de boedel en goederen bij hem
met de dood ontruimt en nagelaten, in de plaats van Wilhem Gevers za. ged., enz.
den 30 dito
Jan Huijge, varende man, en Isack Woutersz, winckelier, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Herman Jansz Wolder, daar moeder af is Geertge Cornelis, enz.
foto 41
den 5-11-1677
Willem Nieupoort is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jan Rijnsover (nevens Willem Jansz
Verduijn) over het weeskind van wijlen Willem Nobel, in zijn leven raet en vroetschap deser stadt,
daar moeder af was Susanna van Bergen, enz.
eodem die
Dirck Huijbertsz, droogscheerder, en Cornelis de Lint zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jan Huijbertsz, daar moeder af is Lijntge Dircks, enz.
eodem die
Willem Bastiaensz van Dijck en Willem van der Heijde, parckementmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Sara Stevens, daar vader af was Pieter Adriaensz van der Bergh, enz.
eodem die
Thomas Thomasz de Borst, timmerman, en Sachariar Sacharias, smit, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Neeltge Hendrics, daar vader af is Jacob Duijveland, enz.
eodem die
Dirc Jansz van Eeuwen, kuijper, en Pieter Ariensz Knoop, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jans, daar vader af is Jacob Jansz Poth, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Pieter Vinck, schoolmeester, die nevens Willem Tierens, coopman, bij testament
van Neeltge Joris, in haar leven huisvrouw van Barent van Biesum, not. Philips Basteels alhier van 44-1677, gesteld zijn voogden over Elisabeth Michiels Jongereus, stomme en dove dochter, mitsgaders
over de minderjarige kindskinderen en erfgenamen van de voorn. Neeltge Joris, is Jan de Goede
gesteld tot acteur, om waar te nemen de scheiding en deling van de voorn. boedel voor de voorn.
minderjarige met en tegen de voorn. voogden, enz.
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den 11 dito
Mathijs Naveu en de heer Petrus Swaerdekroon, der medicinen doctor, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Anthonij Picquelet, geprocreeerd zo bij Jannetge Huijge Outhuijse, als
Hester van Steensel, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Lijsbet Jansz Leenput, die bij testament van Arij Jansz Verburgh, haar overleden
man, not. Adriaen Maes alhier, gesteld is voogdesse over haar hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te assumeren, zijn Hendric Jansz Leenput en Hendric van Tomputte gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
den 16 dito
IJman Bosman en Johan de Jong, chirurgijn, die bij testament van Willem Reijers, in zijn leven
weduwnaar van Catharina Abrahams van Son, not. Zeger van der Brugge alhier van 8-3-1677, gesteld
zijn executeurs van het voorn. testament, mitsgaders voogden over de kinderen van Abraham
Reijers, daer moeder af is Elisabeth Spijckoort, enz.
den 18-11-1677
De heer en mr. Johan van der Linden, outschepen deser Stadt, is gesurrog. als voogd, in de plaats van
Willem Reijers za. ged., nevens Johannes van Son, over de weeskinderen van wijlen Abraham Reijers,
daar moeder af is Elisabeth Spijckoort, enz.
19 dito
Daniel Coppenol is gesurrog. als voogd, in de plaats van Abraham van Cleijburgh zal. ged., over de
weeskinderen van Oeda van Kleijburgh, daar vader af is Nicolaes Stenis, enz.
den 24 dito
Holland Hollantsz en Atdriaen Cornelis, sackedraegers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Cornelis Leenderts Coij, daar moeder af is Neeltge Cornelis, enz.
den 25 dito
Pieter Vingerhoet is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Abraham de Kets (nevens Mathijs
Jacobs van Stolck) over de weeskinderen van Jan Pieters Vingerhoet, daar moeder af was Hendricge
Aerts Hack, enz.
den 4 Decemb
Maerte van Zegen, laeckenkooper, en Cornelis Christiaensz, binnelantsvaerder, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Cornelis Huijge, daar moeder af is Maritge Cornelis, enz.
eodem die
Cornelis van Zuijlesteijn, koeckebacker, en Cornelis Verschie, vlaskooper, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Trijntge Hieronimus, daar vader af is Gijsbert Willemsz, enz.
eodem die
Douwe Cornelisz, varende man, en Jan Hendrics, arbeijder aan de kraan, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Hendric Abrahamsz, daar moeder af is Trijntge Dircs, enz.
eodem die
Thomas Bottel, herbergier, en Francois Konincksgraeff zijn geord. als voogden over het weeskind van
Annetge Wouters, daar vader af is Jacob Nove, enz.
den 9 Decemb
Joost Jansz van der Meij, kuijper, en Ruth Jansz Verburgh, laeckenwercker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jannetge Michiels, daar vader af is Joost Tant, enz.
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den 11 dito
Dirik Coonhert en Nicolaes van Bortel zijn geord. zo van vaders als moederszijde als voogden over het
weeskind van Betge Dircks Appeldoorn, daar vader af was Jan Huijgens Coornhart, enz.
In margine: eodem die
Nicolaes van Bortel is, in de plaats van Jan Huijgens Coornhart za. ged., gesurrog. als voogd, nevens
Dirc Coornhart, over de nagelaten weesk. van Jacob Jansz Coornhart, daar moeder af is Dieuwertge
Maertens, enz.
den 17 dito
Jan Andriesz van Schrieck, bidder ter begraevenis, is geord. als voogd over de minderjarige dochter
van Willem de Quack, in zijn leven binnenlantsvaerder, daar moeder af was Volckje Jansz, enz.
foto 42
den 18 dito
Christiaen van Ravesteijn, goutsmit, is geord. als administrerende voogd, in de plaats van Jacob van
Bevere za. ged., (nevens Jan van Bevere de Jonge) over de minderjarige erfgenamen van Lijntge Dircs
Duijst, in haar leven huisvrouw van Jan van Beveren den oude, enz.
dito
Op het verzoek van Dirck van Munster, chirurgijn, die bij testament van Catharina van Enckel, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter van Swieten tot Segwaert van 3-5-1667, gesteld is voogd over hun
kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Jan Boon geord. als mede voogd (“tot ter
tijt en wijle Hendrick van Engelen van syne reyse naer Vranckrijck sal wesen wederom gekomen”),
enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Cornelis Dircks van Munster is Adriaan de Jongh, clercq ter Secretarie alhier,
geord. als mede voogd (nevens Jan Boon) over het kind, enz.
eodem die
Claas Hendrics, bierdraeger, en Cornelis Huijbrechtsz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Neeltge Huijbrechts, daar vader af is Adriaen Gerrits Pannevis, scheepstimmerman,
enz.
den 23 dito
Salomon Berckhout, smit, en Cornelis Starreman, binnelantsvaerder zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Jans, daar vader af is Cornelis Gerrits, enz.
den 24 dito
Pieter van Doorn, die bij testament van Jacob Jansz Staets, not. Jacob van Overveld, alhier van 15-121673, gesteld is voogd over diens weeskind, daar moeder af is Catharina Reijniers van Heessel, enz.
den 29 dito
Daniel van Luffel, die bij testament van Jacob Jansz Staets, not. uts., gesteld is voogd (nevens Pieter
van Doorn) over het weeskind in de vorenste acte gemeld, enz.
eodem die
Op het verzoek van Juffrouw Helena Outseel, weduwe van wijlen de heer Balthasar Bosch, in zijn
leven president Schepen, mitgaders Raedt en Vroetschap deser stadt, die bij testament van haar
voorn. man, not. Vitus Mustelius alhier van 28-4-1672, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Coene, coopman tot Amsterdam, en Pieter
Paixetcoeur, coopman alhier, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
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den 30-12-1677.
Jacob Cornelisz, varende man, en Gerrit Jansz, touwspinder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jacobs, daar vader af is Robbert Ariens, enz.
den 31 dito
Cornelis Koningh, vaerende man, en Gerrit Cornelise van Leeuwe, arbeijder, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Simon Willemsz, daar moeder af is Abigel Cornelis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jufr. Helena Ouzeel, weduwe van wijlen de heer Balthasar Bosch, in zijn leven
president schepe mitsgaders Raedt en Vroetschap deser Stadt, die bij testament van haar overleden
man, not. Vitus Mustelius alhier van 28-4-1672, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., is mr. Gerbrant de Reus, sectr. van dese kaemer, gesurrog. als mede
voogd (nevens Pieter Coene en Pieter Paixelcoeur) over het kind, enz.
den 6-1-1678
Daniel Graij en Adriaen de Bercq zijn geord. als voogden over het weeskind van Daniel Graij, daar
moeder af was Dina Gabriels, enz.
eodem die
Willem Jorisz de Wilde, die bij testament van Catharina Sprot, zijn overleden huisvrouw, not. Jacobus
van Aller alhier van 17-1-1674, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Bastiaensz Deught, smit, en Stoffel Jansz, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Davids, daar vader af is Cornelis Adriaensz, enz.
den 7 dito
Jan Barentsz Beurs, kleermaecker, en Juriaen Jansz, brouwersgast, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Stoffels, daar vader af is Hendric Jansz Neerman, enz.
den 8 dito
Jacobus de Vries is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Gillis Drost za. ged., (nevens Cornelis
van Vlierde) over de nagelaten weesk. van Melsert Blauwesteijn en Maria de Vries, beide za. ged.,
enz.
eodem die
Hendric Houthoff, spijckermaecker, en Jan Jorisz Roos, cuijper, zijn van moederszijde geord. als
voogden over de minderjarige kinderen van Annetge Cornelis, daar vader af was Willem Pietersz van
Willigen, enz.
den 13 dito
Daniel Jans Restjou, die bij testament van Elisabeth Vreese, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van
der Brugge alhier van 1-6-1677, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
foto 43
den 15-1-1678
Aert van Nes, backer, en Dirck Jacobs Meurs, wollewever, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Johannes Plat, daar moeder af is Jannetge Mathijs, enz.
eodem die
Leendert Cornelis, metselaer en Staets Staets Wardenier, arbeijder aan de straet, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Catharina Jans, daar vader af is Abraham Guilliaems Driest, enz.
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eodem die
Gerrit IJsekock, cruijdenier, is gesteld tot administrateur over de fideicommissaire goederen zo hem
als zijn broeder Adriaen IJsekock opgekomen door doode en overlijden van zijn ouders, enz.
den 19 dito
Hendrick Jansz, lootgieter, en Arij Jansz Steijn, vettewarier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Theunis Boogaert, daar moeder af is Aegje Jans, enz.
eodem die
Ambrosius Hutchenson, die bij testament van Sara Custur, zijn overleden huisvrouw, not. Hartman de
Custer alhier van 12-3-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Johannes Kruijt, die bij testament van Maria Stout, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels
alhier van 7-8-1676, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Hubert Keijser en de heer Dr. Hugo van der Werven, raadt en vroetschap der Stadt Gouda, die bij
testament van Gerrit Keijser, not. Govert van Gesel alhier van 1-2-1676, gesteld zijn voogden over de
weeskinderen van de voorn. Gerrit Keijser, daar moeder af is Jaapge Rochus, enz.
den 20 dito
Johannes van der Wacht, moutmaecker, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Dionijs Jansz
Verburch za. ged., nevens Dionijs Verburgh, over het weeskind van Frederick Roest, daar moeder af is
Jannetge Verburgh, enz.
eodem die
Jacob Jobsz Ackerman, die bij testament van Anthonetta Jacobs Pauw, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 9-9-1676, gesteld is voogd (nevens Jan Dionijs Verburgh) over hun
kinderen, enz.
eodem die
Jacob Jansz van der Hoeve en IJmon Boschman, zijn op het verzoek ven Aletta Spijckoort, die bij
testament van haar overleden man, not. Dircq Meesters alhier van 23-8-1671, gesteld is voogdesse
over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., geord. als voogden over de
kinderen, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Gerrit Fransz Roos, die bij testament van Marijtge Jans van Nonnebroeck, zijn
overleden huisvrouw, not. Isack de Roij alhier van 13-10-1666, gesteld is voogd over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Leendert Jans Pot en Johannes Langenburg
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 22 dito
Frans Lucasz, linnewever, en Adriaen Pieters, bombosijnwever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Neeltge Hendrics, daar vader af is Jan Pietersz van de Graeff, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Matheus, daar moeder af is Jannetge
Thomas, enz.
den 26 dito
Raphael Bornet, die bij testament van Sophia van Tongeren, zijn overleden huijsvrouw, not. Jacob
van Overveld alhier van 4-10-1675, gesteld is voogd over Coenraat de Kogh, enz.
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eodem die
Jacobus Casteleijn, die bij testament van Cecilia van den Linde, zijn overleden huisvrouw, not. Isack
Troost alhier van 16-8-1667, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
28 dito
Johannes Rosenboom, die bij testament van Geertruijd Broedermans, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Someren alhier van 5-11-1668, gesteld is voogd over hun kind, enz.
foto 44
den 31-1-1678
Coenraad Davids Smals en Cornelis Maertensz Vermeule, kuijpers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maria Coenraads, daar vader af is Adriaen Maartensz Vermeule, enz.
den 3 feb
Severijn Plijster, die bij testament van Metge Jans Mouts, zijn overleden huisvrouw, not. Jacob
Delphius alhier van 16-9-1667, gesteld is voogd over kinderen, enz.
den 4 dito
Frans Abrahamsz en Andries Bartholomeus, linnewevers, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Willem Jansz, daar moeder af is Barber Jans, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over het weeskind van Graesje Hendrics, daar vader af is Alexander
Davids, enz.
den 9 dito
Hendric Hendricse Smits is in plaats van Barent Jansz Serbeecq za. ged., gesurrog. als voogd (nevens
Dirck Hendrics den Engel) over de weeskinderen van Johannes Jansz Serbeecq, daar moeder af is
Catharina Isaacs, enz.
eodem die
Jan Drost, coopman, en Jacobus de Vries zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gillis
Drost, daar moeder af was Catharina de Vries, enz.
eodem die
De selve Jan Drost is geord. als voogd over het weeskind van Gillis Drost, daar moeder af is Helena
Boelts, enz.
eodem die
Vranck van Dijck is gesteld tot acteur om voor te staan en waar te nemen het recht dat de kinderen
van Melsert Blauwesteijn en Maria de Vries za. ged., zijn hebbende jegens de boedel bij Gillis Drost
metter dood ontruimd en nagelaten, enz.
den 12 dito
Dirck France, metselaer, en Hendric Moria, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Geertge Cornelis, daar vader af is Jacob Willemsz Schaeck, enz.
eodem die
Gijsbert Hendrics, kuijper, en Louwijs Gillisz, garentwijnder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Amelia Jans Lamoth, daar vader af is Jacob Jansz Turck, enz.
eodem die
Joris Dircsz Prins, varende man, en Andries Hendrics Holtgraeff, smeltkroesmaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jannetge Jans, daar vader af is Mathijs Dircsz, karreman, enz.
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den 17-2-1678
De heer Paulus Timmers, die bij testament van Jufr. Maria Sonnemans, in haar leven weduwe van
wijlen de heer Johan Timmers, in zijn leven out burgerm. deser Stadt, gesteld is voogd (nevens de
heer Gerard Gael) over de nagelaten weesk. van de voorn. Maria Sonnemans, daar vader af was de
voorn. Johan Timmers, enz.
eodem die
Cornelis van Dueren, coopman, en Herman van Ruijssen zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan van Dueren, daar moeder af is Maria Gijsbertsz, enz.
den 19 dito
Barent Willemsz, scheepstimmerman, en Willem Willemsz van den Bulck zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Dircje Bartholomeus, daar vader af is Balte Willemsz, enz.
den 3-3-1678
Pieter Verschuur is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jan Dircsz Ouderogge za. ged., (nevens Pieter
Rees) over de nagelaten weesk. van Jacob Snoeck en Aefge Rees, beide za. ged., enz.
eodem die
Dirck Jacobsz Meurs, wollewever, en Theunis Gijsbertsz, varende man, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Maria de Heij, daar vader af is Pieter Rosil, enz.
den 5 dito
Cornelis Isacks, tegelbacker, en Jan Dircs, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hendric Gillis, daar moeder af is Trijntge Dircs, enz.
den 9 dito
Samuel Koopmans en Gerrit Muller zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Arent
Koopmans, daar moeder af is Anna Frederics Holthuijsen, enz.
den 10 dito
Cornelis van der Smack, die bij testament van Anna Dircs de Clercq, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan Grimes alhier van 21-12-1660, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Catharina Gerrits van Heijnsbeeck, die bij testament van Jan Jansz La Mare, haar
overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 9-10-1675, gesteld is voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Casteleijn en Aert Leendertsz den Romeijn
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 12 dito
Arnold Rijcks en Moijsis van Nagel, kamerbewaerden van burgemren. en dese kaemer, zijn gesurrog.
als voogden, in de plaats van Andries Russel en Jacob Gorden, “alleenlijck voor een jaer”, over de
weeskinderen van Robbert Allen, daar moeder af was Margareta Maine, enz.
foto 45
den 12-3-1678
Comp. op heden ter weeskamer dezer stad Rotterdam Andries Russel en Jacob Gorden, cooplieden
alhier, die bij testament van Robbert Allen, not. Pieter van Someren alhier, gesteld waren voogden
over de kinderen van de voorn. Robbert Allen, en verzochten dat zij om gerechtige redenen voor de
tijd van een jaar van de voogdij mogen worden verschoont, enz.
den 17 dito
Wouter Joosten, keurmr. van de haeringh, en Jan Adamsz, schoenmaker, zijn gesurrog. als voogden
over het weeskind van Jacob Adamsz, daar moeder af is Jacomijntge Crijnen, in de plaats van wijlen
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Adam Willems, schoenlapper, en Adriaen Andriesz Havers, lootgieter, die zich wettig hebben
geexcuseerd, enz.
eodem die
Simon Jansz Beerewout, oude kleerkooper, en Aert Leenderts Backer zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hendric Jansz, daar moeder af is Hildegond Claas, enz.
den 19 dito
Gerrit Deonijsz van Roij, varende man, en Cornelis Dircsz, schippersknecht, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Magdalena Ariens, daar vader af is Leendert Pietersz, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Johanna Sam, die bij testament van Johannes Volmarijn, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier van 21-8-1670, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Joris Saagman en Willem de Wolff (“doch de laatste alleenlijck tot ter
tijt en wijlen Jacob Alderdingh sal gereconvalesceert sijn”) gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Willem Cantier, luijtenant van een Comp. burgeren, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen
Frans Joppe Roos (nevens Jop Frans Roos) over de weeskinderen van wijlen Johan Cantier, daar
moeder af is Maria Roos, enz.
eodem die
Naes Geleijn, huijstimmerman, en Adriaen van der Sporre, groffschilder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Lijntge Jansz, daar vader af is Lambert van der Sporre, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Simon Ooms, die bij testament van Maria van Haemstede, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 2-3-1665, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te assumeren, is Hendric de Veth geassumeerd als mede voogd over de
kinderen, enz.
den 28-3-1678
Jan Leendertsz van Heessel en Hendric Roos, die bij testament van Jannetge Hoogerwaert, in haar
leven huisvrouw van Johannes Paal, not. Govert van Gesel alhier van 31-12-1676, gesteld zijn
voogden over het weeskind van de voorn. Jannetge Hoogerwaert, daar vader af was Harpert Jansz
van Heessel, enz.
eodem die
Harmanus Vinck, chirurgijn, en Lambrecht van Oostrum, schoolmr., zijn geord. als voogden en
Jacobus de Colonia tot toeziende voogd, die bij testament van Jan Pieterse van der Arendt, not. Vitus
Mustelius alhier van 8-2-1677, over de weeskinderen van de voorn. Jan Pietersz van der Arendt, daar
moeder af was Apolonia Lotten van Leeuwen, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Pieter Dircs van Dorp, die bij testament van Ermpge Cornelis Jonckheer, zijn
overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 16-10-1671, gesteld is voogd over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te assumeren, is Pieter Cornelis Jonckheer gesteld tot mede
voogd over de kinderen, enz.
den 1-4-1678
Op het verzoek van Leendert Baltensz, die bij testament van Jannetge Goosens Cleijnaerde, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 1-11-1665, gesteld is voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jacob Fransz Deckersz, leertouwer,
en Pieter Pietersz Vitus, timmerman, geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
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eodem die
Dirc Andriesz de Seelt, sleeper, en Jop Theunisz de Bije, voerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Grietge Woutersz van Starre, daar vader af is Arij Willemsz Vermeulen, enz.
den 16 April
Op het verzoek van Maria Adriaens Maashoeck, die bij testament van Pieter Claesz van der Lis, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 24-12-1666, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jan van Ranst en Hellart van Dijck gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
foto 46
den 18-4-1678
Copia
Aan de Ed. Groot. Achb. Heeren Schout, Burgemren. en Schepenen der Stadt Rotterdam
Geeft reverentelijck te kennen Jannetge Jacobs Doogen, weduwe van Nicolaes Vogel, mitsgaders
Clara, Maria en Geertruydt Vogel, moeder en susters van Elisabeth Vogel, hoe dat zij supplten. van
tijt tot tijt tot haar hertelijck leetwesen hebben bevonden dat de voorn. Elisabeth Vogel haar niet is
competterende, als het wel betaamt ‘t welck ontstaet uijt een waar mancquement van verstant ‘t
welck deselve meer en meer heeft beginnen te verliesen door eenige accidenten en inconvenienten
haar overgekomen tot zoverde dat deselve net langer van capabel geoordeelt werden om haar selve
te regelen, veel min haar menagie voor te staan, zoo vinden sij supplten. haar alderhoogste
genootsaeckt daar jegens te voorsien ende aen u Ed. sich daar over t adresseren, versoeckende daer
U E. achtb. aen de capaciteijt vande voorsz. Elisabeth Vogel ende haar verdere directie moght
werden geinquireert ‘t zij door het ontbieden vande selve voor U Ed. deur Commissarissen ofte
zoodanigh als Uedd. achtb. oordeelen sullen best te komen geschieden, op dat hare onbequaemheijt
(daar van zij supplten. tot haar droefffheijt haar verseeckert houden) deur u Ed. achtb. onder vonden
zijnde, de weesmeesteren der voors. Stadt mochten werden gelast een off meer bequaeme
curateurs over haar persoon en goederen te stellen het welck doende was onderteijckent Jannetges
Jacops Doogen, wede. van Nicolaes Vogel, Clara Vogel, Maria Vogel, Geertruijt Vogel.
In margine stont
De heeren vande weth, gehoort hebbende Samuel Lansbergen, Jan Pontsman voorts geldig op den
Inhoud vande nevenstaende req.te. renvoijeren parthijen, aende heeren weesmeesteren omme bij
haar E. over Lijsbeth Vogels persoon en goederen twee curateurs en administrateurs te werden
gestelt omme deselve te regeren en administreren, actum Rotterdam den 16en april 1678, enz.
eodem die
Ingevolge van de Apostille op de boven geregistreerde req.te. bij de heeren van weth gedaen, zijn Ds.
Samuel Lansberge, predicant van de Remonstrantse gemeijnte alhier en Jan Pontsman, cruijdineers,
geord. als curateurs over de krancksinnige persoon van Elisabeth Vogel, mitsgaders tot
administrateurs over des selfs goederen, enz.
den 20 April
De heer Paulus Timmers, outburgermr. deser Stadt, die bij testament van Coenraad van der Muijl,
not. Vitus Mustelius alhier van 28-6-1677, gesteld is voogd over diens minderjarige dochter, heeft op
heden ter weerkamer gecomp. en verzocht dat hij van de voorn. voogdij mag worden geexcuseerd,
alzo hij meer als drie voogdijen was hebbende, enz.
eodem die
Johan Haesbroeck, die bij testament van Alida van Broeckhuijse zijn overleden huisvrouw, not. Johan
de Vijver binnen ‘sGravenhage van 3-11-1669, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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den 21 dito
Jan Jorisz Portier en Adam Schade, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth Jans, daar vader af is Mathijs Adriaensz Schaedee, enz.
eodem die
De heer Adriaen Wittert, die bij testament van Coenraad van der Muijl, not. Vitus Mustelius alhier
van 20-6-1677, gesteld is voogd over de minderjarige dochter van de voorn. Coenraad van der Muijl,
daar moeder af was IJda Cornelis Valck, enz.
eodem die
Willem de Baen, timmerman, en Herman Barents Hoff, schrijnwercker, zijn gesurrog. als voogden (in
de plaats van wijlen Joost Laurens Verburch en Willem Willemsz de Munnick, beide za. ged.) over het
weeskind van Geertge Gijsberts Droogh, daar vader af is Gerrit van der Schie, enz.
foto 47
den 23-4-1678
Jacob Jansz Wittert, die bij testament van Ida Cornelis Valck, in haar leven huisvrouw van Coenraad
van der Muijl, not. Vitus Mustelius alhier van 11-7-1664, gesteld is voogd over hun minderjarige
dochter, daar vader af was de voorn. Coenraad van der Muijl, enz.
den 27 dito
Jan Stoffels, cijpier, en Jan Abrahamsz van der Bel, metselaer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Emmerentia Nicools, daar vader af is Cornelis Sonius, enz.
den 28 dito
Willem de Baen, huijstimmerman, die bij testament van Christina Hercules Pijl, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 28-6-1677, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Mathijs Huijgens, schoenmaecker, en Wolphert Pietersz van den Hoeck zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Catharina van Dortmont, daar vader af is Johannes van Tuwen, enz.
den 5 Meij
Dirc van Oversteegh en Frans Baers zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan Felhoen,
daar moeder af was Dorothea Oversteegh, enz.
eodem die
Cornelis Mathijsz van der Schep, die bij testament van Neeltge Lambrechts Bondt, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van Rijsoort alhier van 10-3-1671, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Willemsz Moerel, die bij testament van Daniel van Montenij, haar
overleden man, not. Johan van Weel alhier van 6-4-1676, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meerdere voogden te surrog., zijn Jan Danielsz van Montenij en Gerard
Steenlack gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 7 Meij
Mr. Arent Biscop en Anthonij van Berckel zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen de heer
en mr. Adriaen Prins, in zijn leven Raet en vroetschap, en Willem Biscop, in zijn leven mede gewesene
Raet en vroetschap, mitsgaders Sectr. van de weeskaemer deser Stadt, over de minderjarige
kinderen van wijlen Eeuwout Eeuwoutsz Prins, daar moeder af is Maria van de Graeff, enz.
den 7-5-1678
Jan Erasmusz en Hendric Coster, bombasijnwerckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maertge Ariens, daar vader af is David Jansz, enz.
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den 11 dito
Cornelis Jacobsz Sluijsens is gesurrog., in de plaats van wijlen Willem Borre (nevens Daniel Maps)
over het weeskind van Maritge Jans, daar vader af is Willem Thijsz Crackstoon, enz.
In margine: (geen datum vermeld)
Comp. op heden ter weesk. dezer stad de heer Willem Ceulen en verzocht dat hij van de voogdij over
de kinderen van Hendric Lijntges mag worden ontslagen, “alzo hij aanwees datter nader vrinden
wierden bevonden, waer op weesmren. haer hebbende geinformeert, ’t voors. excuijs hebben
geadmitteert”, enz.
den 12 dito
De heer Willem Pauw is gesurrog. als voogd, in de plaats van de heer Willem van Ceulen, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd (nevens de heer Capt. Jan Pauw) over de weeskinderen van Hendric
Lijntges, daar moeder af was Angenietge van de Mijl, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob de Gruijter, die bij testament van Maria van Egmont, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus van Aller alhier van 18-5-1676, gesteld is voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, is Willem de Gruijter gesteld tot mede voogd over de
kinderen, enz.
eodem die
Jan Thijsz van Roijen, marcktschipper van dese Stadt op Middelburg, en Abraham Amijs,
garentwijnder, zijn geord. als voogden over het weeskind van Anna van Wijck, daar vader af was
Cornelis Hogervliet, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van de voorn. Anna van Wijck, daar vader af is
Jacobus van Roijen, enz.
den 21 Meij
Op het verzoek van Leentge Dircks, die bij testament van Claes Hendrics van den Ancker, haar
overleden man, nots. Pieter van Somere alhier van 9-9-1677, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Aert Verstolck en Claes Jacobsz van der Poel
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Jacob Alderdingh is gesurrog. als voogd, in de plaats van Willem de Wolff (nevens Joris Saaghman)
over het weeskind van wijlen Johannes Volmarijn, daar moeder af is Johanna Sam, enz.
den 28-5-1678
Joost Witsius, clercq van de sectr. van de weeskaemer, is gesurrog. in de plaats van Christoffel
Keijser, uitlandige, tot administrateur over de goederen gelegateerd aan de kinderen van Claes
Cornelis Vlock en Maertge Jans van Eijmeren, volgens het testament van Adam Schade, not. Dirck
Meesters alhier van 8-1-1672, met zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt,
enz.
den 8 junij
Isaac Jansz de Valck, steijgerschuijtvoerder en Adriaen Cornelisz, tegelbacker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Dirc Jansz de Valck, daar moeder af is Heijltge Ariens, enz.
foto 48
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den 8-6-1678.
Isaacq Bartholomeusz van Slight, die bij testament van Cornelis Thomasz van Nikercke, not. Adriaen
van Aller alhier van 14-9-1666, gesteld is tot voogd over al de minderjarige die uit kracht van dat
testament komen te erven, enz.
eodem die
Jan de Goede is gesurrog., in de plaats van wijlen Adriaen den Adel, tot executeur van het testament
van de voorn. Cornelis Thomasz van Nikercke, not. uts., enz.
den 9 dito
Jan Plomp en Cornelis Verhoeck zijn gesurrog. als voogden, nevens Pieter Cornelisz IJppen, in de
plaats van Jan Maertensz Koevleijs en Pieter Pieters, metselaer, over de minderjarige erfgenamen
van Margareta Lucia, geprocreeerd zo bij Jan Meulenaer, haar eerste als Jan Verijn, haar tweede man
za. ged., enz.
den 11 dito
De heer Cornelis van Duijn, commissaris van zeesaecken, en Adr. van Hersel zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Estiene la Biche, daar moeder af was Catharina van Duijn, enz.
den 18 dito
IJman Boschman, casteleijn in den doele deser Stadt, die bij testament van Aletta Spijckoort, in haar
leven weduwe van wijlen Jacob van der Hoeve, not. Jacobus van Aller alhier van 10-4-1678, gesteld is
voogd over diens weeskinderen, enz.
den 23 dito
Harman Paschier, smit, en Hendric Willemsz, brouwersgast, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Margareta Dircs, daar vader af is Christoffel Valentijn, enz.
eodem die
Jan Ariensz van Santen en Frans van Bebbre zijn geord. als administrateurs over de goederen, bij
Maria Verhouten, in haar leven weduwe van Capt. Aalbert van Velsen, volgens haar testament onder
de hand gemaakt op 14-3-1669, waarvan superscriptie de zelfde dag gepasseerd is voor not. Pieter
van Somere alhier, gelegateert aan de kinderen en erfgenamen van Hermanus van Bebbere, onder
zodanige conditie als in het testament is uitgedrukt, enz.
den 24 dito
Abraham Bercq, clercq ter secretarie deser Stadt, is gesurrog. in de plaats van wijlen Maerten Stout,
tot administrateur over zodanige goederen als enige legatarissen bij het testament van Pieter
Starreman, gepasseerd voor not. Pieter van Someren alhier van 8-10-1669, zijn gemaakt, met
zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
den 25 Junij
Thomas Claesz, kleermaecker, en Gillis Maertensz, stoutbrouwersknegt, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jan Jansz, daar moeder af is Aeltge Pieters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Joan Keijser, die bij testament van Hendricje Leenderts van Golen, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus van Meer alhier van 25-10-1672, gesteld is voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Rotshoeck, kleercooper, en Dirck de Groot,
arbeijder in slants magazijn, geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
den 29 dito
Claas Cornelis Groen, kraenkint, en Barent Aertsz Pot, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertge Adriaens, daar vader af is Hendric Christiaensz, enz.
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den 30 dito
Laurens van Male en Jacob Jansz Leuter, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Roeloff Jans, daar moeder af is Maertge Pieters, enz.
den 7 Julij
Stephanus Tracij, die bij testament van Maria van der Meer, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Someren alhier van 11-10-1672, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, is de heer Nicolaes Stampioen, Schout tot Cralingen, gesteld tot mede voogd
over de kinderen, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Stijntge Bastiaens weduwe van Jan Pietersz van der Walle, die bij testament van
haar voorn. man, not. Vitus Mustelius alhier van 23-11-1662, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Pieters van der Walle, Adriaen de Meijer
en Adriaen Pietersz van Sprangh gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Theunis Hendricsz, kleermaecker, en Robbert Thomasz, smit, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Fijtge Hendrics, daar vader af is Jan Cornelisz Brandt, enz.
den 20 dito
De heer mr. Willem Verboom, schepe deser stadt, die bij testament van Johanna Sam, in haar leven
laatst huisvrouw van Deonijs Allerdijn, not. Zeger van der Brugge alhier van 23-5-1678, gesteld was
voogd over het weeskind van de voorn. Johanna Sanna (sic), daar vader af was Johannes Volmarijn,
comp. op heden ter weeskamer alhier en verzocht om wettige redenen dat hij van de voogdij mag
worden geexcuseerd en ontslagen, enz.
foto 49
den 20 Julij
Deonijs Allerdein en Jacob Allerdein, die bij testament van Johanna Sam, not. Zeger van der Brugge
alhier van 23-5-1678, gesteld zijn voogden over het weeskind van de voorn. Johanna Sam, daar vader
af was Johannes Volmarijn, enz.
den 22 dito
Claes Cornelisz Olijman, die bij testament van Martijntge Cornelis Olijman, in haar leven huisvrouw
van Cornelis Theunisz Dircswager, gesteld is voogd over diens weeskinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Claes Cornelis Olijman, is Adriaen Theunisz Dirckswaeger gesteld tot
mede voogd over de weeskinderen in de vorige acte vermeld, enz.
den 27 dito
Hendric Smits, speldemaecker, en Hendric Coster, bombasijnwercker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Frederic Cornelisz, daar moeder af is Rebecca Jacobs, enz.
eodem die
(niet vermeld), die bij testament van (niet vermeld), zijn overleden huisvrouw, not. (niet vermeld)
van (niet vermeld), gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 10 Aug
Sander Dircs van Wijck is geord. als mede voogd (nevens Claes Jansz Pieck) over de weeskinderen van
Willem Mathijsz van Alphen, daar moeder af was Lijsbeth Pietersz van Heeren, enz.
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den 13 dito
Cornelis Olsthoorn, korenkooper, en Cornelis van der Mast, goutsmit, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Machteltje Ariens, daar vader af is Willem van den Mast, enz.
den 18 dito
Op het verzoek van de heer mr. Willem van der Aa is mr. Antonis van Berckel Adv., in de plaats van
de heer mr. Johan Pesser za. ged., in zijn leven outburgemr. deser Stadt, die weduwnaar was van
wijlen Adriana van der Aa, en bij testament van de selve gepasseerd voor not. Jacob Delphius alhier
van 3-10-1675, gestelde voogd over hun kind, nevens de voorn. heer mr. Willem van der Aa, op 22-51668, als voogd over het weeskind geassumeerd en ter weeskamer alhier geord., enz.
den 25-8-1678
Jacob Pietersz Lichthart, metselaer, en Pieter van Doorn, linnewever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Pieter Lichthart en Leentge Jacobs, beide za. ged., enz.
eodem die
Hendric Fransz, vaerende man, en Gillis de Cock, laeckewever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Alexander Pitteloo, daar moeder af is Jacomijntge Bleijne, enz.
den 26 dito
Pieter van der Lanen en Samuel van der Lanen, die bij testament van Johanna van der Lanen, in haar
leven weduwe van Wilhelmus Pelt, not. Pieter van Someren alhier van 31-12-1675, gesteld zijn tot
voogden over hun weeskind, daar vader af was de voorn. W. Pelt, enz.
eodem die
Abraham Stout, balancemaecker, en Jan Pietersz, ebbenhoutwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen doctor Daniel van Randen, daar moeder af is Geertruijd de Colonia, enz.
den 2 septemb
Jan van Mees en Robbert Jansz, kruijers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Maritge
Willems, daar vader af is Willem Jansz, kruijer, enz.
eodem die
Cornelis Adriaensz Stoop is nevens Adriaen IJsbrantz van Swiete, binneschippers, geord. als mede
voogd over de weeskinderen van Eeuwout Geleijnsz, daar moeder af was Engeltje Stoop, enz.
den 3 dito
Claes Gerritsz, draettrecker, en Huijbert Ambrosius zijn geord. als voogden over het weeskind van
Reijnier Jansz, daar moeder af is Cornelia Cornelis, enz.
den 7 dito
De heer Adriaen Regenmorter is gesurrog. als voogd (nevens de heer mr. Cornelis Arckenbout), in de
plaats van wijlen de heer Balthasar Verbeecq, in zijn leven outburgemr. deser Stadt, over de kinderen
van wijlen mr. Hugo de Roij en Maria Blanckers, beide za. ged., enz.
den 14 dito
Gerrit Cornelisz van der Velde, kuijper, en Willem Jansz, loijer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritge Cornelis, daar vader af is Jacob Jansz, enz.
eodem die
Willem Pietersz Rabis en Cornelis Cornelis, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Jannetge Thijs, daar vader af is Ernst Pieters van Beck, enz.
foto 50
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den 16-9-1678
Crispijn Adriaensz, pottebacker, en Jan Simons Tromp, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Paulus Adriaensz, daar moeder af was Annetge Jans, enz.
den 17 dito
Govert Maertensz, wollewever, en Hendric Arentsz, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Dircs, daar vader af is Anthonij Jansz, enz.
den 21 dito
Michiel Baalde, maeckelaer, is gesteld tot administrateur over zekere vijfhonderd gulden bij Sophia
Crooswijck gemaakt aan de kinderen van haar zuster Catharina Crooswijck, uitwijzende haar
testament, not. Maerten Couwenhove binnen Schiedam van 22-4-1667, met zodanige last van
fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
eodem die
Joris Petrij, apothecarius, en Jan Arentsz Berckhout, smit, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van
wijlen Pieter Jansz de Vries en Lambert Jansz over het weeskind van Jacob Dircs Swaerbacker, daar
moeder af is Grietge Dircs, enz.
den 23 dito
Johannes van Buren en Ambrosius Pietersz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Aeltge
Hubroeck, daar vader af is Hubert Starreman, enz.
eodem die
Jan Cornelisz, smit, en Pieter Alderts, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van Ingetge
Alderts, daar vader af is Wouter Dircsz, enz.
den 14 dito
De heer mr. Anthonij van Berckel is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen de heer Johan Pesser,
in zijn leven outburgemr. deser Stadt, van vaderszijde (nevens de heren Gerard Visch Willemszsoon
en mr. Renier Visch, president schepe deser stat als van moederszijde) over de weeskinderen van
wijlen de hr. mr. Adriaen Prins, daar moeder af was Jufr. Laurentia Visch, enz.
den 20 dito
Jacobus van der Kerckhove, gerechtsbode deser stadt, is gesurrog. als voogd, (nevens Cornelis de
Buck), in de plaats van wijlen Nicolaes van der Kerckhove, over het weeskind van Leendert de Swarte,
daar moeder af was Leentge Pieters, enz.
den 29 dito
Jan Dircsz, tegelbacker, en Jan Jacobsz, varende man, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Willem Willemsz, daar moeder af is Lijsbeth Bastiaens, enz.
den 29-9-1678
Op het verzoek van Cornelia Verhouff, die bij testament van Joachim van Deventer, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 29-12-1676, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te assumeren, zijn Willem Verhoeff en Bartholomeus Roos, in haar plaats
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Willem van der Plas en Francois Samperman, die bij testament van Jannetge Cornelis de Haes, in haar
leven huisvrouw van Jan Huijberts de Groot, timmerman, not. Johannes Bordels alhier van 11-21678, gesteld zijn voogden over hun minderjarige kinderen en executeurs van hun uiterste wil, enz.
den 1-10-1678
Jacob Papegaij en Gijbert Papegaij zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen Otho Ariens,
over de minderjarige zoon van wijlen Jan Harmensz, daar moeder af was Annetge Dircsz, enz.
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den 7 dito
Hendric Bol, die bij testament van Elisabeth Rotteveel, zijn overleden huisvrouw, not. Jacob van
Overvelt alhier van 10-7-1675, gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of meer voogden
te assumeren, enz.
den 8 dito
Gillis Carpentier en Jan Jansz Opmeer, die bij testament van Capt. Leendert Adriaensz Hoeckwant,
not. Pieter van Someren alhier van 19-2-1678, gesteld zijn tot excecuteurs van zijn testament,
mitsgaders tot voogden over al de minderjarigen die uit kracht van dat testament zullen komen te
erven, enz.
den 12 dito
Willem Jansz Rosmale en Claes Michiels Wanda, timmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van IJda Jansz, daar vader af was Michiel Michiels van IJcke, enz.
eodem die
Jacob Alderts de Leeuw, tegelbackersknecht, en Cornelis Splinters Vervoorn, marcktschipper van
dese stadt op Heusde, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Lijntge Alders, daar vader af
is Aert Splintersz, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Jacobmijntge Hendrics, die bij testament van Arij Digmans, haar overleden man,
not. Justus Verschueren alhier van 13-12-1674, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis Willemsz, varende man, en Jacob Wartlaer, schipper,
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
foto 51
den 14-10-1678
Cornelis Cornelisz Speelman en Bartholomeus Gillisz, backer, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats
van wijlen Bastiaen Isaacs en Daniel Graij, beide za. ged., over de minderjarige zoon van Jan Gillisz
Rijsbergen, daar moeder af is Jannetge Hermans, enz.
den 15 dito
Hendric Smit, speldemaecker, en Albert Maertensz, lijndraijer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Anthonij Winters, daar moeder af is Annetge Andries, enz.
den 19 dito
Pieter van der Swem, die bij testament van Elisabeth Molijn, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis
Rosendael alhier van 30-3-1676, gesteld is voogd over hun kind, enz.
eodem die
Hendric Witman, die bij testament van Elisabeth Jans van Rollegom, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Somere alhier van 31-5-1678, gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of meer
voogden te assumeren, enz.
eodem die
Laurens Bartelsz, seijlmaecker, en Jan Hendrics, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Abraham Hendricsz, daar moeder af is Maritge Jans, enz.
eodem die
Jan Sandersz, bidder, en Gerrit Willemsz, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth Sanders, daar vader af is Frederic Matteusz, enz.
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den 20 dito
Francois van den Bosch en Jeremias de Stercke zijn geord. als voogden over het minderjarige kind
van wijlen Maijcke Hendricsz, daar vader af is Arij van den Bosch, enz.
eodem die
Lambert Lambertsz, stoelmatter, en Willem Jansz, schoelapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maartge Hendrics, daar vader af is Tieleman Dircsz, enz.
eodem die
Jan van Nimwege en Isacq Abraham, cruijers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Claas
Dieram, daar moeder af is Grietge Dircsz, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Johan Massis, Raedt en Vroetschap deser Stadt, die volgens procuratie,
not. Cornelis Dispontijn binnen Batavia van 17-11-1677, zo van Maria Scipio, weduwe van heer Joan
van Riebeeck als van de gezamenlijke erfgenamen van de voorn. Joan van Riebeeck is gequalificeerd
om te innen de gage bij meer gemelde Joan van Riebeeck van de E. Compagnie verdiend, met macht
om een ander in de plaats te substitueren, is Joost Witsius, clercq van de sectr. van de weeskaemer,
gesurrog. tot administrateur om te innen en te bevorderen de selve penningen, enz.
den 21-10-1678
Albert Jason, kuijper, en Cornelis Philipsz, bierdraeger, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Annetge Jasons, daar vader af was Frederic Philips, enz.
den 22 dito
De heren mr. Gerard Gael, outburgemr. deser Stat, en Anthonij van Berckel, advocaat, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Maria Verschueren, daar vader af was de heer Eeuwout van der
Horst, enz.
eodem die
De heer Nicolaas Stampioen, schout tot Kralingen, is gesteld tot administrateur over de vijfentwintig
honderd gulden, de kinderen van Catharina de Graaff, daar vader af is Jan Centen van Helden,
gemaakt bij Lijsbeth Hendrics van Meensel, in haar leven laatst weduwe van wijlen Adriaen Adriaens
Furieus, hun grootmoeder, uitwijzende haar testament, not. Adrianus de Jonge binnen sGravenhage
van 6-4-1675, met zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
eodem die
Stephanus Thracij is gesteld tot administrateur over gelijke vijfentwintig honderd gulden Cap.l. zijn
kinderen, daar moeder af was Maria Hendricsz van Meensel, gemaakt bij de voorn. Lijsbeth Hendrics
van Meensel, in de vorige acte breder gementioneerd, en met gelijke last als in het voorn. testament
is uitgedrukt, enz.
den 26 dito
Jacob Jansz Peur, bruggeman, en Hendric Jacobsz Peur, glasenmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Volcge Jacobs, daar vader af is Cornelis Jacobsz, enz.
eodem die
Aert Theunisz, sleper, en Daniel Jansz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Gerrit Theunisz, daar moeder af is Catharina Corstiaens, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Lijsbeth Jansz van Wel, die bij testament van Jan Maertensz Koevleijs, haar
overleden man, not. Jacob van Overvelt alhier van 13-6-1674, gesteld is voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Christiaen Maertensz van Jachte en
Hendric Otto gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Annetge Cornelis Versevelt, die bij testament van Cornelis Jansz Kockuijt, haar
overleden man, not. Servaes Hannot alhier van 16-6-1670, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Simon van der Voort en Baarthout Witbols
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
foto 52
den 29-10-1678
Andries Graij en Joris Main zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Thomas Bornet, daar
moeder af is Jannetge Shane, enz.
den 2 Novemb
Op het verzoek van Nicolaas Rooklaas als in huwelijk hebbende Cornelia Selckert, hier mede present,
is Hendric Stolwijck gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen mr. Casparus Selckert, over
het vierde part in een som van zestien duizend gulden bij Aeltge Otto Selckert gelegateerd aan de
vier kinderen van Otto Selckert, volgens haar testamentaire dispositie van 24-5-1670, not. Nicolaas
Strafintvelt tot Gouda, en haar nadere acte onder de hand verleden op 14-12-1675, enz.
den 3 dito
Heijndric Entvogel, silversmit, en Dirc Jorisz Blanckert zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Catalijntge Breemans, daar vader af is Pieter Rolleijn, enz.
eodem die
Jacob Stoffels de Laluijn, laeckenbereijder en Abraham Cleermont, messewinckelier, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Pleuntge Hendrics, daar vader af was Jan Jansz de Reus, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer en mr. Gerard Gael, outburgemr. deser Stat, en Anthonij van Berckel,
advocaat, als voogden van moederszijde over de minderjarige kinderen van de heer Eeuwout van der
Horst, in zijn leven gecommitteerde Raedt, daar moeder af was Maria Verschueren, is Joachim
Oudaan Franszoon gesteld tot administrateur over de goederen bij de voorn. Maria Verschueren
metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
den 5 dito
Huijbert Tromp, binnenschipper, en Cornelis Ariensz, laeckenbereijder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Daniel Bartels, daar moeder af is Maritge Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Belijtge Theunis, die bij testament van Jasper Hendricsz van Oostrum, haar
overleden man, not. Adriaen van Aller alhier van 3-10-1665, gesteld is voogdesse over hun
[kinderen], met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Anthonij Willemsz, schoenlapper, en
Claes Bastiaensz, sackedraeger, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Hendric Smits, spellemaecker en Jan Finjet, bombasijnwever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Andries Gillisz de Wattijn, daar moeder af is Ariaentge Aerts, enz.
den 9 dito
Jan Laurensz, cleermaecker, en Laurens Laurensz, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Hendricje Alberts, daar vader af is Pieter Boscher, enz.
den 10-11-1678
Op het verzoek van Willempge Roeloffs, die bij testament van Pieter van Vuijrre, haar overleden
man, not. Nicolaas van Cleeff alhier van 8-1-1676, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
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een of meer voogden te surrog., zijn Arij Bastiaensz en Jan Gerrits, varende lieden, gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
eodem die
Simon Jansz Schol, die bij testament van Ariaentge Willemsz van der Karre, zijn overleden huisvrouw,
not. Adriaen Maes alhier van 15-2-1675, gesteld is voogd over hun kind, enz.
dito
Claas Gilles Rijsberge, naaldemaecker, en Gerrit Barents, seijlmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jannetge Gillis Rijsberge, daar vader af is Cornelis Speelman, enz.
den 12 dito
Samuel Huijberts, sackedraeger, en Gillis Pieters, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacques Masarijn, daar moeder af is Grietge Pieters, enz.
eodem die
Jan Dircsz, wolspinder, en Hendric Jansz, saalmaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Everts, daar moeder af is Niesge Gijsberts, enz.
den 19-11-1678
Willem Huijgensz Visch, Willem Paets en de heer mr. Nicolaes Anthonisz Flincq, die bij testament van
Ingetge Maertens, in haar leven weduwe van Jan Barents Rees, not. Vitus Mustelius alhier van 4-31672, gesteld zijn voogden over het onmondige uitlandige weeskind van wijlen Maerten Rees, daar
moeder af is Geertruijd de Waert, enz.
den 23 dito
Leendert Boonen is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Hendric Gouders (nevens Nicolaes
van Hove) over de weeskinderen van Lijsbeth Samuels, daar vader af was Samuel Jans, enz.
eodem die
Hubert Aerts, kruijer, en Hendric van Lande, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jacomijntge Wevels, daar vader af is Jan Harmens van Houten, enz.
den 24 dito
Johannes Guldenbach, draijer, is in de plaats van wijlen Jan Pietersz Poustovij, schipper ter zee,
geord. als mede voogd (nevens Pieter Jansz van Oldenburgh) over de minderjarige kinderen van
Bartel Jansz van Berge en Theuntge Thonis Plaetenaer, beide za. ged., enz.
foto 53
den 26-11-1678
Jacobus Lodesteijn, chirurgijn, en Cornelis van der Bel, voorleser, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joost van Blocklant, daar moeder af is Jannetge Wijnants, enz.
eodem die
De heer mr. Gerard Gael, outburgemr. deser Stadt, is in de plaats van de heer Arent Sonmans, die
zich wettig heeft geexcuseerd, gesurrog. (nevens de heer mr. Adriaen Vroese, mede outburgemr.
deser Stadt) als mede curateur over de fideicommissaire goederen, door doode en overlijden van
Aeltge van Velde, in haar leven weduwe van Zijvert Meijnderts van Duijnen (volgens haar testament,
not. Nicolaas Vogel alhier van 31-1-1647) gekomen eerst op haar dochter Antonetta van Duijnen en
naderhand (door het afsterven van Anthonetta van Duijnen) op de kinderen van Henrietta Vroesen
(die een dochter dochter was van de voorn. Antonetta van Duijnen) daar vader af was de heer Jacob
Sonmans, in zijn leven Raet en vroetschap deser stadt, enz.
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den 30-11-1678
Abraham en Dirc Mus, besemmaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Erasmus
Adriaensz, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
eodem die
Hubert Arentsz, harpenier, en Tobias Uijterweert, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacob Vervest, daar moeder af is Maijcke Backhuijse, enz.
den 1 Decemb
Pieter Vischer is geord. als voogd over de weeskinderen van Claes Cornelis Vlock, daar moeder af was
Fijtge Cornelis, enz.
den 3 dito
Claas Faceur en Hendric Michielsz, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Aegje Everts, daar vader af is Hendric Jansz de Cat, enz.
den 8 dito
Dirc Wolpherts, bombasijnwever, en Hubert Pietersz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Jacobs, daar moeder af is Annetge Huberts, enz.
den 9 dito
Jacobus en Hubert van Rijckevorsel zijn geord. als voogden over de minderjarige erfgenamen, die uit
kracht van het testament van Jacomina Hubrechts van Twedde, in haar leven huisvrouw van Jacob
Jans de Jongh, meester schiptimmerman, not. Philips Basteels alhier van 11-8-1666, zullen komen te
beuren, enz.
den 15-12-1678
Christiaen Verbeecq en Joris van der Hout zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Helena
Verbeecq, daar vader af is Laurens de Hoijer, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Geertge Ariens, die bij testament van Cornelis Anthom, haar overleden man, not.
Jacob Duijffhuijsen alhier van 11-9-1665, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te assumeren, zijn Govert Anthom en Huijg Jans Coelemeij gesurrog. als voogden
over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maertge Huijgen, die bij testament van Barent Harmensz Ellincshuijs, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 1-2-1674, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jan Wichart en Wessel Lucas gesurrog. als voogden
over het kind, enz.
den 23 dito
Cornelis van Vlierde, luijten.t. van een Comp. burgeren deser Stadt, en Jan Balckenende zijn geord.
als voogden over de minderjarige zoon van wijlen Esaias de Jongh, daar moeder af was Catharina van
Es, enz.
eodem die
Cornelis Vermaet is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen de heer Cornelis Verduijn (nevens de
heer Adriaen van Hersele, raet en vroetschap deser stadt) over de nagelaten dochter van wijlen
Estienne de la Riche, daar moeder af was Catharina van der Duijn, enz.
den 4-1-1679
Johannes de Colonia, Heronimus Walvis en Bastiaen Walvis zijn geord. als voogden van moederszijde
over het weeskind van Pieter Walvis, daar moeder af was Elisabeth de Colonia, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Arent Gijsberts van der Marck, die bij testament van Maria Cornelis, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 15-6-1677, gesteld is voogd over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan van der Marck en Willem Treetouwer geord.
als mede voogden over het kind, enz.
den 5 dito
Abraham Jansz en Dirc Jooste, sackedraegers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Geertge
Ariens, daar vader af is Arij Adams Corporael, enz.
foto 54
den 5-1-1679
Jacobus van der Waarde, is in de plaats van wijlen Christiaen Pietersz van der Waerde, gesurrog. als
voogden over de minderjarige dochter van Zander Zacharias en Geertruijd Hendrics, beide za. ged.,
enz.
den 6 dito
Hendric Otto is geord. als voogd van vaderszijde over het weeskind van Joris Vermeule, daar moeder
af was Elisabeth van Stenderen, enz.
eodem die
Cornelis van Loon is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Gideon Cornelis Burevelt (nevens
Cornelis Thoofft) over de weeskinderen van Maria van Santen, daar vader af was IJeman Splinters,
enz.
den 7 dito
Cornelis Wachtmans is geord. als voogd (nevens Hendric Otto) over het weeskind van Joris Vermeule,
daar moeder af was Elisabeth van Steenderen, enz.
den 18 dito
Lieve Corneliz Silvergieter, en de heren mr. Laurens de Lange, ontvredemaecker deser stadt, die bij
testament van Cornelis Silvergieter, not. Philips Basteels alhier van 28-7-1676, gesteld zijn voogden
over de kinderen van wijlen Engel Cornelis Silvergieter, daar moeder af is Susanna Potheuck, enz.
eodem die
Comp. de voorn. heer mr. Laurens de Lange, die bij codicille van de voorn. Cornelis Silvergieter, not.
Zeger van der Brugge alhier van 29-10-1678, gesteld was tot voogd over de kinderen van Lieve
Cornelisz en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen alzo hij meer als drie voogdijen is
hebbende, enz.
eodem die
Jan Boon, die bij codicillaire dispositie van Cornelis Silvergieter, not. Zeger van der Brugge alhier van
29-10-1678, gesteld is tot voogd over de kinderen van Lieve Cornelis Silvergieter, mitsgaders van
wijlen Engel Cornelis Silvergieter daar moeder af is Susanna Potheuck, mitsgaders tot mede
administrateur van diens goederen nevens de voorn. Lieve Cornelis, enz.
den 19 dito
Dirc de Vischer is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Gregorius de Joncker (nevens Abraham
Breedervelt) over de weeskinderen van Jan Laurens, daar moeder af is Thijsge Pieters, enz.
den 21-1-1679
Robbert Caldon, Schots koopman, en Jan Muddij varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willem Smal, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
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den 25 dito
Mathijs Gouders, laeckenkooper, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Hendric Gouders za.
ged., (nevens Jacob Papegaij) over de weeskinderen van Christiaen Barents, daar moeder af was
Jacomijntge Jans de Wijs, enz.
eodem die
Willem Jacobsz, fruijtverkooper, en Jan Willemsz, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Laurensz Dircksz, daar moeder af is Judic Robrechts, enz.
den 1 feb
Anthonij Jansz, lijndraijer, en Capt. Cornelis Crieck zijn geord. als voogden over het weeskind van
Pieter Regenboogh, daar moeder af was Hester Jans, enz.
den 2 dito
Boudewijn Hubertsz, metselaer, en Mels Claas, steenhouwer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Eurberts, daar moeder af was Claertge Aerts, enz.
eodem die
De heren Jean van der Cloot en Willem de Hertoge, out commissarissen van Zeesaecken, zijn
gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen Ds. Esaias Clement, in zijn leven predicant alhier, en
Anthonis van Willege, havemeester, beide za. ged., over het weeskind van wijlen Jufr. Susanna van
Bergen, daar vader af was de voorn. Esaias de Clement, enz.
den 3 dito
Mr. Gerbrant de Reus, secrtr. van dese Caemer en IJsack de Riemer zijn geord. als voogden over het
weeskind van Petronella Verschueren, daar vader af is Eeuwout Doelman, enz.
eodem die
Capt. Johannes van Heel, Abraham van Lier en Hendric Panser, cooplieden, die bij testament van
Thomas Carter, in zijn leven weduwnaar van wijlen Elselina Slingerlant, not. Philips Basteels alhier
van 18-2-1678, gesteld zijn voogden over de weeskinderen van de voorn. Thomas Carter, daar
moeder af was de voorn. Elselina Slingerlant, enz.
den 4 dito
Willem Tierens is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Thomas Carter, nevens Nicolaas Herris
en Willem Herris over de minderjarige kinderen van wijlen Sara Fockenburg, daar vader af is de
voorn. Willem Herris, enz.
den 9 Febr
Pieter Corstiaensz, tegelbacker, en Jan Hermansz, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Reijnier Barents, daar moeder af is Teuntge Dircs, enz.
den 10-2-1679
foto 55
Willem Dircsz, provoost, en Isack de Sanger, wever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Dircsz, daar moeder af is Grietge Ariens, enz.
eodem die
Op het verzoek van Lijsbeth Willemsz, die bij testament van Johannes Eeckelenburgh, haar overleden
man, not. Servaes Hannot alhier van 8-7-1671, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Samuel Salwechter en Abraham Eeckelenburgh gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
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den 15-2-1679
Hendric Rijken, timmerman, en Claas Stoffels zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Bastiaen Jans, daar moeder af is Jannetge Gijsberts, enz.
eodem die
Pieter den Beer, kleerverkooper, en Joris Verduijn, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Reijmje Dircs, daar vader af is Aert Gerrits van Teeffele, enz.
den 22 dito
Pieter Bouman, sleper, en Jacob van Kopere, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Aeltge Joris, daar vader af is Cornelis Jansz Vlas, enz.
eodem die
Cornelis Ariens Besaen is gesurrog., in de plaats van wijlen Isaac Ostens, laeckenkooper, als curateur
over de goederen van de erfgenamen van Gerrit Frans Meppel en Neeltge Jans, beide za. ged., enz.
eodem die
Cornelis van Heel is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Isac Ostens za. ged., over de
uitlandige zoon van Maertge Ruiten, daar vader af is Cornelis Ariens Muijs, enz.
eodem die
Elias Deonijsz, speldemaecker, en Philip Couwenhove, kaersmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Abraham Willemsz Bijl, daar moeder af is Neeltge Gerrits, enz.
den 23 dito
Willem Rijsbergen, maeckelaer, die bij testament van Gerrit Costerman, not. Govert van Gesel alhier
van 8-9-1678, gesteld is voogd over de weeskinderen van de voorn. Gerrit Costerman, daar moeder
af was Wilmtge Goethave, met macht om een of meer voogden te assumeren, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willem Rijsbergen, in de vorenste acte gemeld is Casparus Eijlbracht geord. als
mede voogd over de kinderen, enz.
den 24-2-1679
Willem en Jan Jacobs Oringe zijn gesteld tot administrateurs over de goederen, haar en haar zuster
Neeltge Jacobs gelegateerd bij het testament van Lijsbeth Willems, in haar leven weduwe van Pieter
Reijniers van Velse, onder conditie als in het testament is uitgedrukt, enz.
eodem die
Abraham en Hendric Gevers, cooplieden, die bij testament van Lijsbeth Willems, wed. van Pieter
Reijniersz van Velse, not. Jacobus van Aller alhier, van 5-3-1675, gesteld zijn tot voogden over de
minderjarige erfgenamen en administrateurs der selver goederen, uit kracht van het testament te
beuren hebben, enz.
den 25-3-1679 (sic)
Jan Alberts de Haas en Albert de Haas, die bij testament van Joris Luijte, not. P. de Custer alhier van
1-3-1679, gesteld zijn voogden over de minderjarige dochter van de voorn. Joris Luijte, daar moeder
af was Maertge Ariens, enz.
den 1 Martij
Jacob Woutersz, beurtvaerder op London, en Joost Dingemansz, beelthouwer, zijn geord. als
voogden over de nagelaten weesk. van Jan Wouters, daar moeder af is Sara Daniels, enz.
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eodem die
Jan Cornelis Hobbelaer en Hendric Pieters Pieman (doch de laatste alleen tot de tijd dat Theunis
France, stierman ter zee uit Engeland thuis gekomen zal zijn) zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Grietge Hobbelaers, daar vader af is Lambert Maes, enz.
den 3 dito
Jan Claasz en Leendert Jacobs de Lange zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob
Willems, daar moeder af is Maritge Jans, enz.
den 4 dito
Elias Bellius, kuijper, en Wouter van der Gevel, verwer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Hendric Reddingh, daar moeder af is Annetge van Kessel, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria van Thuijnen, die bij testament van Adriaen van Twedden, haar overleden
man, not. Pieter van Someren alhier van 25-11-1673, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Tieleman van Hoogerwaert en Jacob Verbeeck
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van mr. Gerbrant de Reus, sectrs. van de weeskaemer, en Hendric van der Plas,
coopman, is Joost Witsius, clercq van de voorn. sectr., gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
wijlen Juffr. Maria Verschuer over de goederen haar kinderen geprocreeerd bij wijlen de heer
Eeuwout van der Horst, bij het testament van heer Paulus Verschuere, in zijn leven burgemr. deser
Stadt, not. Willem van Assendelfft tot Delft van 11-12-1667, gelegateerd, met last van fideicommis
en restitutie als in het voorn. testament is uitgedrukt, enz.
foto 56
den 8-3-1679
Op het verzoek van Corstiaen IJemers, die bij testament van Stijntge Jans, zijn overleden huisvrouw,
not. Jacob Delphius alhier van 6-8-1668, gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of meer
voogden te assumeren, zijn Andries Nescher, verwer, en Michiel Lucasz, sackedraeger, geord. als
mede voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Josijntge Ariens, die bij testament van Philip Bartelsz, haar overleden man, not.
Pieter van Somere alhier van 13-4-1671, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Andries van Troijen, cuijper, en Laurens Bartelsz, seijlmaecker,
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Aert Jooste van der Meijde, varende man, en Arij Pietersz Broeckhove, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Belitge Albert van Hemerde, daar vader af is Dirck Jooste van Termeijde, enz.
den 9 dito
Jan Ariensz Fockenhove, die bij testament van Beatris Borschman, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 15-9-1676, gesteld is voogd over hun kind, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Esaias Jacobsz, die bij testament van Ariaentge Eeuwouts, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus van Aller alhier van 15-10-1676, gesteld is voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Eeuwouts, brouwer, en Huijg Bastiaens,
gardenier, geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
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eodem die
Jacob Jacobsz en Arij Servaesz, messeslijpers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Marijtge Jans, daar vader af is Servaes Jans, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van de heer mr. Cornelis Arckenbout, als alleen overgebleven voogd van vaderszijde
over de minderjarige kinderen van de heer Eeuwout van der Horst, in zijn leven gecomm. Raedt, daar
moeder af was Maria Verschueren, is Joachim Oudaan Franszsoon, gesteld tot administrateur, zo
over de goederen bij de voorn. heer Eeuwout van der Horst met der dood ontruimt en nagelaten,
enz.
den 15-3-1679
Gerrit Cornelis den Elger, die bij testament van Geertruijd Abrahams, zijn overleden huisvrouw, not.
Govert van Gesel alhier van 14-7-1677, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Corstiaen Corstiaens en Michiel Louijsz, arbeijders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hendric Hendrics, daar moeder af is Neeltge Cornelis, enz.
eodem die
Jan Jansz de Vijver, stoeldraijer, en Johannes van der Vlas, schoolmeester, zijn geord. als voogden
over de weerkinderen van Maria Stroom, daar vader af is Barent van der Houven, enz.
den 16 dito
Philippus van der Heuvel, die bij testament van Lijsbeth Leenderts Broeck, zijn overleden huisvrouw,
not. Jacob Delphius alhier van 1-5-1667, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Margareta van Heestren, die bij testament van Cornelis Sebedeus, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 15-2-1678, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Claes van Reenen en Thomas Groenewout
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Maria de Voogt, die bij testament van Jacob Cornelis de Rij, not. Jacob Delphius
alhier van 28-12-1663, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden
te surrog., zijn Cornelis de Rij en Cornelis Voogt gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Elias Deonijsz, speldemaecker, en Hendric van Lijst, haeckmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jacobs, daar moeder af is Catharina Lamberts, enz.
den 25 dito
Willem Tente, arbeijder, en Cornelis Elants ’t Vadt, statsbrander, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Geertruijd Dircks, daar vader af is Balte Elants ‘t Vat, enz.
den 30 dito
Pieter Ariensz van Ceule, die bij testament van Maertge Pieters Boer, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 25-4-1676, gesteld is voogd over hun kind, enz.
foto 57
den 31-3-1679
Casparus Engelbrecht, makelaer alhier, die bij testament van Margareta van Houdaen, in haar leven
weduwe van Johannes van Ruijssen, not. Gerard Manricque alhier van 24-10-1676, gesteld is voogd
over de minderjarige die uit kracht van het testament zijn gerechtigd, enz.
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den 12 April
Op het verzoek van Catharina Joosten de Commer, die bij testament van Deonijs van Helmont, haar
overleden man, not. Dirc Meesters alhier van 29-8-1674, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Abraham Gevers, Capt., en Jan Boon gesurrog.
als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Christoffel Deijnoot, laeckenkooper, en Johannes Griffit, droognist, zijn geord. als voogden over de
minderjarige die uit kracht van het testament van Annetge van den Bommenaer, in haar leven
ongehuwde onbejaarde dochter, not. Pieter van Someren alhier van 27-8-1668, komen te erven, enz.
eodem die
Steve Lubberts, dachwagt, en Juriaen Jansz, brouwersgast, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Machteltge Thomas, daar vader af is Hendrick Hendricsz, enz.
eodem die
Samuel Tucker, Engels coopman, en Jan Rosmale, geregtsbode deser stadt, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Lijsbeth Waelij, daar vader af is Robbert Laurensz, enz.
eodem die
Pieter Stoop, binnelantsvaerder, en Pieter Joosten Rijstuijn zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Dievertge Claes, daar vader af is Arij Jansz de Seeuw, enz.
den 13 dito
Jan Harpersz Oudemansz en Jan Hendricsz Been zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maria Duijsingh, daar vader af is Dirc Pietersz van Dorp, enz.
den 26 dito
Cornelis van Vlierden, brandewijnbrander, Jan de With, wollekooper, en Jan Jorisz van Thoff,
scheepstimmerman, die bij codicillaire acte van Ermptje Jans de Vrome, weduwe van Theunis
Hendricsz Hoogerwaert, not. Johannes Bordels alhier van 4-6-1678, gesteld zijn voogden over de
nagelaten weesk. van de voorn. Theunis Hendricsz Hoogerwaert, daar moeder af was de voorn.
Ermptge Jans de Vrome, enz.
den 26-4-1679
IJsack Jans Wolff en Maerten van der Pol zijn geord. als voogden over het weeskind van Theunis
Willemsz van der Heij, daar moeder af was Bastiaentge Ariens, enz.
den 29 dito
Eeuwout Doelman, kamerbewaerder van de vredemaeckerscaemer, is gesteld tot administrateur
over de goederen van zijn kind geprocreeerd bij Petronella Verschueren za. ged., toe behorende, enz.
eodem die
Alexander Ramseij is gesurrog. als voogd, in de plaats van Joris Maij, uitlandige (nevens Andries
Graij), over de weeskinderen van Thomas Boraet, daar moeder af is Jannetge Schandts,
tegenwoordig mede uitlandige, enz.
den 30 dito
De heer mr. Eeuwout Blanckert, Raet en Vroetschap deser Stadt, mitsgaders gecomm. ter
admiraliteijt alhier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van de heer Johan van der Meijden, in zijn
leven outburgemr. der voorn. Stadt, (nevens de heer Cornelis de Laucourt, bailluw van Niervaert
geseijt de Clundert) over het weeskind van wijlen de heer Jean Jacob de Laucourt, in zijn leven Capt.
ten dienste deser Landen, daar moeder af is mevrouwe Cornelia IJemans, enz.
Den 5-5-1679

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Hendric Pietersz Cortlant en Pieter Laurensz de Jonge, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Ariaentge Gerrits, daar vader af is Jan Leendertsz de Jonge, enz.
den 6 dito
Op het verzoek van Casparus Engelbrecht, maeckelaer alhier, die bij testament van Margareta van
Houdaen, in haar leven weduwe van Johannes van Ruijsshen, not. Gerard Manricque alhier van 2410-1676, gesteld is voogd over de minderjarige die uit kracht van dat testament zijn gerechtigd, is
Joost Witsius, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, gesteld tot administrateur over de voorn.
boedel, enz.
den 10 dito
Abraham Barleus is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Lambert van Oostrum (nevens
Johannes Meschert) over het weeskind van IJsack Panneman, daar moeder af is Anna Maria Meut,
enz.
eodem die
Willem Pietersz Encken, die bij testament van Annetge van den Biesheuvel, zijn overleden huisvrouw,
not. Dirck Meesters alhier van 17-11-1672, gesteld is voogd over hun kind, enz.
foto 58
den 13-5-1679
Jacobus Jonckheer en Dirck Stijnsz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Johannes
de Jonge daar moeder af is Anna de Heer, enz.
den 13 dito
Wouter Abrahamsz en Adriaen Jacobsz de Graeff, beijde dienaers van Justitie, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Margareta Sadelaer, daar vader af was Pieter de Coninck, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Jan Leenderts Neerwaert, die bij testament van Femmetge Schurings, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter van Someren alhier van 13-10-1668, gesteld is voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Zeger Huijers en Jacob van
Gouders geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Geertruijd Theunis de Grauw, die bij testament van Francoij Huijmans, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 9-10-1676, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Hansen en Gerard van der Vluijn gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
den 2 Junij
Philippus van Couwenhove, die bij testament van Elisabeth Pieters Joupen en Maijcke Pieters Joupen,
bejaarde dochters en zusters, beide za. ged., not. Vitus Mustelius alhier van 26-7-1671, gesteld is
voogd over de weeskinderen van Claas Pietersz Joupen, daar moeder af is Elisabeth Appeldoorn, enz.
eodem die
Anthonij Gordtschalck is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Arij Jansz, in zijn leven
marcktschipper van dese stadt op Delft (nevens Philippus van Couwenhove) over de weeskinderen in
de vorenste acte gemeld, enz.
den 3 dito
Op het verzoek van Marija Hendrics Modeus, die bij testament van Floris Fransz Koning, in zijn leven
timmerman, haar overleden man, not. Pieter van Somere alhier van 22-11-1675, gesteld is voogdesse
over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Willem Berot en Albert
Woning gesurrog. als voogd over de kinderen, enz.
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den 3 dito
Hendric Hontom, die bij testament van Johanna Verbeecq, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 29-1-1670, gesteld is voogd en Capt. Dirck Hoogerwaert tot toeziende mede
voogd over de nagelaten weesk. van de voorn. Johanna Verbeecq, daar vader af is de voorn. Hendric
Hontom, enz.
den 9-6-1659
Hendric van Heijnsberge en Simon van Heijnsberge zijn geord. als voogden over het weeskind van
Catharina van Heijnsberge, daar vader af is Evert van der Burgh, enz.
den 10 dito
De heren en mrs Leendert verboom, sectr. van Hillegersberg en Wilhelm Verboom, schepe deser
Stadt, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen Jacob en Leendert Verboom, mitsgaders de
heer en mr. Francois Verboom, in zijn leven bailluw en schout deser stadt, alle za. ged., over de
weeskinderen van Maertje Huijgen van Heulen, daar vader af was Willem Robrechts van Chaerlois,
enz.
eodem die
Claes Bastiaensz Duvael, passementwercker, en Jacob Theunisz, varende man, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Annetge Theunis, daar vader af was Bastiaen Bastiaensz Duvael,
enz.
den 14 dito
Adriaan van de Quack, backer en Johannes Patbroue zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Willem Jacobs de Quack, daar moeder af was Volckge Jans, enz.
eodem die
Dirck Jooste van ter Meijde en Dirck Willemsz, binnelantsvaerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Niesge Andries, daar vader af is Aert Jooste, enz.
eodem die
Mees Cornelis Starrenburg, scheeptimmerman, en Paulus Gijsbertsz Lichthart zijn geord. als voogden
over het weeskind van Arij Jansz Verburgh, daar moeder af is Sara Theunis, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Geertge Cornelis, die bij testament van Willem Ariensz den Baers, haar overleden
man, not. Dirck Meesters alhier van 9-1-1677, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Dirck Willems den Baers en Leendert Cornelis Verduijn gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
den 22 dito
Adriaen van den Bergh is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Johan van Kerckhoven (nevens
Robbert Heijmansz Melisdijck) over het weeskind van Adriaen de Jongh, daar moeder af is Dirckge
van Kerckhove, enz.
den 30 dito
Ds. Cornelis Doelman, predicant van de Remonstrantse Gemeijnte tot Berckel, en Jacob Harmen,
vlascooper, die bij testament van David Doelman, not. Zeger van der Brugge alhier van 6-6-1679,
gesteld zijn tot voogden over de weeskinderen van de voorn. David Doelman, daar moeder af was
Petronella Starreman, enz.
foto 59
eodem die
Herman Laserijn, brouwersgast, en Jan Jansz, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Pieter Cornelisz, daar moeder af is Neeltge Cornelis, enz.
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den 1-7-1679
Thijs Jansz en Theunis Huijge Keijser, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Anthonij Wouters, daar moeder af is Isabella Anthonij, enz.
den 6 dito
Dirck Meuwels, wijnroeijer, is geord. als voogd over de weeskinderen van Petronella Starreman, daar
vader af was David Doelman, enz.
eodem die
Teunis Jacobs, varende man, en Jacob Claes, arbeijtsman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Theunis Lamberts, daar moeder af is Trijntge Cornelis Santvoort, enz.
den 7 dito
Maerte van Hutte is geord. als voogd (nevens Dirck Meuwels) over de weeskinderen van Petronella
Starreman, daar vader af was David Doelman, enz.
den 12 dito
Jan Cornelis Groen, die bij testament van Aeltge Barents, zijn overleden huisvrouw, not. Dirck
Meesters alhier van 15-4-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, enz.
eodem die
Leendert Willemsz Nijg en Martinus van Anckere zijn geord. als voogden over het weeskind van
Pieter Jacobsz, visser, daar moeder af is Maritge Simons, enz.
den 14 dito
Jan Thomasz, coopman, en Hendric Heij zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Ballentijn, daar moeder af is Grisella Thomas, enz.
den 15 dito
Jan Claesz, bostelmaecker, en Willem Pieters Rabus, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Barent Paulusz, daar moeder af is Lijntge Ariens, enz.
eodem die
Simon Duijsing, maeckelaer, en Johannes Duijsingh, coopman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maria Duijsingh, daar vader af is Gijsbert Hart, wijnkooper, enz.
eodem de
Op het verzoek van Anna van Botholen, die bij testament van Johannes de Vries, haar overleden
man, not. Vitus Mustelius alhier van 12-6-1664, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Jacobus Vleckharing, schoolmeester, en Jan Heervliet gesurrog.
als voogden over de kinderen, enz.
den 19 dito
Adriaen van der Heijde en Johannes van Dorp, die bij testament van Hendric van Engele, not. Adriaen
van Aller alhier van 4-10-1678, gesteld zijn tot voogden over het weeskind van de voorn. Hendric van
Engele, daar moeder af is Annetge Pieters van Enckele, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Becx, die bij testament van Maertge Jaspers, zijn overleden huisvrouw,
not. Dirck van Egmont alhier van 7-8-1666, gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of
meer voogden te assumeren, is Frans Barnaerts geassumeerd als mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Pieter van der Hoeve en Aert Verstolck zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Cornelius Dunius, daar moeder af is Neeltge Dircs, enz.
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den 20 dito
Joan du Cloux, clerck ter secretarie alhier, is gesteld tot administrateur over de goederen
toebehorende de kinderen van Simon Boudewijnsz van der Voort, daar moeder af was Neeltge
Jacobs, enz.
eodem die
Hendric Lindemans, suijckerbacker, en Willem Jansz, opperbrouwersknegt, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Sebilla Hoefnaegel, daar vader af is Cornelis Lijste, enz.
den 26 dito
Cornelis van Schie is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Johannes Moens (nevens Pieter Tol)
over het weeskind van Pieter Dircs van de Leck, daar moeder af is Martijntge van Houtstrate, enz.
eodem die
Govert Mars, backer, is gesurrog. tot curateur ad lites over de kinderen van wijlen Pieterge Leenderts
Hoeckswant, daar vader af is Arij Mars, om waar te nemen, voor te staan en te vervolgen zodanig
recht als de kinderen wegens haar grootvaders erfenis zijn hebbende op en jegens Jan Jansz Opmeer,
Gillis Carpentier en Willem Pieters Diepenbeecq, alle nomine uxoris, in de plaats van wijlen Moijses
Ouseel, enz.
foto 60
eodem die
Jan Coenraets, varent gesel, en Barent Pieters, grutter, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Dirk Jansz Fiool, daar moeder af is Goutge Coenraets, enz.
den 27 dito
Cornelis Claasz en Pieter Cornelis Halffkaeck, varende lieden, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lijsbet Harreveer, daar vader af is Leendert Ariens de Geus, enz.
den 28 dito
Meijndert Tilburg, schipper op Zee, en Joost Jansz Dorreboom, droogscheerder, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Mees Fransz van Wijngaerde, daar moeder af is Susannetge Jans,
enz.
den 29 dito
Hendric Smit, speldemaecker, en Pieter Jansz, schoolmr., zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Neeltge Claes, daar vader af is Hendric Hendricsz, enz.
den 2 Aug.
Adriaen de Jong is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Adriaan van der Hil, daar moeder af
was Geertruijd Jans van Aelebeij, enz.
den 5 dito
Arij Pietersz, scheepstimmerman, en Jan Claesz, bidder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Pieter Geenen, daar moeder af is Margarita Anthonis, enz.
eodem die
Johannes Adriaensz, metselaer is geord. als voogd over het weeskind van Bartholomeus Keller, daar
moeder af is Grietge Joris, enz.
In margine: den 5-8-1679
Jacob Zanderts, stierman aan zee en Pieter Langestraet, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weesk. van Jan Bouwens, daar moeder af is Jannetge Cornelis, enz.
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den 12 dito
De heer en mr. Johan van der Linde, outschepe deser stat, en Gerrit Cornelis Verbent, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Harmen Ariens, daar moeder af was Pieternelle Cornelis, enz.
eodem die
Pieter Ariensz van der Ton, schoenlapper, en Dirck de Groot, arbeijder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Christina Wijnants, daar vader af is Willem Ariens, enz.
den 16 dito
Johannes van Gemert, passementwercker, en Johannes Stichter, boeckdrucker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Willemina van Gemert, daar vader af is Isaacq Castijn, enz.
den 17 dito
Theunis van Loene, backer, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Arij Jeroensz za. ged., (nevens
Cornelis Willems, schipper) over de weeskinderen van wijlen Jacob Jansz, daar moeder af is Teuntge
Thonis, enz.
den 17-8-1679
Pieter Jansz, arbeijder, en Claes Jans de Seeuw, binneschipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Lijsbeth Bartels, daar vader af is Arij Jansz, enz.
den 19 dito
Tieleman Jansz Haegdoorn, die bij testament van Aeltge Daniels, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 27-2-1671, gesteld is voogd over hun kind, enz.
den 12-9-1679
Moijses van der Nagel en Pieter Arents Wardenier, die bij testament van Annetge Joris, in haar leven
weduwe van wijlen Matheus Jansz van den Bergh, not. Govert van Gesel alhier van 30-6-1677, zijn
gesteld als executeurs van het testament, hebben op heden ter weeskamer comp. verzocht dat zij
van het voorn. executeurschap mogen worden geexcuseerd, overmits de eerste meer als drie
voogdijen waar te nemen heeft en de andere de ouderdom van tachtig jaren heeft bereikt, enz.
den 13 dito
Cornelis van der Bel, voorleser in de Zuijderkerck alhier, en Jan Pontsman, kruijdenier, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Thomas Thomasz, daar moeder af was Barbara Daniels, enz.
eodem die
Claes Gerritsz en Pieter Ariensz Verwer, die bij testament van Jasper Gerritsz van Strije, not. Vitus
Mustelius alhier van 13-9-1679, zijn gesteld tot executeurs van het testament, mitsgaders tot
curateurs over de goederen van de minderjarigen uit kracht van meergenoemd testament komen te
erven, enz.
den 14 dito
Maerte Cudde is gesurrog. als executeur, in de plaats van Moijses van der Naegel, die zich wettelijk
heeft geexcuseerd, van het testament van Annetge Joris, in haar leven weduwe van wijlen Matheus
Jansz van den Bergh, not. Govert van Gesel alhier van 30-6-1677, mistgaders tot voogd over de
minderjarigen, die uit kracht van het testament moeten erven, enz.
eodem die
Jacob Willemsz, arbeijder, is geord. als voogd over de minderjarige dochter van wijlen Robbert
Bartelman, daar moeder af was Catalijntge Lidle, enz.
eodem die
Rombout Maestricht is gesurrog., in de plaats van Pieter Ariens Wardenier, die zich wettelijk heeft
geexcuseerd, nevens Maerte Ludde, als executeur van het testament van Annetge Joris, in haar leven
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weduwe van wijlen Matheus Jansz van den Bergh, not. Govert van Gesel alhier van 30-6-1677,
mitsgaders tot voogd over de minderjarige, die uit kracht van het testament moeten erven, enz.
foto 61
den 16-9-1679
Op het verzoek van Jeronimus Walvisch, die bij testament van Aechje Pieters de Raet, not. Vitus
Mustelius alhier van 5-6-1673, gesteld is voogdesse over de minderjarigen, die uit kracht van het
testament moeten erven, zijn Johannes Langenburg en Sebastiaen Walvis geassumeerd als mede
voogden over de minderjarigen, enz.
den 20 dito
Joris Diercsz en Barent van Outheusden, koopman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Judith Pallas, daar vader af was Cornelis van der Riviere, enz.
eodem die
Johannes van der Wacht, moutmaecker, en Dirck Claesz de Roth, sieckentrooster, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Marijtge Frederics, daar vader af is Willem Adriaensz Panck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Sara Matheus, die bij testament van Joost Paschiers, haar overleden man, not.
Jacob Duijfhuijse alhier van 4-12-1669, gesteld was voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Jan Jooste en Joost Jansz in haar plaats, alzo zij verklaarde haar ten
andere huwelijk te willen begeven, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 21 dito
Jan Masson en Francois Michiels, arbeijders, zijn geord. als voogden over de nagelaten weesk. van
Walrave de Bruijn, daar moeder af is Maria Verbiese, enz.
In margine: den 22 dito
Pieter Dircx Kruijck en Huijbert Pieter Pellekaen zijn geord. als voogden over het weeskind van Arij
Dircx Kruijck, daar moeder af is Elisabet Pieters Pellekaen, enz.
den 29 dito
Joost Witsius, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats
van Gerrit van Vleut, die zich metter woonstede buiten deze Stadt heeft begeven, over de goederen
toekomende Hester Ubbing, nagelaten dochter van wijlen Hessel Ubbing, daar moeder af is Hester
van der Meer, met zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
den 22 dito
Jan Gibson, die bij testament van Jan Jorisz van Vijve, in zijn leven bejaarde jongman, not. Adriaen
Maes alhier van 10-8-1679, gesteld is tot executeur van het testament en voogd over de
minderjarigen, die uit kracht dezes komen te erven, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Gibson, die bij testament van Jan Jansz van Vijve, in zijn leven bejaarde
jongman, not. uts., gesteld is voogd over de minderjarige, die uit kracht van voorn. testament zullen
komen te erven, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Govert van Wel gesurrog. als
mede voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis van Dustenburg, daar moeder af is
Heijltge Bartels, enz.
den 30-9-1679
Arij Jansz, schoenlapper, en Gerrit Cornelis, baenwercker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Balte Cornelis, daar moeder af is Ariaentge Cornelis, enz.
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den 5-10-1679
Jan Jacobs Kolshom, die bij testament van Maritge Teunis, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Weel alhier van 4-9-1676, gesteld is voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacobus de Gruijter, schilder, en Maerte Bastiaensz van Rotte, arbeijder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Claes Dircx, daar moeder af is Lijntge Lodewijcs, enz.
den 6 dito
Johannes Meschaert, die bij testament van Grietge Meschaert, in haar leven huisvrouw van Wouter
Claes van Zuijlen, not. Philips Basteels alhier van 14-8-1677, gesteld is tot executeur van het
testament, mitsgaders tot voogd over de mindejarigen, die uit kracht van dien, zijn gerechtigd, enz.
eodem die
IJsack Braem, tinnegieter, en Johan van Wageningen, cruijdenier, zijn gesurrog. als voogden, in de
plaats van wijlen Wouter Claesz van Zuijlen en Johannes Meschaert, beide za. ged., over de
minderjarigen, die uit kracht van het testament van Grietge Meschaerts, in de vorenstaande acte
gementioneerd, zijn gerechtigd, enz.
den dito
Jan Rijshoeck is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Jan Leenderts (nevens Hendric Roos) over
het weeskind van wijlen Harper Jans, daar moeder af was Jannetge Hoogerwaert, enz.
foto 62
den 7-10-1679
Daniel van Nasch en Theunis Jansz van Vianen, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jan Jansz van Vianen, daar moeder af was Josijntge van Nasch, enz.
den 11 dito
Jan Pietersz van der Wint, sackedraeger, en Frans Meurs, lindewever, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Claertge Willems, daar vader af was Willem Jansz van der Mast, enz.
eodem die
Johannes Jansz, kruijer, en Gideon Jansz, arbeijder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Harman Claesz, daar moeder af is Beletge Cornelis, enz.
den 13 dito
Jan Claesz van der Licht is gesteld tot administrateur over de goederen van de kinderen van Neeltge
Corstiaens, daar vader af is Jan Gerrits Langerack, opgekomen door doode en overlijden van Stijntge
Maertens, enz.
eodem die
Willem Jansz, glaesemaecker, en Daniel Jacobsz, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertge Pieters, daar vader af was Frans Fransz, Cappoen, enz.
den 13 dito
Pieter Cocuij en Maerte Andries, schoenlappers, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Catharina Hendricx, daar vader af is Isack Pieters, enz.
eodem die
Cornelis van der Bel, voorleser in de Suijderkerck alhier, en Johan Pontsman, cruijdenier, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Barber Daniels, daar vader af was Thomas Thomasz, enz.
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eodem die
Cornelis Jacobs de Vos en Jan Huppen Kijnq, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Crijn
Hendricz van Hulst, daar moeder af was Zara Jaspers, enz.
den 14 dito
Simon Claesz, arbeijder, en Abraham Elsevier zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van
wijlen Claes Simonsz Heijman, daar moeder af was Susannetge Jans Blandou, enz.
eodem die
Robbert Maurits en Jan Harmensz, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Jansz Verbrugge, daar moeder af is Judic Maertens, enz.
den 18 dito
Op het verzoek van Annetge Pieters, die bij testament van Cornelis Jacobs, kaag schipper, haar
overleden man, not. Jacob Duijffhuijse alhier van 4-8-1661, gesteld was voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Steve Verstolck en Joris van den Berg gesurrog.
als voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Aegje Theunis Schaap, die bij testament van Daniel van der Tuijn, haar overleden
man, not. Zeger van der Brugge alhier van 11-7-1675, gesteld was voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, is Johannes Guldenbach, draijer, geassumeerd als
mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Johannes Jansz de Longe, die bij testament van Josina Daniels van Montenij, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Block alhier van 16-4-1668, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Aert Bastiaensz de Munnick en Willem Bastiaens van Dijck zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Sara Bastiaens, daar vader af was Abraham Jacobsz Wels, enz.
eodem die
Roeloff Dircs, spijckermaecker, en Hendric Pieters van Nas, arbeijder aen straet, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Annetge Willems, daar vader af is Abraham Pieters, enz.
den 19 dito
Moijses van der Nagel, kamerbewaerder van Burgemr. en dese Caemer, en Jan Stoffels,
binnelantsvaerder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacob Hendrics, daar moeder af
was Jannetge Bastiaens, enz.
den 25 dito
Servaes Cornelis Crooswijck, molenaer, en Claes Gerritsz, ballemaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Pieter Cornelis Crooswijck, daar moeder af was Lijsbeth Gerrits, enz.
den 25 dito
Guilliaem Schaep en Abraham Eeckelenberg, passementwerckers, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Gijsbert Carsbergen, daar moeder af is Aeltge van Stuijen, enz.
eodem die
Jan IJsacsz van den Kist, sackedrager, en Gijsbert Gijsberts, kerver, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Gerrit Pietersz, daar moeder af is Maertge Huberts, enz.
den 1-11-1679
Jan Govertsz van der Sprong, bleijcker, en Pieter Pietersz Stierman, lindewever, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Claas Stierman, daar moeder af is Lijntge Hendrics, enz.
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eodem die
Jan Ariensz, bierdraeger, en Govert Simonsz Groenevelt, klatschilder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claes Jansz, daar moeder af is Jannetge Jans, enz.
foto 63
den 2-11-1679
Claes Mees, schipper, en Anthonij Robberts, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Claes, daar vader af is Joris Michiels, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maritge Jans, die bij testament van Jan Willemsz Boogaert, haar overleden man,
not. Leonard van Zijl alhier van 10-4-1665, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Johannes Jacobsz Jaffer, straetmaecker, en Salomon Dircx
Plemp, smit, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Pieter Adriaensz Verwer is gesurrog., in de plaats van Jan Boon, tot administrateur over de goederen
toebehorende de twee kinderen van wijlen Susanna van Bergen, geprocreeerd zo bij de heer mr.
Willem Nobel, in zijn leven Raet en vroetschap deser Stadt, als bij Ds. Esias Clement, in zijn leven
predicant alhier, enz.
den 8 dito
Pieter Waerdenier, Nicolaes van Bortel en Anthonij Waerdenaer, die bij testament van Bastiaen
Gommers van Bortel en Petronella Waerdenier, in haar leven echtgenoten, not. Philips Basteels
alhier van 12-9-1679, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Bastiaen van
Bortel, daar moeder af was de voorn. Petronella Waerdenier, enz.
eodem die
Jan Gobijn, tamboer, en Jan Willemsz, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Doene, daar moeder af is Aertge Gerrits, enz.
den 9 dito
Joris Saegman is gesurrog. als voogd, in de plaats van Abraham Hoogerwaert za. ged., nevens
Johannes Tijdt, over de weeskinderen van wijlen Victor Lievens Labout, daar moeder af was Aegje
Jans, enz.
den 15 dito
Gerrit Pieterz IJsekock, die bij testament van Aeltge Jans Donckers, in haar leven laatst weduwe van
Andries Jacobsz van der Veer, not. Adriaen Maes alhier van 6-12-1676, is gesteld tot voogd over de
minderjarige dochter van de voorn. Aeltge Jans, daar vader af was de voorn. Andries van der Veer,
enz.
eodem die
De heer Willem van Nimwege, out Commissaris van Zeesaecken deser stadt, die bij testament van
Jufr. Maria Kelck, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 10-10-1679, gesteld is
voogd over hun kinderen, enz.
den 16-11-1679
Gerard de Roij is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen mr. Cornelis Arckenbout (nevens de heer
Adriaen van Regenmorter) over de weeskinderen van wijlen mr. Hugo de Roij, daar moeder af was
Maria Blanckers, enz.
eodem die
De heer Willem Visch, rentmr. van het oude mannen huijs, die bij testament van Lijsbeth Jansz van
der Voorst, in haar leven huisvrouw van Jan Allards van Blesgraeff, not. Johan van der Hoeven alhier
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van 1-9-1679, gesteld was tot voogd over hun kinderen, comp. op heden ter weeskamer en verzoekt
dat hij van de voogdij mag worden geexcuseerd, vermits hij drie voogdijen was bedienende, enz.
eodem die
Willem Verboon, die bij testament van als in de vorige acte blijkt, is gesteld tot voogd over de
kinderen van Lijsbeth Jansz van der Voorst, daar vader af is Jan Allards van Blesgraeff, enz.
eodem die
Gerrit van der Blom is gesurrog. als voogd, in de plaats van Willem Visch, die zich wettelijk heeft
geexcuseerd, nevens Willem Verboom, over de weeskinderen van de voorn. Lijsbeth Jans van der
Voorst, daar vader af is de voorn. Jan Allards van Blesgraeff, enz.
den 17 dito
Hiob Jacobsz de Bucq, die bij testament van Machteltge Gerrits, zijn overleden huisvrouw, not. Isaacq
Troost alhier van 25-3-1671, gesteld is voogd over haar kind, geprocreeerd bij Pieter Jacobs Nanning,
haar eerste man za. ged., enz.
eodem die
Dirck van der Monde, die bij testament van Sophia Harmans Pus, in haar leven weduwe van Pieter
Bernier van der Monde, not. Jacob Delphius alhier van 7-2-1669, is gesteld tot voogd over de
minderjarige kinderen van Pieter van der Monde, mitsgaders tot administrateur van de kinderens
goederen.
foto 64
den 18-11-1679
Jan Leenderts en Theunis Dircx, bostelmaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth Notalis, daar vader af is Cornelis Bastiaens, enz.
eodem die
Pieter Jansz Kleij, die nevens Gerrit Pieters IJsekock bij testament van Aeltge Jans Donckers, in haar
leven laatst weduwe van Andries Jacobs van der Veer, not. Adriaen Maes alhier van 6-12-1676, is
gesteld tot voogd over de minderjarige dochter van de voorn. Aeltge Jans, daar vader af was de
voorn. Andries van der Veer, enz.
den 23 dito
Servaes Jacobs van Hijck, die bij testament van Trijntge Maertens, zijn overleden huisvrouw, not.
Christiaen van Vliet binnen Delfshaven van 9-4-1665, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
den 25 dito
Cornelis Versteegh, backer, en Hugo More, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Andries Dircx, daar moeder af is Catharina Sanderts, enz.
den 29 dito
Joost van Braeckel is gesteld als voogd over de weeskinderen van Reijnier Leenderts van Hesel, daar
moeder af was Ariaentje van Loon, enz.
eodem die
Jan Thonisz van Hegge, scheepstimmerman, en Laurens de Wit, smit, zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van Thonis Thonis Breij, daar moeder af was Willemtge Mathijs van Roije, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over het weeskind van Thomas Thonisz Breij, daar moeder af is
Geertruijd de With, enz.
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eodem die
Apolonia (sic) Bos, orgelmaecker, en Gerrit Swaen, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Laurens Bol, daar moeder af is Maertge Joosten, enz.
den 30 dito
Jan Cornelisz en Robbert Jooste van Doornick, die bij testament van Annetge Jacobs, laatst weduwe
van Roelant Barents van der Wout, not. Vitus Mustelius alhier van 26-12-1673, gesteld zijn tot
voogden over al de minderjarigen, die uit kracht van het testament zullen komen te erven, enz.
den 1-12-1679
Joost Jansz Dorreboom, drooghscheerder, en Cornelis Willems, pluggemaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Annetge Jans, daar vader af is Robbert Jaspers, enz.
eodem die
Jeremias van der Velde, koordenmaecker, en Govert Jansz, bootsgesel, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Claes Frans, daar moeder af is Machteltge Zegers, enz.
den 6 dito
Willem Jacobs en Willem Gillisz, wevers, zijn geord. als voogden over het weeskind van IJsbrant
Maertens, daar moeder af is Lijsbeth Cornelis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetge Jacobs, die bij testament van Jan Arensz Minne, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier van 21-10-1671, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Willem Pennis en Arij Claes, varende man, gesurrog. als voogden over
het kind, enz.
7 dito
Adriaen de Jong, klercq ter secretarie alhier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Hendric
van Engelen, nevens Johannes van Dorp, over de minderjarige zoon van Jan Jansz Blaesbergen, daar
moeder af was Annetge Robrechts, enz.
eodem die
Harmen Harmens en Claes Pietersz, schoenlappers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Leendert Ariens, daar moeder af is Martijntge Willems, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Maria Adriaensz van Leuwen, die bij testament van Guilliame van den Bergen,
haar overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 29-6-1671, gesteld is voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden in haar plaats te surrog., zijn Adriaen van Leuwen en
Joris van den Berg gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 13 dito
Cornelis Willems, haringpacker, en Jan Wijnants zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Annetge Willems, daar vader af is Jacob Jans, enz.
foto 65
den 14 Decemb
Jan den Otter, varende man, en Panser den Otter, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Gerrit Marcusz, daar moeder af is Lijsbeth Jacobs, enz.
eodem die
Ds. Johannes Texelius, predicant van de Gereformeerde kerck alhier, en Daniel Coppenolle, die bij
testament van Geertruijd van der Dussen, vorens weduwe van Abraham Cleijburg, en laatst
huisvrouw van de voorn. Daniel Coppenolle, not. Leonard van Zijl alhier van 17-3-1677, gesteld zijn
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tot executeurs van het testament en voogden over de minderjarige, die uit kracht van dien zouden
mogen zijn geraakt, enz.
eodem die
Gerrit Vooght en Johan Proons, die bij testament van Jan Ariens van Bree, not. Pieter van Somere
alhier van 18-4-1678, gesteld zijn tot voogden over de minderjarige die uit kracht van het voorn.
testament zullen komen te erven en tot administrateurs over de goederen, enz.
eodem die
Hubert Adriaensz en Pieter Cornelisz, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Frans Jacobs, daar moeder af is Pleuntge Ariens, enz.
eodem die
Willem Brouwer, kleermaecker, en Pieter Cornelisz van Craelingen, varende man, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Annetge Pieters, daar vader af is Thomas Jans, enz.
den 16 dito
Jan Jansz Boon, timmerman, en Arij Gerrits van Gilst, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joachem van Schagen, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Willemtge Carels, die bij testament van Wijnant Wijnantsz de Roos, haar
overleden man, not. Gerard Manrique alhier van 30-12-1666, gesteld is voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Adriaen Pietersz van den Oudenbosch en
Govert van der Beeck gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
De heer Johan van Rijsoort, secrtr. van zeesaecken, en Jan Boon die bij testament van Willem
Fredericsz Nieupost, weduwnaar van Ingetge Ariens, not. Johan van Rijsoort voorn. alhier van 24-11679, zijn gesteld tot executeurs van het testament, enz.
den 21-12-1679
Herman van der Hoeve, metselaer, en Pieter Vermeulen, glaesemaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Gijsbert Spoormaecker, daar moeder af is Francijntge Mabeson, enz.
den 23 dito
Jan Cralinge, schipper ter Zee, en Jan Dircx, blockmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Arij Pieters, daar moeder af is Martijntge Ariens, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Cornelis Pieters, daar moeder af is
Catharina Beijers, enz.
eodem de
De selve zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pleuntge Pieters, daar vader af is Arij
Claesz Colee, enz.
eodem die
Johan Rijshoeck en Simon Bosch, die bij testament van Jan Leenderts van Hersel, not. Justus
Verschueren alhier van 5-9-1679, zijn gesteld tot voogden over al de minderjarigen, die uit kracht van
het testament zijn gerechtigd, enz.
den 28-12-1679
Hendric Florisz en Hendric Cornelisz, kuijpers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijntge Ariens, daar vader af is Willem Jansz, enz.
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den 29 dito
Op het verzoek van Lijsbeth Stevens, die bij testament van Marinus Pieters, haar overleden man, not.
Jacob Duijfhuijse alhier van 23-9-1661, gesteld is voogdesse over hun kind, en nu van mening is haar
ten andere huwelijk te begeven, zijn Laurens Jans van der Hal en Claes Jans Verburg gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
eodem die
Andries Jansz van Nieuwpoort, backer, en Johannes Onckheijse, coeckenkooper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Romeijn Timmerman, daar moeder af is Francijntge Goris, enz.
eodem die
Elias van der Kemp, Adriaen van Leuwen, Ockerus Slingerlant en de heer Emanuel Welsenes, S.
Secrtr. deser stat, die bij testament van Cornelis Slingerlant en Geertruijd van der Kemp, not. Vitus
Mustelius alhier van 29-2-1678, gesteld zijn tot voogden over al de minderjarigen, die uit kracht van
het testament zijn geraakt, enz.
foto 66
den 30-12-1679
Op het verzoek van Maria Jacobs, die bij testament van Claes Lucasz van Guijlick, haar overleden
man, not. Dirck Meesters alhier van 23-11-1669, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Jan Rotshoeck en Cornelis Claes Groenevelt gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
den 4-1-1680
David Andriesz, kuijper, en Aert Jansz Hamer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Pieter Pieters, daar moeder af is Trijntge Pieters, enz.
den 6 dito
Joost Schermer, is, in de plaats van Nicolaes Cheval za. ged., gesurrog. als voogd (nevens Jacob
Thonis van der Burgh) over de weeskinderen van wijlen Bastiaen Cheval, daar moeder af was
Annetge Thonis, enz.
eodem die
Jacob Jacobsz Thooft, haringpacker, en Govert Jacobs Thooft, knoopmaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Ottho Jacobs Thooft, daer moeder af is Neeltge Pieters, enz.
eodem die
Jan Crijnen, kuijper, die bij testament van Maertge Tonis, in haar leven weduwe van wijlen Adriaen
Gommersz Schutter, not. Cornelis Rosendael alhier van 11-10-1679, is gesteld tot voogd over het
weeskind van de voorn. Maertge Tonis, daar vader af was de voorn. Adriaen Gommaers Schutter,
enz.
den 10 dito
Johannes van Brugge, beelthouwer, en Wijnant Hendricsz, die bij testament van Maritge Wijnants
Huijskens, in haar leven weduwe van Hendric van Engelen, not. Philips de Custer alhier van 5-101679, gesteld zijn tot voogden over de minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het testament
zijn gerechtigd,
eodem die
Salomon Jorisz Dixcs, die bij testament van uts., is gesteld tot administrateur over de minderjarige,
die uit kracht van het testament zijn gerechtigd, enz.
eodem die
Barent Ouderogge en Jan van der Marck zijn op het verzoek van Trijntge Jacobs, weduwe van Jan
Dircks Ouderogge, die bij testament van haar voorn. man, not. Pieter van der Licht alhier van 23-10-
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1655, gesteld was voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren
of te surrog., gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Jan Leendertsz Guldenbach, draijer, en Johan de Haas, wijnkooper, die bij testament van Jan Romeijs,
not. Jacobus van Aller alhier van 23-4-1678, gesteld zijn tot voogden over de minderjarige zoon van
Jan Romeijs, daar moeder af was Claesge Barents, enz.
eodem die
Adriaen Melisz Gouwe, wantsnijder, en Jacob Isacsz, huijstimmerman, die bij testament van Jannetge
Jans, in haar leven weduwe van Pasquael Jansz, not. P. Basteels alhier van 15-9-1679, zijn gesteld tot
voogden over het weeskind van Jan Pasquael, daar moeder af was Pieternelletge Joosten, enz.
eodem die
Deselve, die bij testament van uts., not. uts., zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van
Susanna Pasquael, daar vader af is Pieter Elders, enz.
den 11 dito
Johannes Mom, chirurgien, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Joost Willekens (nevens
Joost Colck ) over het weeskind van Anneke Mom, daar vader af is Pieter Thomasz van Rijppe, enz.
foto 67
den 12-1-1680
Pieter Dircs Breuwer, fruijtverkooper, en Philip van Leuwen, schilder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Huijg Dircs Breuwer, daar moeder af is Lijsbeth van Leuwen, enz.
den 13 dito
Paschier Paschiers, varende man, en Louijs Jansz, zijdewercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Peschiers, daar moeder af is Machteltge Pieters, enz.
eodem die
Jasper Volckerts, sackedrager en Arij Jansz, schoolmr., zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maertge Tonis, daar vader af is Hendric Volckerts, enz.
eodem die
Eeuweut Guldenbach, clerck van de sectr. van de weeskaemer deser stat, is gesteld tot
administrateur over de goederen van het kind of de kinderen van Pieter Boscher, geprocreeerd bij
Barbara Niepost zal., gelegateerd bij Willem Frederics Niepost, in zijn leven weduwnaar van wijlen
Ingetge Ariens, volgens diens testament, not. Johan van Rijsoort alhier van 24-1-1679, enz.
eodem die
Deselve is gesteld tot administrateur over achtienhonderd gulden, bij Maria Verhoutert, in haar leven
weduwe van wijlen Albert van Velse, gelegateerd aan Pieter van Leuwen tegenwoordig in Oostindien,
met zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
den 18 dito
Cornelis van Gelder en Johannes Caerthuijse, droogscheerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertge Gevers, daar vader af is Cornelis Marschalck, enz.
eodem die
Gerrit Jansz Stam is gesteld tot acteur om voor de weeskinderen van Jan Pietersz van der Walle, daar
moeder af is Stijntge Bastiaens, te schiften, scheiden en delen met en tegen de meerderjarige
erfgenamen van Gerrit Pietersz van der Wallen, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 19 dito
Cornelis Lamberts Schaep en Gerrit Willems Verthole, die bij testament van Hester Jongeneels, in
haar leven laatst weduwe van Jop Jacobsz Sebedeus, not. Vitus Mustelius alhier van 27-7-1678,
gesteld zijn tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Pantegom, daar
moeder af is Catharina Leenderts, de welke uit kracht van het testament moeten erven, enz.
den 20-1-1680
De heer Willem Keijser, out burgemr. der Stadt Briel is gesurrog. als voogd van moederszijde, in de
plaats van wijlen Mr. Cornelis Arckenbout, over de minderjarige kinderen van wijlen de heer
Eeuwout van Kouwenhoven, daar moeder af was Cornelia Arckenbout, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van Gijsbert Pieters Kruijt, die bij testament van Catharina Claesz de Valck, zijn
overleden huisvrouw, not. Dirck Starbergh alhier van 13-12-1671, gesteld was voogd over hun
kinderen, onder de conditie “dat de selve voogdije maer soude duren tot herhuwelijcken toe”, zijn
Nicolaes Swanevelt, chirurgien, en Ar. Balckenende, lootgieter, gesurrog., in diens plaats over de
kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetge Pieters Bancken, die bij testament van Arij Jansz Hoogendam, haar
overleden man, not. Jan van de Hoeven alhier van 16-8-1679, gesteld is voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Jansz van der Wint, koopman, en Hubrecht
de Munnick, winckelier, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Govert Maertens Suijcker en Frans Ramme zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Maria
Stevens, daar vader af is Barent Simonsz, enz.
eodem dlie
Hendric Willemsz, arbeijder, en Jacob Gerritsz, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Barent Harmensz, daar moeder af is Grietge Gerrits, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van mr. Jan van der Linde, outschepe deser Stadt, is mr. Leonard Verboom gesurrog.
als voogd, in de plaats van wijlen Henricus van der Linde, over het weeskind van wijlen Aefge
Verhoeve, daar vader af was Jan Heermans, enz.
eodem die
Ockerus Slingerlant, die bij testament van Jacoba Olshoorn, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 14-2-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, enz.
eodem die
Moijses van der Nagel, kamerbewaerder van de burgemr. en dese caemer, is gesteld tot acteur om
voor de minderjarige kinderen van wijlen Jan Cantier en Cornelis Cantier, beide za. ged., te
procederen met de meerderjarige erfgenamen van Andries Willems Cantier za. tot schifting,
scheiding en deling van de boedel en goederen bij de voorn. Andries Cantier metter dood ontruimt
en nagelaten, enz.
foto 68
den 27-1-1680
Jacob Ariensz, kruijer, en Reinier Planson, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Jansz, daar moeder af is Lijbeth Jans, enz.
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den 31 dito
Quirijn Blijenburg, die bij testament van Ariaentge Pieters Onklaer, in haar leven weduwe van Jacob
Jacobsz Mouthaen, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-8-1679, is gesteld tot executeur van het
testament, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn geraakt,
enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Quirijn Blijenburg, die gesteld is voogd als in de vorenste acte blijkt,
met macht om een of meer nevens hem te mogen assumeren, is Bernardus Hovius, chirurgien,
geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Dirck Cornelis Hensbroeck, varende man, en Jan Schouten, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Dirc Jansz Craswil, daar moeder af is Maritge Dircs van Boshuijsen, enz.
eodem die
Copia
Aen de Ed. gr. achtb. heeren Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der Stadt Rotterdam
Geeft seer reverentelijck, te kennen aen de Meijnsge Dingemans Rietvelt, wonende binnen dese
stadt hoedat nu ontrent eene weeck vier a vijff geleden deser werelt is komen te overlijden Hendrick
van Dobbe, in zijn leven administrerende voogd over de goederen van Adriaan, ende Dingeman
Immersaal, haare suppltes natuerlijcke sonen sulcx een andere bejaerden persoon in plaats vanden
voorn. Hendrick van Dobbe dient te werden aengestelt daar toe zij supplte. is recommanderende
haren meerderjarigen sone Huijbert vant Wedde als den staat ende gelegentheijt den voors.
kinderen goederen ten vollen bekent, ende tot de voorsz. voogde en adminstratie ten vollen
bequaam, waarom sij supplte. te rade gewerden is haar aen de Ed. gr. achtb. te adreseren en seer
reverentelijck versoeckende dat van derselve Ed. gr. achtb. wel gevallen moghte zijn den voorn. haar
suppltes. meerderjarig soon Huijbert vant Wedde tot vooght over de voorm. zijne broeders van
halven bedde, ende adminstrateur derselves goederen in plaatse vanden voorsz. overledene aen te
stellen, voorts denselven te authoriseren, en qualificeren omme met de executeurs van den
testamente van de voorn. Hendrick van Dobben te procederen tot het maken en leveren van
behoorlijcke rekeninge, bewijs, en reliqua wegens de voorsz. administratie bij den voorn. Hendrick
van Dobbe gehadt ende deselve rekeninge ter overstaan van twee Heeren commissarrissen uijt het
midden van het Ed. gr. achtb. Collegie te sluijten en teeckenen hetwelck en doende etc., enz. (niet
verder overgenomen).
eodem die
Hubert vant Twedde is gesurrog. als voogd, in de plaats van Hendric van Dobbe za. ged., over de
nagelaten natuurlijke kinderen van wijlen Adriaan Immersael, daar moeder af is Meijnsge
Dingemans, enz.
den 2-2-1680
Op het verzoek van Sander Hendrics Raephorst, die bij testament van Clara Hendrics Siddelant, zijn
overleden huisvrouw, not. Johannes Bordels alhier van 28-12-1676, gesteld is voogd over hun kind,
zijn Jan Dane en Hendric Hendrics Siddelant gesurrog. als voogden over het kind, enz.
foto 69
eodem die
Jacobus den Exter, die bij testament van Wijburchje Jans, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 22-5-1673, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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eodem die
Adriaen Lonck, die bij testament van Margarita Bel, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels
alhier van 13-3-1676, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Fenix, die bij testament van Johannes Pijl, haar overleden man, not. Vitus
Mustelius alhier van 14-7-1662, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer
personen tot voogden te surrog., is Gerrit Sele, wijnkooper, gesurrog. als voogd over de kinderen,
enz.
den 3-2-1680
Anthonij van der Sloot, die (nevens Willem Florisz, scheepstimmerman op d IJssel) gesteld is bij
testament van IJda Bartholomeus van Roon, in haar leven huisvrouw van Adriaen de Gelder, nu mede
overleden, not. Dirck Meesters alhier van 22-7-1679, tot voogd over al de minderjarigen, die uit
kracht van het testament zijn geraakt, enz.
den 7 dito
Pieter Adriaensz Verhelst is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Cornelis Pieters Stoop,
(nevens Aert Goverts Verelst) over de weeskinderen van wijlen Marinus Jansz Coelentroever, daar
moeder af is Grietge Cornelis, enz.
den 8 dito
Aert Jansz Hamer en Jan Robberts Bruijs, herbergier, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Aert van Strijen, daar moeder af is Hendricge Hendrics Hermans, enz.
den 9-2-1680
Wouter van Ommers, France kraemer, is geord. als voogd, nevens Gerrit Seele, wijnkooper, over de
weeskinderen van Jan Pijl, daar moeder af is Maria Fenix, enz.
den 14 dito
Mathijs Stam, schoenmaecker, en Dirck den Engel zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cornelis Verburg, daar moeder af is Maertge Simons, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Neeltge Maertens, die bij testament van Pieter Jansz Couwenoven, haar
overleden man, not. Cornelis Beuijs alhier binnen den Briel van 11-12-1663, gesteld is voogdesse
over hun kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Adriaensz Veellant en Arij
Jansz de Bruijn gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem de
Willem Jansz en Hendric Meuten zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Jansz,
kistemaecker, daar moeder af is Apolonia Ariens, enz.
eodem die
Leunis de Goede, verwer, en Willem van der Plas, chirurgien, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Rocus Vosburg, daar moeder af is Lijsbeth Jans Sampermans, enz.
eodem die
Johannes van Rosmale, die (nevens Johannes van Santen, za. ged.) bij testament van Johannes
Saijmans, not. Pieter van Someren alhier van 6-5-1678, gesteld was voogd over de weeskinderen van
de voorn. Johannes Saijmans, daar moeder af is Margarita van der Vlies, is om wettige redenen van
de voogdij geexcuseerd, enz.
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eodem die
Claes Volckerts Quinck en Barent Hendrics Breuckman zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van
wijlen Johannes van Santen en Johannes van Rosmale, die wettelijk is geexcuseerd, over de
weeskinderen van wijlen Johannes Saijmans, daar moeder af is Margarita van der Vlies, enz.
den 16 dito
Jacob van Hemelskoers en Jan de With zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Jacob Laeckemans, daar moeder af was Hendrina van der Meulen, enz.
den 22 dito
Dirck van Heuckelom, molenaer, en Aert Joachims Bicker, St. bode van d'Admiraliteijt alhier, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Mathijs Lamberts van Heuckelom, daar moeder af is
Aeltge Claes, enz.
den 23 dito
Willem Cantier, die bij testament van Andries Cantier en Maertge Jans Pieck, in hun leven
echtelieden, not. Philips Basteels alhier van 9-2-1669, gesteld is tot voogd over de minderjarigen, die
uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
foto 70
eodem die
Op het verzoek van Jan Willem Cantier is Joris van den Bergh gesurrog. als voogd, in de plaats van
wijlen Lodewijck Bommenaer, over de minderjarigen in het voorn. testament “gecomprehendeert”,
enz.
den 28-2-1680
Op het verzoek van Jannetge Jans, die bij testament van Evert Ariens Gouwenaer, haar overleden
man, not. Pieter van Someren alhier van 4-12-1669, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis Jansz Leuwesteijn, scheepstimmerman, en
Gerrit Houthoff, spijckermaecker, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 29 dito
Andries Ketel, die bij testament van Maerte de Moij, not. Nicolaes Cleeff alhier van 17-4-1679,
gesteld is tot executeur van het testament, mitsgaders tot voogd over de kinderen van de voorn.
Maerten de Moij, geprocreeerd, zo bij Geertruijd Cornelis van Erven, als bij Petronella Ickwilder, enz.
eodem die
Johannes van Erckel, die bij testament van Maria Engels, zijn overleden huisvrouw, not. Jan
Volckaerts tot Amsterdam van 13-8-1669, gesteld is voogd over hun kind, enz.
den 1-3-1680
Op het verzoek van Hester Aalberts, die bij testament van Bartrant Bichon, haar overleden man, not.
Pieter van Someren alhier van 18-4-1674, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te surrog. zijn Jan Bichon en Maerten Saagman geord. als voogden over het kind, enz.
den 6 dito
Hendric de Cruijt, kleermaecker, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Andries Schaeck,
nevens Cornelis Duijvendijck, over de weeskinderen van Jan Adams, daar moeder af is Aechje
Cornelis, enz.
eodem die
Pieter Jacobsz Diert, die bij testament van Emmerige Ariens, zijn overleden huisvrouw, not. Johannes
Bordels alhier van 17-10-1679, gesteld is tot voogd over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, is Pieter Waterman geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
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den 8 dito
Dirck Willemsz den Baers, binnelantsschipper, en Leendert Wouters, koolmeter, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Cornelis Dircs den Baers, daar moeder af is Metge Dircs, enz.
den 9 dito
Johannes Oliviers, wolspinder, en Claes Huberts, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het
nagelaten weesk. van Dirck Harmens, daar moeder af is Barbara Wendels, enz.
den 14 dito
Masuis Enekijn is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Frans Harmanus van Bebber, die zich
wettig heeft geexcuseerd, over de goederen toebehorende de kinderen van Geertruijd van Leuwen,
daar vader af is Hermanus van Bebber, enz.
eodem die
Jacob Jansz, varende man, en Hendric Balte, wijnwaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Jansz Barnaet, daar moeder af is Elsje Jans, enz.
den 15 dito
Hendric Halet, knoopmaecker, en Willem Banck, timmerman, zijn geord. als voogden over de vrucht,
daarvan Geertge Frans Cock tegenwoordig is zwanger gaande, waar vader af was Jan Claas Verdoorn,
sackedraeger, enz.
eodem die
Daniel Dircs van der Heij, die bij testament van Sara Boog[erts], zijn overleden huisvrouw, not. (niet
vermeld) alhier van 15-3-1680, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16 dito
Jacobus Flacque, apothecarius, is geord. als voogd, nevens Andries Ketels, over het weeskind van
wijlen Maerte de Moij, daar moeder af was Geertruijd Cornelis van Erven, enz.
eodem die
Everhardis van den Bosch, wijnkooper, is geord. als voogd, nevens Andries Ketels, over het weeskind
van Maerte de Moij, daar moeder af is Petronella Ickwilder, enz.
den 22 dito
Thomas Jansz Wiltschut, schoolmeester in ‘t weeshuijs, en Isacq Adriaens Soetermeer, zeijlmaecker,
zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Regaerts, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Michiel Gillis, pourdusoijwercker, en Cornelis Crooswijck, lijstenmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Abraham Jansz de Bevoir, daar moeder af is Rachel Costes, enz.
foto 71
den 23-3-1680
Op het verzoek van de heer mr. Cornelis Soetens, outschepe ende en vroetschap der stat Delft, die
bij testament van Juffr. Maria Imans, zijn overleden huisvrouw, onder de hand van 19-12-1679
gemaakt, waarvan superscriptie de zelfde dag is gepasseerd, not. Willem van Assendelff binnen Delft,
gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of meer voogden of acteurs te kiezen, is de hr. mr.
Pieter Soetens, penningmr. van Delfflant, gesteld tot acteur om voor het gemelde weeskind te
procederen tot scheiding en deling als mede om diens interest waar te nemen jegens de voorn. heer
en mr. Cornelis Soetens, enz.
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eodem die
Jacob Frederics van der Tocht en Joost Lievens Boelhouwer, die bij testament van Job Joosten
Vermeulen, not. Johannes Bordels alhier van 7-2-1680, zijn gesteld tot voogden over hun
minderjarige erfgenamen, enz.
den 28 dito
Gerrit Francken en Johannes Moerkant, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hendric Voster, daar moeder af is Anna van der Vlies, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis van Vlierden, Jan Jorisz van t Hoff en Jan Reijniers de With als voogden
over de weeskinderen van wijlen Theunis Hoogerwaert, daar moeder af was Ermptge Jans de Vrome,
is Pieter van Buren, clercq ter secretarie deser stat, geadjungeert als acteur om waar te nemen, voor
te staan en vervolgen zodanige recht als de weeskinderen zijn hebbende op en jegens de crediteuren
van de boedel en goederen bij de kinderens moeder metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
den 29 dito
Jan Cornelis van der Wercke is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Jacob Jansz van der Graeff,
over het weeskind van Grietge Joris, daar vader af is Jacob Brusten, enz.
eodem die
Pieter Slotvelt, metselaer, en Casper Leenderts, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Melschert Bosch, daar moeder af is Margarita Slotvelt, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Josua de Mars, weduwnaar van wijlen Geertruijd van Zegen, zijn Isacq van Thoff
en mr. Theophilus Naranus gesurrog. als voogden over de weeskinderen van de voorn. Geertruijd van
Zegen, daar vader af is de voorn. Josua de Mars, enz.
eodem die
Frans Zegers, bidder, en Jacob Hendrics, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Samuel Melse, daar moeder af is Govertge Harmens, enz.
eodem die
Roelant Coenraets en Claes Bastiaens, smit, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan Jacobs
Ploij, daar moeder af is Lucia Roelants, enz.
den 4-4-1680
Reijnier van Doesburgh en Pieter Jan Swerinckhuijse, sackedrager, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Ariaentge Pieters van der Graeff, daar vader af is Johannes Jorisz Dicks, enz.
eodem die
Willem Willems de Verwer en Albert Pieters zijn geord. als voogden over het weeskind van
Francijntge Hendrics, daar vader af is Arnout Jacobs, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Geertruijd Jacobs Toerne, die bij testament van Joost Marcelisz de With, haar
overleden man, not. Adriaen van Aller alhier van 3-5-1662, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog. zijn Cornelis Cleijn, scheepstimmerman, en Gillis Tael,
schoolmr., gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Dirck Maertens, tuijnder, en Jan Gerrits, timmerman, die bij testament van Jan Joris Middeldorp, not.
Philips de Custers alhier van 6-1-1680, zijn gesteld tot voogden over de goederen die het kind van
Lijsbeth Jans, daar vader af is Mathijs Ariens, zijn opgekomen uit kracht van het testament, enz.
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eodem die
Willem Maertens, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de goederen, die zijn kind
geprocreeerd bij Maritge Jans, enz.
eodem die
Jacob Pieters, kuijper, en Arij Gerrits, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Hendricsz, daar moeder af is IJfge Simons, enz.
den 6 dito
Pieter Eleman, schrijnwercker, die bij testament van Catharina Meijers, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 5-9-1668, gesteld is voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Aechje Pieters, die bij testament van Bouwe Joosten, haar overleden man, not.
Vitus Mustelius alhier van 7-3-1680, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Pieter Elleman, schrijnwerker, en Jan Alberts, cuijper, gesurrog. als voogden
over het kind, enz.
foto 72
eodem die
Op het verzoek van Michiel Jans de Ruter, die bij testament van Aeltge Jans, zijn overleden
huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 17-6-1679, is gesteld tot voogd over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Thijs Jansz Bosch en Lambert Jansz Bosch,
schippers, geord. als mede voogden over het kind, enz.
den 11-4-1680.
Pieter Reijniers is gesteld tot administrateur over de som van achthonderd gulden toebehorende de
erfgenamen van wijlen Reijnier Hendrics en Sijtge Joosten, beide za. ged., enz.
eodem die
Dirc den Engel en Jan Cornelis Schenck zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Neeltge
Arnouts, daar vader af is Govert Isacs, enz.
eodem die
Harmen Ariens den Beer, vleeshouwer, en Joris de Vos, cuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Magdaleentge Gijsberts, daar vader af is Cornelis Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Joris Adamsz Heijster, die bij testament van Maria Rutten van Bunschoten, zijn
overleden huisvrouw, not. Cristiaen van Vliet tot Delfshaven van 20-3-1680, gesteld is tot voogd over
hun kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Jan van der Mij geord. als mede
voogd over de kinderen, enz.
den 12-4-1680
Jan van der Hoeve is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Johannes Meschaert (nevens
Abraham Barleus) over het weeskind van Isaacq Panneman, daar moeder af is Anna Maria Meut, enz.
den 13 dito
Cornelis Gerbrantsz Schenck, gijlslager, en Vincent van Doorne, leertouwer, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Lambert Gillisz, daar moeder af is Aeltge Abrahams, enz.
den 18 dito
Jan van der Meulen is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Gerrit van der Meulen, nevens
Dirck van der Monde, over de kinderen van wijlen Elisabeth Muliers, daar vader af was Pieter van der
Monde, enz.
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den 18-4-1680
Thomas Barents van Nimwege en Jacob Harmensz Pardoen, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter de Ruijter, daar moeder af is Grietge Pieters, enz.
den 19 dito
Louijs Elsevier en Jacobus Constant zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van Harmen Verburg en
Abraham Deutecom, beide za. ged., over de minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het
testament van Hans Kock, in zijn leven wijnkooper alhier, not. Johan van Rijsoort alhier van 18-31671, zijn gerechtigd, enz.
eodem die
Pieter Paisecoeur, Willem Pedij en Gerard van Dalfsem, die bij testament van Geertruijd van der
Laenen, in haar leven weduwe van wijlen de heer Pieter du Bois, in zijn leven president schepe deser
stadt, gepasseerd onder de hand van 30-6-1677, waarvan supersciriptie de zelfde dag is gepasseerd
voor not. Joachem Huijsen, binnen ‘sGravenhage, zijn gesteld, de eerste tot administrerende en de
twee laatste tot toeziende voogden over haar kinderen geprocreeerd bij de voorn. heer Pieter du
Bois, enz.
den 27-4-1680
Jacob Pietersz, kuijper, en Abraham de Lepelaer, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Pieter Laeckens, daar moeder af is Elisabeth Ariens, enz.
den 1-5-1680
Adriaen Rottier, moutmaecker, en Claas Gerrits, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Scheppers, daar vader af is Gillis Adriaensz, enz.
eodem die
Joost Witsius, clercq van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Jan Boon
die geexcuseerd is, over de goederen toebehorende zo de kinderen van Adriaentge Robrechts, daar
vader af was Dirck Cornelisz van der Spuij, als de minderjarige dochter van wijlen Aert Robrechts van
Chairlois, daar moeder af was Neeltge Huijgen, enz.
den 3 dito
Op het verzoek van Jacobus Helmerduijn, die bij testament van Neeltge Hendrics van Bergeneijck,
zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 1-8-1665, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Pieter van Eeckeren geord. als mede
voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna de Necker, die bij testament van Anthonij van der Berck, haar overleden
man, not. Pieter van Someren alhier van 21-6-1675, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te assumeren, is Ds. Simon Jodocus Kruger, predicant tot Berckel, gesurrog.
als voogd over het kind, enz.
foto 73
den 9-5-1680
Johannes Swaen, moutmaecker, en Michiel Jansz Meulenaer, kelderknegt, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Catharijntje Jans, daar vader af is Gerrit Thijsz de Roo, enz.
eodem die
Op het verzoek van Barber van Darth, die bij testament van Evert Corstiaens Edendael, haar
overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 29-7-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Hendric Keijser, backer, en Michiel Jansz
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
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eodem die
Johannes Meijringh, die bij testament van Adriana de Liefde, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van Rijsoort alhier van 28-12-1674, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 10 dito
Op het verzoeck van Barent van Santbergen, die bij testament van Catharina Allen, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 24-6-1674, gesteld is voogd over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te assumeren, is Jan de Goede geord. als mede voogd over de kinderen,
enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Regina van der Goes, die bij testament van wijlen Adriaen van der Kop, haar
overleden man, gepasseerd onder de hand op 10-12-1659, waarvan superscriptie dezelfde dag is
verleden voor not. Bartholomeus Roose alhier, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Hendric Ravesteijn de Jonge, silversmit, en de heer Aernout
van Westrick, schout en sectr. tot Spijckenis, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 15 dito
Jacob Ariens, wever, en Claes Burgh, binnelantsvaerder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Cornelis Jans Swager, daar moeder af is Swaentge Pieters, enz.
den 16 dito
Claes Theunisz Int Hout, warmoesier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Arij Jansz (nevens
Jan Jansz Boot) over de weeskinderen van wijlen Dirck Jansz Boot, daar moeder af is Leentge Theunis,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Abraham van Ruijnen, die bij testament van Helena Borremans zijn overleden
huisvrouw, not. Adriaen van Aller alhier van 19-8-1665, gesteld is voogd over hun kind, met macht
om een of meer voogden te assumeren, zijn de heer Reijnier Borremans, schepe van Schielant, en
Abraham Borremans, coopman, geord. als mede voogden over het kind, enz.
den 17 dito
Frans Segers Hobes, die bij testament van Grietge Abrahams van Bortel, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 25-9-1660, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
den 21 dito
Moijses van der Nagel, kamerbewaerder va Burgermren. en dese kaemer, die nevens Arnold Rijcks
gesurrog. was, in de plaats van Andries Ruissels en Jacob Gordon als voogd over de weeskinderen
van Robbert Allane, daar moeder af was Margareta Maine, “alleenlijck voor den tijd van een jaer”,
compareerde op heden ter weeskamer en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen,
“overmits den tijt al over een jaer was geexpireert, hier op gehoort den voorn. Arnold Rijcks als mede
Isabella Petrij, weduwe van de voorsz. Robbert Allane, mitsgaders de voorn. Andries Russel en Jacob
Gordon”, enz.
den 29 dito
De heer Johan van Gherwe, out Schepe deser Stadt, die bij testament van wijlen de heer Johan
Pesser, in zijn leven outburgermr. der voors. stat, onder de hand gemaakt en ondertekend op 31-121675, waarvan superscriptie dezelfde dag is gepasseerd voor not. Philips Basteels alhier, is gesteld tot
voogd over het weeskind van de voorn. heer Pesser, daar moeder af was Juffr. (niet vermeld), enz.
eodem die
Jan Sluijter, die bij testament van Geertruijt Uijts, zijn overleden huisvrouw, not. Justus Verschueren
alhier van 14-9-1672, gesteld is tot voogd over hun kinderen, met macht om een of meer [voogden]
te assumeren, enz.
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den 31 dito
Op het verzoek van Maria Dircx, die bij testament van Steven de Roij, haar overleden man, not.
Adriaan van Aller alhier van 19-12-1665, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te assumeren of surrog., zijn Jacob Casteleijn en Gerrit den Elger gesurrog. als
voogden over de kinderen, “alleenlijck tot ter tijt en wijle dat twee personen die den overledene in
bloede nader bestaen die uijtlandig sijn, weder thuijs sullen gekomen zijn”, enz.
foto 74
den 5-6-1680
Hendric Willemsz, die bij testament van Maertge Claes, weduwe van wijlen Hendric Willems, not.
Gerard Manricque alhier van 26-5-1665, gesteld is tot voogd en administrateur over de goederen van
de kinderen van Jan Hendrics, daar moeder af is Dirckje Theunis, opgekomen “uijt den voors.
hoofde”, enz.
eodem die
Guillelmus Berot is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Floris Fransz (nevens Hendric Willems)
over de kinderen in de vorenstaande acte gemeld, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. als voogden over de goederen de voorn. kinderen opgekomen door doode en
overlijden van Grietge Hendrics, meerderjarige dochter, volgens haar testament, gepasseerd voor de
voorn. notaris alhier van 8-6-1665, enz.
den 6 dito
Isacq Vermij is geord. als voogd (in de plaats van wijlen Pieter Volmarijn) nevens Jacob Adriaensz de
Clercq, over de weeskinderen van Maertge Claes, daar vader af was Jan Theunisz, schipper ter Zee,
enz.
eodem die
Adriaen Marinusz, caatsmr., die bij testament van Martijntge Jonas, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacob Delphius alhier van 11-4-1664, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Cock, schoenlapper, en Dirck Reijniersz, ebbenhoutwercker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Annetge Jans, daar vader af is Pieter Jans, enz.
eodem die
Cornelis Brasser, huijstimmerman, en Willem Pieters, lijstemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hendrics, daer moeder af is Petronella Ariens, enz.
den 8 dito
Servaas Crooswijck, opperbrouwer in de twee klimmende leuwen, en Jan Reijers, timmerman, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Pieter van Croonenburg, daar moeder af is Barbara
Hendrics, enz.
eodem die
Dirck Matheus den Hartigh en Thomas Thomasz, scheemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hester Matheus, daar vader af is Jacob Paulusz, enz.
eodem die
Hendric Jacobs en Cornelis Elants, binnelantsvaders (sic), zijn geord. als voogden over het weeskind
van Maertge Pieters, daar vader af is Arij Jans Melckert, enz.
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den 19 dito
Op het verzoek van Janneke Pieters, die bij testament van Denijs Fransz van IJselsteijn, haar
overleden man, not. Jacob Duijffhuijsen alhier van 7-3-1667, gesteld is tot voogd (sic) over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Frans Jansz, schoenlapper, en Claes Rijsberge,
naeldemaecker, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Laurens Smitte, varende man, en Martinus Pennes, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Machteltge Hendrics, daar vader af is Wessel Simons, enz.
den 20-6-1680
Tieleman Haagdoorn, kuijper, en Cornelis de Nijt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen (niet vermeld), daar vader af is Jan Sanderts, schipper ter Zee, enz.
eodem die
Op het verzoek van Neeltge Thijsz, die bij testament van Jan Pieters Pauston, haar overleden man,
not. Jacobus Delphius alhier van 4-8-1661, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., is Pieter van Gasten gesurrog. als voogd over de kinderen, enz.
den 29 dito
Nicolaes Herris, coopman, en Dirck Spernaeij, schoenmaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Marcelius Hoefnagel, daar moeder af is Trijntge Willems, enz.
eodem die
Hermanus van den Bergh, kleermaecker, en Jan Cornelis Knegt, warmoessier, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Grietge Willems, daar vader af is Mathijs Willemsz, enz.
eodem die
Joris Dircs van der Helck, binnelantsvaerder, en Dirck Cornelisz, scheepstimmerman, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Dirck Jorisz van der Helck, daar moeder af is Lena Witte, enz.
den 3 Juli
Marcus de Joncker is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Gregorius de Joncker, daar
moeder af was Barbertge Jeronimus van der Mij, enz.
eodem die
Jacob Cnoop is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Cornelis Cnoop, nevens Willem van den
Bergh, over de weeskinderen van wijlen Arij Jansz van den Bergh, daar moeder af was Angnietge
Knoop, enz.
eodem die
De heer Johan van Gherwen, outschepe deser Stadt, die bij codicille van Juffr. Geertruijd Nieuhoven,
in haar leven weduwe van wijlen de heer en mr. Johan Pesser, in zijn leven outburgermr. deser stadt,
not. Philips Basteels alhier van 8-3-1678, gesteld is tot voogd van moederszijde over de weeskinderen
van de voorn. heer Johan Pesser, daar moeder af was de voorn. Juffr. Geertruijd Nieuhoven, enz.
foto 75
den 5-7-1680
Cornelis Termaet is geord. als mede voogd, nevens Pieter van Gasten, over de weeskinderen van
wijlen Jan Pietersz Pauston, daar moeder af is Neeltge Thijsz, enz.
den 12 dito
Pieter van Doorne, wever, en Govert Ketelaer, smit, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Govert Everts van Roeste, daar moeder af was Cornelia van Doorne, enz.
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den 13 dito
Op het verzoek van de heren Johan van Gherwen, outschepe deser Stadt, als last en procuratie
hebbende van Eduard Emptinck, coopman tot Amsterdam, als getrouwd hebbende Maria IJda van
der Haven, meerderjarige dochter van mr. Simon van der Haven, in zijn leven brouwer in de
brouwerij van het Swarte Paert alhier, en IJda van Banchem, beide za. ged., en Leonard Verboom,
Adv. voor den Hove van Hollant, als in huwelijk gehad hebbende Maria van der Haven, nagelaten
dochter van wijlen Arent van der Haven, geprocreeerd bij Anna van der Wolff, Christina van Biesevelt
laatst weduwe van Jacob van Belle en te vorens van wijlen Meijndert van der Haven (welke een zoon
was van Gijsbert Simons van der Haven en Maria van Duijnen, beide za. ged.), mitsgaders nog op het
verzoek van de voorn. mr. Leonard Verboom voor hem zelve en in deze vervangende Jacob Hollaer
als geord. voogden over de weeskinderen van de voorn. Meijndert van der Haven, geprocreeerd bij
de voorn. Christina van Biesevelt, is Joachim Oudaan Fransz gesurrog., in de plaats van Jan Boon, die
daar van is ontslagen, als curateur over de goederen van Aeltge van der Velde, in haar leven weduwe
van Sijmon Meijnderts van Duijnen, bij haar testament, not. N. Vogel alhier van 21-1-1647,
fideicommis en restitutie subject gemaakt voor zo veel de goederen door het overlijden van
Geertruijt van Gherwen, nagelaten dochter van Geertruijt van der Haven, geprocreeerd bij de voorn.
Johan van Gherwen (welke Geertruijt van der Haven een dochter was van Gijsbert Simons van der
Haven en Maria van Duijnen, dochter van de voorn. Aeltge van den Velde en ook erfgenaam was uit
kracht van het testament van meergen. Aeltge van den Velde, haar grootmoeder van moederszijde,
voor een vierde part, gekomen en gedevolveerd waren eerst op Arent, Sijvert en Meijndert van der
Haven, zonen van de voorn. Gijsbert Simons van der Haven en Maria van Duijnen, mitsgaders op de
voorn. Maria IJda van der Haven, nagelaten dochter van de voorn. mr. Simon van der Haven (die
mede een zoon was van de voorn. Gijsbert Simons van der Haven en Maria van Duijnen,
meergemeld) en naderhand door het overlijden van de voorn. Sijvert van der Haven op de gemelde
Arent van der Haven, Meijndert van der Haven en en Maria IJda van der Haven, en nu laatstelijk, mits
het overlijden van de voorn. Arent, Meijndert en Maria van der Haven, op de kinderen van de voorn.
Maria van der Haven voor een derde part, en op de gemelde weeskinderen van Meijndert van der
Haven mede voor een derde part, mitsgaders voor het laatste derde port gebleven zijn aan
meergemelde Maria IJda van der Haven, met zodanige last van fideicommis als het voorgenoemde
testament verder is mede brengende, enz. In margine: onder conditie dat de voorn. J. Oudaan de
adminstratie zal hebben, etc.
eodem die
Op het verzoek van de heren uts., is Joachim Oudaan Fransz gesurrog., in de plaats van Jan Boon, die
daarvan is ontslagen, als curateur over de portie in de drie maal zevenduizend guldens, de welke
volgens het testament van Aeltge van den Velde, in haar leven weduwe van Sijvert Meijnderts van
Duijnen, grootmoeder van moederszijde van de gemelde Meijndert van der Haven, gepasseerd voor
uts., met last van fideicommis en restitutie waren gelegateerd aan Arent, Sijvert en Meijndert van
der Haven, in hun leven zonen van de voorn. Maria van Duijnen (geprocreeerd bij de gemelde
Gijsbert Simons van der Haven) die een dochter was van de voorn. Sijvert Meijnderts van Duijnen en
Aeltge van den Velde, en door het overlijden van Zijvert van der Haven, zonder kinderen na te laten,
gebleven waren voor vier negende parten en nu overmits desselvs overlijden, gedelvolveerd zijn voor
de selve vier negende parten op de voorn. Maria van der Haven en nu vermits haar overlijden op
haar kinderen, en noch voor vier negende parten aan gemelde Meijndert van der Haven, en nu
vermits de selfs mede overlijden op zijn voorsz. kinderen, mitsgaders voor het laatste negende part
op de voorgemelde Maria IJda van der Haven, enige nagelaten dochter van de voorn. mr. Simon van
der Haven, (die mede een zoon was van Gijsbert Simonsz van der Haven en Maria van Duijnen), enz.
eodem die
Op het verzoek van Christina van Biesevelt, die te voren weduwe is geweest van wijlen Meijndert van
der Haven (welke een zoon was van Gijsbert Simons van der Haven en Maria van Duijnen, beide za.
ged.) en Mr. Leonard Verboom voor hem selve en in deze vervangende Jacob Hollaer als geord.
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voogden over de weeskinderen van de voorn. Meijndert van der Haven geprocreeerd bij de voorn.
Christina van Biesevelt, is Joachim Oudaan Franszoon, in de plaats van Jan Boon, die daarvan is
ontslagen, gesurrog. als curateur over de goederen, de welke door doode en overlijden van de voorn.
Maria van Duijnen eerst gekomen zijn op de voorn. Meijndert van der Haven en nu door zijn
overlijden op zijn voorn. kinderen, enz.
foto 76
den 17-7-1680
Jan Stoffelsz van Waert, kamerbewaerden van de schepene kaemer, is gesurrog. als voogd, in de
plaats van wijlen Theunis Outshoff, over de minderjarige dochter van wijlen Zeger Lievens, daar
moeder af is Judick Adams, enz.
eodem die
Clement van der Egge, schoolmr., en Simon Cornelis, droogscheerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ariaentge Claas, daar vader af is Mathijs Hendricsz, enz.
den 18 dito
Jan Caff, tabackverkooper, en Joost Hoogenberg, laeckenkooper, mitsgaders Philips van Leeuwen,
schilder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Arent Jans van den Bergh, daar
moeder af was Angenietge Knoop (doch de voorn. twee laatste comp. alleen tot dat Quirijn van
Biesem de ouderdom van 25 jaren zal hebben bereikt), enz.
den 19 dito
Govert van Gesel, procureur alhier, is geord. als voogd over de nagelaten weesk. van wijlen Maria
Huijser, daar vader af is Jacobus Vermeulen, enz.
eodem die
Jacob Theunis Claever en Hubert Cornelis Vinck, lintwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Melis Claver, daar moeder af is Ariaentge Willems, enz.
den 20 dito
Johannes Borstius, boeckverkorper, en Ds. Sebastianus Borstius, die bij testament van Ds. Jacobus
Borstius, in zijn leven predicant alhier, hun overleden vader, not. Zeger van der Brugge alhier van 5-61680, zijn gesteld (nevens de heer Willem Bastiaensz Schepers, outburgermr. deser Stat, en L.
Admirael van Hollant en Westvrieslant) tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Ds. Jacobus
Borstius, daar moeder af was Neeltge Bastiaens, enz.
eodem die
Jan Cornelis Abbenbroeck, schipper op Delft, is geord. als mede voogd (nevens Govert van Gesel,
notaris en procureur alhier) over de weeskinderen van wijlen Maria Huijser, daar vader af was
Jacobus Vermeulen, enz.
eodem die
Joost Witsius, clercq van de secrt. van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats
van wijlen Vranck van Dijck, over de goederen bij Catarina Jacobs Rentier, in haar leven weduwe van
Abraham Engels, metter dood onruimt en nagelaten, enz.
den 25-7-1680
Op het verzoek van de heer mr. Adriaen Vroesen, outburgermr. deser stadt, voor hem zelve en in
deze vervangende de heer Arent Sonmans, outschepe deser stadt, als bij het testament van Juffr.
Hester van Colster, weduwe van wijlen de heer Jacob van der Veen, in zijn leven mede schepe der
voorn. stadt, gesteld zijnde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen de heer Dirck van der
Veen, in zijn leven mede raat en vroetschp deser stadt, daar moeder af is Juffr. Bartha Punt, is Pieter
Adriaans Verwer gesteld tot administrateur over de goederen de voorn. kinderen uit voorn. hoofde
opgekomen en aanbestorven, enz.
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den 25-7-1680
Jeremias Felbinger en mr. John Jacques, coffijverkooper alhier, die bij testament van Anna Jans, in
haar leven huisvrouw van Jeremias Felbinger, not. Jacobus van Aller alhier van 17-6- 1680, zijn
gesteld tot voogden over de kinderen van Hendric Atkinson, enz.
den 26 dito
In margine: Pieter van Buren, clercq ter secretarie deser stadt, is gesteld tot administrateur over de
boedel en goederen bij Ermptge Jans de Vrome metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
den 26 dito
Simon van Santen is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Jan Willems, daar moeder af was
Maertge Dircks, enz.
eodem die
Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de weesk. deser Stat, is gesurrog. tot administrateur,
in de plaats van wijlen Vranc van Dijck, over de fideicommissaire goederen gekomen van Judith Jans
van Welij, in haar leven laatst weduwe van Jan Leenderts Poth, tinnegieter, enz.
eodem de
Deselve is gesurrog. tot administrateur over de goederen toebehorende het minderjarige kind van
Elias van der Vin, enz.
den 27 dito
Pieter en Eeuwout Doelman zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jacob Cnoop,
daar moeder af is Maria Doelman, enz.
den 31 dito
Hendric Frederics, sackedraeger, en Theunis Willemsz van Rosse, wever, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Maritge Willems, daar vader af is Willem Jacobs, enz.
eodem die
Joost van Rossem is geord. als voogd, nevens Eeuwout Verhage, over het weeskind van Maritge Jans,
daar vader af was Joost Jansz van Tol, enz.
eodem die
Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de weeskaemer deser stadt, is gesurrog. tot
administrateur, in de plaats van wijlen Vranc van Dijck, over de goederen de welke Ploontge Pieters
van Vliet, minderjarige dochter van Pieter Cornelis van Vliet en Trijntge Adriaensz, beide za. ged.,
door doode en overlijden van haar voorn. ouders, zijn opgekomen en aanbestorven, enz.
den 4-8-1680
Michiel Groenewout is geord. als voogd (nevens Hendric Wielaer en IJsbrant den With) over de
minderjarige dochter van wijlen Veronica van Nieuwenhuijse, daar vader af was Francois van Vaeck,
enz.
den 2 dito
Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot curateur, in de plaats
van Lodwijc Tack, coopman, en Steve Maertensz, baijvolder, die zich wettelijk hebben geexcuseerd,
over de eigendom van de vaste goederen, gelegen in de jurisdictie van Hasselt, in het bisdom van
Luijck, de welke de kinderen van Willem Lantmeter, geprocreeerd bij Jannetge Lodewijcks Tack za.
ged., door doode en overlijden van Govert Lantmeter, in zijn leven gewoond hebbende binnen deze
stad, volgens de rechten en costuijmen het vruchtgebruik van de voorn. Lantmeter heeft
gecompeteerd, en nu door deselfs overlijden is gedevolveerd op Lodewijck en Maijcke Lantmeter,
enz.
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foto 77
den 3 dito
Thomas Thomasz, arbeijder aen de Stadt, en Rocus Jacobsz, mede arbeijder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Eeuwout Joppe, daar moeder af is Barbara Gerrits, enz.
eodem die
Quiringh van Santen en Pieter vander Beecq, die bij testament van Neeltge Quirings, in haar leven
weduwe van wijlen Jan van Sanen, not. Cornelis Rosendael alhier van 16-7-1680, zijn gesteld tot
executeurs van het testament, mitsgaders tot voogden over al de minderjarigen, die uit kracht van
dien zijn gerechtigd, enz.
den 8-8-1680
Op het verzoek van Fijtge Coenraets, die bij testament van Bastiaen Jansz van der Bel, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 30-12-1667, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrog., is Cornelis Harmensz van Ouwater, brandewijnbrander,
gesurrog. als voogd over het kind, enz.
den 13 dito
Willem Vosmaer is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Govert Vosmaer, daar moeder af is
Hester de Coup, enz.
den 16 dito
Philips van Leuwen, schilder, is geord. als voogd, nevens Cornelis Harmensz van Ouwater, over het
weeskind van wijlen Bastiaen Jansz van der Bel, daar moeder af is Fijtge Coenraets, enz.
den 17 dito
Hendric Polten, paruijckmaecker, en Nicolaes Haring, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Johannes Maersenigh, daar moeder af is Annetge Sobben, enz.
den 21 dito
Willem Leendertsz, scheeptimmerman, en Jan Meermans zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jacob Fransz, daar moeder af is Magdaleentge Frans, enz.
eodem die
Franc Huijgen Verboom is geord. als voogd (nevens Hendric Verschage) over de weeskinderen van
Jannetge Dircx, daar vader af was Hendric Theunisz, enz.
eodem die
Adriaen de Jongh, clercq ter secretarie deser Stadt, is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van
Johannes van Dorp, die zich van de voorn. administratie heeft geexcuseerd, over de goederen
toebehorende de minderjarige zoon van wijlen Jan Jansz Blaasbergen, daar moeder af was Jannetge
Robrechts, enz.
den 22 dito
Gerrit Brandenburg is geord. als voogd, nevens Willem Harder, over de minderjarige dochter van
wijlen Barthel Brandenburg, daar moeder af was Catharina Harders, enz.
eodem die
Mr. Gerbrant de Reus, secretaris van dese kamer, is gesteld tot administrateur over de duizend
gulden bij de huwelijkse voorwaarden tussen Arent Maertens Kleijburg za. ged. en Barendina ten
Bosch, not. Leonard Leffen tot Leijden van 22-4-1674 gemaakt aan Catharina van Solten de selfs
zustersdochter, enz.
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eodem die
Deselve is gesteld tot administrateur over zodanige duizend gulden als Anna van de Luffel te vorens
weduwe van Abraham Vethuse, heeft bewezen aan haar kinderen, geprocreeerd bij de voorn.
Abraham Vethuse, gepasseerd voor weesmren. deze stad op 15-5-1680, enz.
den 26 dito
Johan van de Wercke is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Nicolaes Schiebroeck (nevens de
heer Joseph Studt, Capt. van een comp. soldaeten onder t regim.t. van de Graeff d’Osserij) over het
weeskind van wijlen Johannes Stolwijck, daar moeder af is Maria Ostens, enz.
den 5-9-1680
Barent Jooste, cleermaecker, en Arij Stevens Block, riviervisverkooper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Grietge Michiels, daar vader af is Theunis Barents, enz.
eodem die
Cornelis de Haen is gesurrog. tot executeur (in de plaats van wijlen Isaacq de Haen) nevens Hendrick
Balckenende, van het testament van wijlen Leuntge Joppe Crijger, in haar leven bejaarde ongehuwde
dochter, not. Philips Basteels alhier van 16-11-1675, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen, die
uit kracht van het testament zijn gerechtigd, enz.
den 6 dito
Arent Vosmaer is geord. als voogd (nevens Willem Vosmaer) over het weeskind van Govert Vosmaer,
daar moeder af is Hester de Coup, enz.
eodem die
Joost Florensz, varende man, en Dirck Claesz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Barens, daar vader af is Pieter Ariensz, enz.
eodem die
Willem Adamsz en Hubert Iserloo zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Willem Huijge,
daar moeder af is Dirckje Jacobs, enz.
den 7 dito
Nicolaes van Donge, S. Schout deser Stadt, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen de heer mr.
Leonard van Naerssen, in zijn leven out Schepe deses Stadt, nevens N. Duchemin, coopman alhier,
over de weeskinderen van wijlen Dirck van Erlingen, daar moeder af is Cornelia Pus, enz.
eodem die
Mr. Hendric Beeckman, Adv. voor den Hove van Hollant, die bij testament van Maria Koeckebacker,
in haar leven huisvrouw van Gerrit van Zeelen, not. Claes Hemminck binnen Amsterdam van 12-81680, gesteld is tot voogd over hun weeskind, daar vader af is de voorn. Gerrit Zeelen, enz.
foto 78
eodem die
Op het verzoek van de voorn. mr. Hendric Beeckman, die bij testament van uts., gesteld is over uts.,
met macht om een of meer voogden te assumeren, is Ds. Adrianus de Bucq, predicant tot Delffshave,
gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen Jacob Couckebacker (nevens de voorn. mr. Hendric
Beeckman) over het weeskind, in de vorenstaande acte gemeld, enz.
eodem die
Pieter Adriaensz Verwer is op het verzoek van Abraham Leendertsz de Haas en Willem Jansz van den
Bergh als geord. voogden over de minderjarige zoon van de voorn. Abraham de Haas, daar moeder af
was Bregje Jans van den Bergh, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Vranc van Dijck
over de goederen de voorn. minderjarige opgekomen door doode en overlijden van zijn voorn.
moeder, enz.
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den 9 dito
Op het verzoek van Lena Leenderts, die bij testament van Hendric Pieters Regenboogh, haar
overleden man, not. Jacob Delphius alhier van 27-3-1666, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Cornelis en Buijsert Dircx, varende lieden,
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 11 dito
Laurens Mathijs, varende man, en Willem Pieters Pels, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willem Ariens, daar moeder af is Geertge Paulus, enz.
eodem die
Jan Hartman, statsarbeijder, en Jacob Jacobs, beeltsnijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Johannes Frans, daar moeder af is Gieltje Leenderts, enz.
eodem die
Willem Theunisz Neerwaert, tabackverkooper, en Govert Jacobs Neerwaert zijn geord. als voogden
van vaderszijde, over de weeskinderen van wijlen Femmetge Schurings, daar vader af was Jan
Leenderts Neerwaert, enz.
eodem die
Francois Keevel, naeldemaecker, en Thomas Manuels, arbeijder aen de straet, zijn geord. als
voogden over de nagelaten weesk. van Grietgen Othe, daar vader af is Willem Rogiers, enz.
den 12 dito
Johannes van der Mij en Hendric van der Mij zijn gesurrog. als voogden. in de plaats van Gijsbert
Florisz van der Mij en Jan Jans Ruijter, beide za ged., over de weeskinderen van wijlen Pieter Jansz
van der Mij, daar moeder af is Lijsbet Hendrics, enz.
den 13-9-1680
Jacob van Straete, vleijshouwer, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Cornelis de Voogt
(nevens de heer Jan Pedij, outschepe deser stat) over de minderjarige erfgenamen van wijlen Isacq
de Riemer, die uit kracht van diens testament, not. Willem van Millert in ‘sGravenhage van 2-4-1667,
zijn gevestigd, enz.
eodem die
Cornelis Jansz Lotjevis en Jochem Jansz Groenevelt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Arij Jansz Lotjevis, daar moeder af is Grietge Jans, enz.
den 14 dito
Dirck Cruijse, cleermaecker, en Cornelis Sonnevelt zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jacob Cornelisz, daar moeder af is Grietge Roelants, enz.
den 18 dito
Nicolaas van Cleeff is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Christina Barson, daar vader
af was Jacob Leslaij, enz.
eodem die
Jan Simonsz Tromp en Pieter Adriaensz Verwer, die bij codicille onder de hand van Leuntge Joppe,
zijn gesteld tot voogden over de minderjarigen, die uit kracht van haar testament zijn gerechtigd,
hebben op heden ter weerkamer comparerende verzocht dat zij van de voogdij mogen worden
ontslagen en vrijgesteld, vermits zij meer als drie voogdijen zijn waarnemende, “en dat oock de
voorn. codicille geen dach nog plaets was continerende waer en wanneer de selve was gemaeckt”,
enz.
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den 20 dito
Dirck van Berckel, die bij codicille van Maertge Cornelis, laatst weduwe van Michiel Jans, not. Gerard
Manricque alhier van 30-9-1678, gesteld is tot executeur van het testament, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Dirck van Berckel is Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de
weeskaemer, gesteld tot administrateur over de goederen, die bij het voorn. testament, met
fideicommis zijn belast, enz.
den 26 dito
Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrt. van de weeskaemer, is gessurrog. tot curateur, in de plaats
van wijlen Vranck van Dijck, over de fideicommissaire goederen gekomen van Cornelia Spieringh, in
haar leven huisvrouw van Johannes Narsius, der medicinen doctor, en compet. de kinds kinderen van
Pieter Lijntge za., haar zoon, enz.
eodem die
Den selve is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van uts., over de goederen, welke de wettige
te procreeeren kind of kinderen van Frans Fransz den Uijen als mede Lijntge Aerts van Buren,
nagelaten dochter van Pleuntge Frans den Uijen en Frans Frederics van Holsteijn, mitsgaders Baertge
Frederics van Holsteijn alle als erfgenamen ex testamento van Lieve Frans den Uijen, zijn
competerende, enz.
foto 79
den 28-9-1680
Arij Bouwens Corpershoeck en Arij Jansz Roskam, die bij testament van Huijch Jansz van Harmele,
not. Joannes van Lodensteijn tot Overschie van 21-6-1677, zijn gesteld tot voogden over zijn
weeskinderen, daar moeder af is Rusje Pieters, enz.
eodem die
Cornelis Benjaminse Tienhove, die bij testament van Sara Cornelis de Vos, zijn overleden huisvrouw,
not. Pieter van Someren alhier van 21-3-1670, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4-10-1680
Op het verzoek van Hester Jans Vergeer, die bij testament van Willem Thijmens Jerusalem, haar
overleden man, not. Adr. Hoogendijck alhier van 17-9-1674, is gesteld voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer [voogden] te surrog., zijn Adriaen Pieters en Rijck Sijbrants gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
den 5 dito
Hubert van der Hoeck, lootgieter, is geord. als voogd over de weeskinderen van Jacob
Bartholomeusz, daar moeder af is Grietge Maertens, enz.
den 10 dito
Abraham Aertsz, varende man, en Elias Dionijs, speldemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maertge Aerts, daar vader af is Teuwis Hendrics, enz.
eodem die
Engel Cornelis, binnelantsvaerder, en Materius Harwich, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Sent Jacobs, daar moeder af is Annetge Willems, enz.
den 11 dito
Leendert Leenderts, schipper, en Goose Cornelis, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Sander Sanders, daar moeder af is Leendert (sic) Crijne, enz.
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den 12 dito
Aert Willemsz, timmerman, en Hendric Guilliaums, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Pieters, daar moeder af is Jannetge Huberts, enz.
den 12 dito
Gerrit Fransz Roos, schoenmaecker, en Jacob Sammers, coopman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Nicolaes Reijniers, daar moeder af is Catharina Stoffels, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Hendric Otten Krachting, die bij testament van Maria Pieters, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 12-7-1677, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Krachting, cleermaecker, en Jan Pieters,
asijnmaecker, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Hugo Bouwens, die bij testament van Cornelia Selkaert, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 14-9-1668, gesteld is voogd over hun kind, met macht om
een of meer voogden te assumeren, is Joachim Frans Oudaen, geord. als mede voogd over het kind,
enz.
eodem die
Floris de With is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Thomas Breij (nevens Joost Colck) over
de minderjarige zoon van wijlen Emmetge Leenderts Vrijlant, daar vader af was Bruijn de With, enz.
den 17 dito
Willem Meura en Jan Alberts, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Hendric
Meura, daar moeder af is Aeltge Everts, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Pieter Cornelis van Rosse, die bij codicillaire dispositie van Claes Pieters van
Rosse, not. Jacob Duijffhuijse alhier van 11-12-1666, gesteld is voogd over diens minderjarige
erfgenamen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Pieter Adr. Verwer, in de plaats
van wijlen Henric Jansz van Tomputten, gesurrog. tot mede voogd over de minderjarige erfgenamen
van de voorn. Pieter van Rosse, enz.
eodem die
Samuel Tucker en Juriaen Harberts zijn geord. als voogden over de minderjarige dochter van wijlen
Annetge Juriaens, daar vader af is Andries Harberts, enz.
eodem die
Huijbert Cornelis, varende man, en Andries Bartels, wever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Pietersz Decker, daar moeder af is Catharina Jans van Oostenhout, enz.
eodem die
Jan Gijsberts en Lambert Jansz, kruijers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Lijsbeth Jansz
de Bruijn, daar vader af is Jacob Pietersz Hoogewoning, enz.
den 24 dito
Jan van Huijsse, swaertveger, en Hendric van Nimwegen, schoenmaecker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Jan Remmerts van den Broeck, daar moeder af is Annetge Dircx, enz.
eodem die
Jan Jorisz vant THoff, scheeptimmerman, en Josua de Mars zijn geord. als voogden zo van vaders als
moederszijde over de weeskinderen van wijlen Pieter Jorisz van Thoff, daar moeder af was Maritge
Lodewijcks, enz.
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eodem die
Jacob van der Strate, vleeshouwer, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Cornelis Cornelis de
Vooght en Isacq Pieters de Riemer, beide za. ged., over de goederen van de kinderen van Abraham
de Riemer, daar moeder af was Sijtge IJsbrants Blanckerts, opgekomen en aanbestorven door doode
en overlijden van Jannetge Jacobs van der Cloet, weduwe van wijlen Pieter Abrahams de Riemer,
volgens haar testament, not. Johan van Dijck in ‘sGravenhage van 18-5-1677, met zodanige
fideicommis belast als in het testament is uitgedrukt, enz.
den 25 dito
Jan Laurensz, kleermaecker, en Arent Dircks, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Claes van Dort, daar moeder af is Catharina Jansz Conincks, enz.
eodem die
Gillis Nee, teemsmaecker, en Dirck Blanckert, metselaer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Cornelia Willems, daar vader af is Willem Jansz, enz.
foto 80
den 25-10-1680
Op het verzoek van Jacobus den Exter is Joris Decker gesurrog. tot mede administrateur, in de plaats
van wijlen Thomas Boon, in zijn leven predicant tot Spijckenis, over het legaat van tweeduizend
gulden, bij Meijnsge Jacobs Duren, weduwe van Evert van Maalen, besproken aan Maria Duijtscher,
althans huisvrouw van Sebastiaen van de Graeff, die uitlandig is, volgens haar testament, not. Vitus
Mustelius alhier van 17-12-1672, met zodanige last van fideicommis als in het testament is
uitgedrukt, enz.
den 30 dito
Jacob Jacobsz, pluggemaecker, en Hans Hendricsz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Joris Vissers, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Cornelis Hendricsz en Arij Willemsz Hals zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem Jacobs
Hals, daar moeder af was Jannetge Ariens, enz.
den 31 dito
Op het verzoek van Magdalena Bonstoe, die bij testament van Gerard Costerman, haar overleden
man, not. Govert van Gesel alhier van 8-9-1678, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Florijn en Nicolaes Mathol gesurrog. als voogden over
de kinderen, enz.
eodem die
Engel Jansz is geord. als voogd over het weeskind van Frans Valentijn, daar moeder af is Josua
Pieters, enz.
eodem die
Cornelis van Vlierde en Jacobus de Vries, die bij testament van Helena Boels, in haar leven laatst
weduwe van Gillis Drost, not. Jacobus van Aller alhier van 17-10-1680, gesteld zijn voogden over het
weeskind van de voorn. Helena Boels, daar vader af was de voorn. Gillis Drost, enz.
den 2-11-1680
Gilbert Taal, schoolmr., en Gootschalck Lamorijn kannenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Claas, daar vader af is Claas Neve, enz.
den 6 dito
Samsom Caspertsz, korenmeter, is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Cent Ariens, daar
moeder af was Aeltge Caspers, enz. (De hele acte is doorgehaald).
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den 7 dito
Claes Ariensz en Hubert Centen, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Cent Ariens, daar moeder af was Aeltge Caspers, enz.
eodem die
Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over de
boedel en goederen bij Jan Jacobsz Staets metter dood ontruimt en nagelaten, enz.
eodem die
Jacob Jansz Wittert, die bij testament van Gerrit Jansz Heerman, not. Vitus Mustelius alhier van 8-71664, gesteld is voogd over de minderjarige zoon van wijlen Gerrit Heerman, daar moeder af was
Aefge Verhaeve, heeft verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, “overmits sijne
continuele indispositie”, enz.
eodem die
De heer Matheus Sonmans is gesrrog. als voogd, in de plaats van Jacob Jansz Wittert, die
geexcuseerd is van de voogdij, overmits zijn continuele indispositie, (nevens de heer mr. Jan van der
Linden, president schepen deser stat) over de minderjarige zoon van wijlen Gerrit Heerman, daar
moeder af was Aefge Verhaeven, enz.
den 8 dito
Jan Melckerts, varende man, en Mathijs Abrahamsz, wollespinder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Cornelis Hage, daar moeder af is Jannetge Abrahams, enz.
den 9 dito
Cornelis Hendricsz en Arij Willemsz Hals, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Willem Jacobsz Hals, daar moeder af was Jannetge Ariens, enz.
eodem die
Claes Ariensz en Hubert Centen, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Cent Ariensz, daar moeder af was Aeltge Jaspers, enz.
den 13 dito
Christoffel Rijckhal de Roo en Jan Jansz Groen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Theuntge Cornelis, daar vader af is Jacob Claesz, enz.
den 14 dito
Abraham Ariens Cleermont, cuijper, en Jacob Thijsz van Roije, metselaer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Annetge Hendrics, daar vader af is Cornelis Jacobsz, enz.
eodem die
De heer Em. Welsenes, S.t. secrtr. deser stat, is gesteld tot administrateur over de goederen
toebehorende de kinderen van wijlen Elselina Slingerlant, daar vader af was Thomas Carter,
opgekomen door doode en overlijden van wijlen Geertruijd van der Kemp en Cornelis Slingerlant,
beide za. ged., hun grootmoeder en grootvader respective, enz.
den 15 dito
Lodewijck Ariensz, waeghkruijer, en Cornelis Schenck, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Jansz Kleijn, daar moeder af is Aeltge Ariens, enz.
eodem die
Arij Cornelis, tegelbacker, en Hendric van der Broeck, wollewever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacob Jacobs Buijs, daar moeder af is Maartge Cornelis, enz.
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eodem die
Arij Willemsz, sleper, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Arij Jans de With (nevens Jan
Dircks Vermeule) over de weeskinderen van Dirck Arents Vermeule, daar moeder af was Mensge
Jans, enz.
eodem die
Quirijn Jansz Sonneblom en Adr. van Wijngaerden zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen
Cornelis Casteleijn en Vranc Crijnen van Dijck, over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Wijnants
Sonneblom, daar moeder af was Geertge Crijnen van Dijck, enz.
foto 81
den 16-11-1680
Gerrit Cornelisz, sackedrager, is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Louijs Carels, daar
moeder af was Cornelia Salomons, enz.
eodem die
Isacq Vogels, coster, en Aert Cornelis van Leen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Pieters van der Venne, daar moeder af was Marijtge Salomons, enz.
eodem die
Op het verzoek van Keuntge Claes de Graeff, die bij testament van Barent Barentsz van Vrekenorst,
haar overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 16-12-1671, gesteld is voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Claes de Graeff, kuijper, en Cornelis
Vermeule, schoenmaecker, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Jan Jans Backvis, die bij testament van Rachel Gillis, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 12-2-1674, gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of meer
voogden te assumeren, zijn Claes Jansz Pottael en Cornelis Santbeecq geord. als mede voogden over
het kind, enz.
den 21 dito
Jordaen Jansz, timmerman, en Hendric Frederics, sackedrager, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Cent Cornelis van de Burgh, daar moeder af is Lijsbeth Huberts, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Anna van Ravesteijn, die bij testament van IJeman de Vischer, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 29-12-1670, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Dirck van Ravesteijn en Johannes van Ravesteijn, suijckerbacker,
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 27 dito
De heer mr. Bartholomeus van der Velde, die nevens de heer mr. Theodorus van der Heuvel, bij
testament onder de hand verleden bij de heer en mr. Isaacq Gruterus, op 29-6-1677, waarvan
superscriptie is gepasseerd voor de notaris Pieter van Someren alhier van 30-6-1677, is gesteld tot
voogd over de weeskinderen van de voorn. heer Isaacq Gruterus, daar moeder af is Johanna van der
Heuvel, enz.
den 28 dito
Thomas Thomasz Verjacht, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth de Val, daar vader af is Matheus de Rust, enz.
eodem die
Dammas Jansz vander Vacht, wijnkoper, en Pieter Willemsz van de Lievendael, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Claes Jansz, daar moeder af is Lijsbeth Theunis, enz.
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den 29-11-1680
Jan Thijs Brouwer, cuijper, en Leendert Jansz van Delfft zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Adriaentge Thijs, daar vader af is Joris van der Meer, enz.
den 4-12-1680
Johannes Jansz, varende man, en Gerrit Siere, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Gijsberts Colff, daar moeder af is Neeltge Melsen, enz.
den 6 dito
Johan Brouwer is geord. als voogd (nevens Jan Thijsz Brouwer en Leendert Jansz van Delfft) over de
weeskinderen van wijlen Adriaentge Thijs, daar vader af is Joris van der Meer, enz.
eodem die
Joost Cornelis Meulenaer en Jan Pietersz, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Aefge Dircx, daar vader af is Willem Antonis van den Bergh, enz.
den 11 dito
Cornelis Jacobsz den Abt, die bij testament van Grietge Lucas van der Walle, in haar leven weduwe
van Jacob Jacobsz Schop zal., not. Jacobus Delphius alhier van 26-6-1656, is gesteld tot executeur van
het testament, mitsgaders administrateur van de boedel (nevens Jan Dircx Ravesteijn za. ged.) heeft
op heden ter weeskamer tot dien eijnde comparerende de administratie en executeurschap
aangenomen, en verzocht dat Dirck Jansz van Ravesteijn mag worden gesurrog. in zijn vaders plaats
tot mede administrateur, die daarop is aangenomen, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Maertje Joppe Keijsers, die bij testament van Arij Jansz Korput haar overleden
man, not. Govert van Gesel alhier van 20-1-1680, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Jan Stoffels en Gerrit Dietemeijer, gesurrog. tot voogden over
het kind, doch de eerste alleen tot dat Cornelis Goverts Kunst, schipper, van Nantes wederom zal zijn
gekomen en de laatste tot dat Cornelis Joppe Keijser uit Oostindie behouden zal zijn gerepatrieerd,
enz.
den 14 dito
Pieter Pietersz, bootsman van de Oost Ind. Compt., en Mathijs Jacobsz, timmerman, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Grietge Jacobs, daar vader af is Casper Hendrics, enz.
den 18 dito
Gerrit van Wije die bij testament van wijlen Trijntge Harmens, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
van Somere alhier van 24-7-1668, gesteld is tot voogd over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, enz.
eodem die
Mr. Leonard Verboom en de heer Johan van Gerwen, outschepe deser stadt, die bij testament van
Maria van der Have, in haar leven huisvrouw van de voorn. mr. Leonard Verboom, not. Philips
Basteels alhier van 13-12-1677, gesteld is voogdesse (sic) over de weeskinderen van de voorn. Maria
van der Haven, daar vader af is de voorn. mr. Leonard Verboom, enz.
foto 82
eodem die
Op het verzoek van uts., is mr. Johan van der Linden, president schepe deser stadt, geord. als mede
voogd over de voorn. kinderen, enz.
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eodem die
Joachim Oudaen, die bij nadere codicillaire dispositie van Anna van der Wolff, not. Philips Basteels
alhier van 24-9-1679, gesteld is tot voogd en executeur van het voorn. testament en voogd over de
kindskinderen van de voorn. Anna van der Wolff, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Joachim Oudaen en Pieter Paisecoeur, die zich van de voogdij heeft
geexcuseerd, is de heer en mr. Johan van der Linde, president schepe deser stat, gesurrog. tot mede
voogd (nevens de heer Joachim Oudaen en Arent Vapour), over de kinderen in de vorenste acte
gemeld, enz.
den 20 dito
Abraham Simonsz de Vos en Isacq de Vos, speldemaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Andries Simonsz de Vos, daar moeder af was Ceelitge Pieter Verhel, enz.
eodem die
Cornelis van Hove, tegelbacker, en Mathijs Clemensz van der Aa, kaerdenmaecker, zijn geord. als
voogden over de kinderen van Claes van Hove, daar moeder af is Lijbeth Uterwaert, enz.
den 21 dito
Jan Gijsbertsz t Hart, wijnkooper, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Willem Cantier
(nevens Joris van den Bergh), over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Cantier, daar moeder af is
Maria Roos, enz.
eodem die
De selve is gesurrog. als voogd, in de plaats van uts., (nevens uts.) over de minderjarige kinderen van
wijlen Ds. Cornelis Cantier, daar moeder af is Catharina van den Luffel, enz.
den 23 dito
Eeuwout Guldenbag, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot administrateur, in de
plaats van Paulus van der Peel, die zich voor deze wettig heeft geexcuseerd, over de goederen
toebehorende de zoon van wijlen Pieter van Orten, daar moeder af was Adriana Zangers, enz.
den 2-1-1681
Gerrit Ariensz, varende man, en Marinus Aiensz, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Neeltge Thijsz, daar vader af is Willem Dircx, enz.
eodem die
Jan Harbertsz Oudemansz, die bij testament van Aeltge Klaassmijt, haar overleden man, not. Govert
van Gesel alhier van 17-4-1680, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Florensz van Aller, boeckverkooper, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Laurens de With,
nevens Jan Theunisz van Hegge over de minderjarige dochter van wijlen Thomas Teunisz, daar
moeder af is Geertruijd de With, enz.
eodem die
Sebastiaen Walvis en Johannes Slangenburgh zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Gillis Walvis, daar moeder af was Catharina Ruijtermans, enz.
eodem die
Jacob Gijsbrechts van Houten, die bij testament van Lijsbeth Pietersz van den Heuvel, zijn overleden
huisvrouw, not. Pieler Winckelmans alhier van 31-3-1665, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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den 4-1-1681
Op het verzoek van Trijntge Jacobs van den Bosch, die bij testament van Cornelis Engelrave, haar
overleden man, not. Gerard Manricque alhier van 6-3-1677, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Simon Pieters Morgendael, seijlmaecker, en
Adriaen Claasz, backer, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Hendric Hendricsz, draettrecker, en Stoffel Jansz, wolspinder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maerte Jansz de Wandel, daar moeder af is Maertge Adriaensz van Engelen, enz.
den 8 dito
David Tilder, bombasijnwercker, en Stoffel Jansz, wolspinder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Hendricje Bouwmrs, daar vader af is Pieter van Bemmel, enz.
eodem die
Cornelis Gerrits en Johannes Cornelisz, laekenbereijders, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Ariensz, geprocreeerd bij Maertje Jans, enz.
den 9 dito
Cornelis van Hove en Isacq Spaen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jacob
Wackerdack, daar moeder af is Jannetge Aelberts, enz.
eodem die
Abaham van Bueren, die bij testament van Maria van Sonnevelt, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 21-8-1678, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
den 10 dito
Gijsbert Jansz van der Wind en Pieter Jansz van der Wind, die bij testament van Maritge Frans, in
haar leven huisvrouw van Jan Claasz van Rossen, not. Govert van Gesel alhier van 30-6-1677, zijn
gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Maritge Frans, daar vader af is de voorn.
Claes Jansz van Rossen (sic), enz.
den 15 dito
Robbert Leslaij is geord. als voogd (nevens Nicolaes van Cleeff) over de nagelaten weesk. van wijlen
Christina Bersson, daar vader af was Jacob Leslaij, enz.
foto 83
den 16-1-1681
Adriaen Cruijk en Abraham Cleermont zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Hendrick
Jansz Maes, daar moeder af is Annetge Pieters, enz.
eodem die
Barent Willemsz van der Plaet, scheepstimmerman, en Arij Claesz van der Sluijs zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Jacob Hendricsz, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
eodem die
Willem Leendertsz Fack, scheepstimmerman, en Jan Pieters Meermans, passementwercker, zijn
geord. als voogden over het weeskind van Jacob Jansz de Vos, daar moeder af was Magdaleentge
Frans, enz.
eodem die
Jan Cornelis Hecht, die bij testament van Maria Gerrits Stockvis, zijn overleden huisvrouw, not.
Carolus van den Ende alhier van 23-7-1680, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
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den 17 dito
Op het verzoek van Barent Willemsz van der Plaet, die bij testament van Aeltge Jans van Krimpen,
zijn overleden huisvrouw, sijnde gepasseerd voor Joan Krijger, schipper, geadmitteert bij 't Ed. mog.
Collegie ter admiraliteijt alhier op s’lants schip Delff, waerop command. de heer schout bij nacht Jan
van Nesch van 24-4-1667, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om een of meer voogden te
assumeren, is Jan Alderts van Eijck geord. als mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Pieter van der Schans, herbergier, en Arent van der Schans, schilder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Leendert Pieters, daar moeder af is Maria van Wijngaerde, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Aeltge Leenderts Cruijt, die bij testament van Salomon van der Tempel, haar
overleden man, not. Jacob Delphius alhier van 14-4-1662, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., is Ds. Petrus Cruijt, predicant tot
Haserswoude, gesurrog. als voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Jans, die bij testament van Arij Dircx Noordam, haar overleden man,
not. Jacob van Overveld alhier van 14-4-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Johannes Breedenburgh en Deonijs Verburg gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Johannes Velsenaer, die bij testament van Maria Claas ’t Vadt, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 20-6-1678, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Roeloff Roelofs, stierman ter Zee, die bij testament van Agnietje Philips, zijn overleden huisvrouw,
not. uts., van 24-4-1676, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van IJtge Jaspersz Borlans, die bij testament van Theunis Eeuwouts van Toor, haar
overleden man, not. Johan van Rijsoort alhier van 19-12-1679, gesteld is voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Albert Arents Mergelbach en Leendert
Boonen gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 25 dito
Cornelis Cornelis Groenewegen en Crijn Danen, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Cornelis Theunisz van der Houven, daar moeder af was Maria Arients, enz.
den 29 dito
Johannes Padbrue, chirurgijn, en Adriaen van Quack, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Volckje Jans, daar vader af was Cornelis Goverts de Licht, enz. (de acte is
doorgehaald).
den 1-2-1681
Op het verzoek van Gerrit Jans Heijnsberge is Dirck van der Veer gesurrog. als mede voogd, in de
plaats van wijlen Pieter Joosten Buijtenwech, over de nagelaten weesk. van wijlen Maerte Jooste
Buijtenweg, daar moeder af was Helena Jans van Heijnsberge, enz.
den 5 dito
Jacobus de Lange, seijlmaecker, is geord. als mede voogd, nevens Ds. Petrus Cruijt, over de kinderen
van wijlen Salomon van der Tempel, daar moeder af is Aeltge Leenderts Cruijt, enz.
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eodem die
Gerrit Gerritsz van der Schie is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Laurens de With, nevens
Leendert Verstriepen, over de weeskinderen van wijlen Johannes Verstriepen, daar moeder af is
Maritge Joris van Dijck, enz.
eodem die
Jacob Vinck, varende man, en Leendert Simonsz, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Christiaen Pieters, daar moeder af is Maritge Leenderts, enz.
eodem die
Op het verzoek van Nicolaes van Bortel, die bij testament van Dieuwertge Maertens van Eijck, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 11-2-1680, zo over het kind bij haar gezamenlijk
geprocreeerd als over de twee kinderen van de voorn. Dieuwertge van Eijck geprocreeerd bij Jacob
Coornhart, haar eerste man za. ged., met macht om een of meer voogden te assumeren, is Dirck
Coornhart geord. als mede voogd over de twee kinderen van de voorn. Jacob Coornhart, enz.
den 7 dito
Jan Ariensz van Stolck, die bij testament van Geertruijd Wouters, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 12-12-1680, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
foto 84
eodem die
Op het verzoek van David Dircx Versijden, die bij testament van Reijer Willemsz de Veth, not. Philips
Basteels alhier van 6-10-1676, gesteld is voogd over de weeskinderen van de voorn. Reijer de Veth,
daar moeder af was Eva Dircx Versijden, is Ockerus Slingerlant geord. als mede voogd over de
kinderen, enz.
eodem die
In margine: David Dircks Verzijden, die bij testament, als in de voorgaande acte vermeld, is gesteld
tot voogd over de weeskinderen, in dezelfde acte vermeld, enz.
den 8-2-1681
Jan Claasz en Pouwels Buijser zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Pieter Hendrickz,
daar moeder af is Trijntge Willems, enz.
den 12 dito
Simon Jansz Smits, schoenmaecker, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Willem Rees,
nevens Cornelis van Gent, sackedraeger, over het weeskind van wijlen Cornelis Salomons van Reurt
en Maritge Simons, beide za. ged., enz.
eodem die
Dirck Valckenier, schoenmaecker en Willem Hendrics, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritge Valckenier, daar vader af is Willem Hals, enz.
eodem die
Claas de Munnick, schoenmaecker, en Corstiaen Crijgsman, kraenkint, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Salomon Jans, daar moeder af is Catharina Jacobs, enz.
den 13 dito
Damiaen van Vliet, die bij testament van Catharina Duijfhuijsen, haar overleden man (sic), not. Vitus
Mustelius alhier van 22-4-1662, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Claes Haringh, schoenlapper, en Jacob Spits, naeldemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Joost Poelaer, daar moeder af is Annetge Jans, enz.
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eodem die
Jacob Loesburgh, naeldemaecker, en Jan Houweel, bombasijnwever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maria Loesburgh, daar vader af is Jacob Spits, enz.
eodem die
Jacob en Johannes van Heel, cooplieden alhier, die bij testament van Pieter Jacobs van Heel, hun
vader zal., not. Philips Basteels alhier van 12-11-1680, zijn gesteld tot voogden over het weeskind van
Johanna van Heel, daar vader af is Anthonij Ruland, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob en Johannes van Heel, in qualite als in de vorenste acte gemeld is de heer
Leonard van Naerssen, out burgermr. mitsgaders ontfanger van Gemeene Lants middelen alhier,
gesteld tot acteur om met en tegens de voorn. voogden te procederen tot schifting en deling van de
boedel, mitsgaders om uit reguard van het weeskind desselfs recht voor te staan, enz.
den 14 dito
Christina de Vries, die bij testament van Hendrick van Melisdijck, in zijn leven maackelaar en
pontgaarder, haar overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 14-9-1679, gesteld is voogdesse
over hun kinderen, enz.
den 20-2-1681
Frans Juriaensz van der Meede, sadelmaecker, die bij testament van Adriana van Reijnes, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 22-3-1680, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Jan Jansz, arbeijder, en Cornelis Cornelis, smit, zijn geord. als voogden over het weeskind van Paulus
Jansz, daar moeder af is Maertje Gerrits, enz.
den 21 dito
Feijs Jansz, haringpacker, en Dirck Dircksz, bidder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Dorothe Dircks, daar vader af is Maurits Jansz van den Bergh, enz.
eodem die
Christiaen Joppe, plaetsknecht, en Dirck Willemsz, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Cornelis Cornelisz, daar moeder af is Trijntge Willems, enz.
den 22 dito
Jan Jacobsz, metselaer, en Gerrit Cornelis, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Cornelis Jacobsz, daar moeder af is Barber Theunis, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van Anna Leenderts de Meijer, die bij testament van Johan Adriaensz van der Goes,
haar overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 10-4-1672, is gesteld voogdesse over de
minderjarige erfgenamen in het testament begrepen, met macht om een acteur nevens haar te
mogen kiezen, is de heer Aernoud van Westrick, schout ter Spickenis, gekoren tot acteur om voor en
namens het weeskind van Adriaen van der Goes, in Oostindie overleden, te procederen tot schifting
en deling van de boedel, met en tegen de voorn. Anna de Meijer, enz.
den 28 dito
Egbert Jansz Grient, die bij testament van Jannetge Aalberts, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 7-9-1678, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 1-3-1681
Op het verzoek van Jannetge Joris, die bij testament van Commer Ariens, haar overleden man, not.
Jacob Duijfhuijsen alhier van 25-7-1670, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht om een
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of meer voogden te surrog., zijn Govert Jorisz en Theunis Gijsberts, doch de laatste alleen tot dat
Pieter Ariens, varende man, van zijn reis wederom gekomen zal zijn, gesurrog. als voogden over de
weeskinderen van de voorn. Commer Ariens, daar moeder af is de voorn. Jannetge Joris, enz.
eodem die
Pieter van der Veer, scheepstimmerman, en Jan Jansz, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maritge Jans, daar vader af is Abraham Groenevelt, enz.
foto 85
den 1-3-1681
Daniel Hendricsz, timmerman, en Claes Pietersz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Hendrics, daar vader af is Leendert Cornelis, enz.
den 5 dito
Mathijs van Gouders, laeckenkoper, en Harmanus van Stockum, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Maritge Jacobs, daar vader af is Laurens van Boer, enz.
eodem die
De heren Johan Massis, raet en vroetschap deser stat, en Isaacq Elsevier, outschepe alhier, die bij
testament van de heer Eduard Goutsmit, in zijn leve raet en vroetschap der stat Briel, not. Dirck
Slopman binnen Briel voorn. van 9-2-1681, zijn gesteld tot executeurs van het testament, mitsgaders
tot voogden over Eduard Gallas, die uit kracht van meergen. testament gerechtigd is tot de erfenis,
onder zodanige conditie als in het testament is uitgedrukt, enz.
den 8 dito
Willem Hendricsz van der Heijde, die bij testament van Annetge Simons, zijn overleden huisvrouw,
not. Jacobus van Aller alhier van 9-3-1675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 12-3-1681
Johannes Mouts, wijnkooper, en Willem Mouts, koperslaeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Metge Jans Mouts, daar vader af was Severijn Pliester, enz.
eodem die
Michiel Andriesz, kuijper, en Dirck Goverts, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lambert Claesz, daar moeder af is Willemtge Andries, enz.
eodem die
Paulus van Peel en Hendric Mahi zijn geord. als voogden over het weeskind van Isabella Anthonij,
daar vader af is Michiel Michielsz, enz.
den 13 dito
Johannes Mouts, wijnkooper, en Gerard van der Vluijn, boeckverkoper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Severijn Pliester, daar moeder af is Maritge Latour, enz.
eodem die
Eeuwout Cornelis de Groot en Laurens Ariens, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Theunisz, daar moeder af is Maritge Claes, enz.
eodem die
Leendert Claesz, sleper, en Willem Willemsz, cuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Dirck Hendrics, daar moeder af is Annetge Dircx, enz.
den 15 dito
Zeger en Pieter Heuijers zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Hendric Heuijers, daar
moeder af is Dirckje van Veen, enz.
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eodem die
Bastiaen en Cornelis Michielsz Verdoes, zijn van vaderszijde geord. als voogden over de
weeskinderen van Huijch Michielsz Verdoes, daar moeder af was Maertge Gerrits, enz.
eodem die
Hendric Pauw en Joost Hendricsz Hoveman zijn van moederszijde geord. als voogden over de
kinderen in de vorenstaande acte gemeld, enz.
den 19-3-1681
Frans Jansz van der Voorde, die bij testament van Trijntge Dircks, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 14-3-1672, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Reijnier van Doesburgh, die bij testament van Petronella Keijsers, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 26-9-1674, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
In margine: den 19-3-1681
Jan van Rijn, leerkooper en Michiel Andriesz, kuijper, zijn geord. als voogden over het nagelaten
weesk. van Catharina Jans, daar vader af is Frederic Jansz, enz.
eodem die
Matheus Willems, arbeijder, en Pieter Gijsberts, smit, zijn geord. als voogden over de nagelaten
weesk. van Jan Abrahamsz, daar moeder af is Jannetge Matheus, enz.
den 20 dito
Compareerde op heden ter weeskamer der stad Rotterdam Jacob Hollaer, die geord. is geweest als
voogd over de weeskinderen van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christina van
Biesevelt, en verzocht dat hij om wettige redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
De heer Johan van Gherwen, outschepe deser stadt, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Jacob
Hollaer, die zich heeft geexecuseer, (nevens Leonard Verboom, Adv.) over de weeskinderen van
wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christina van Biesevelt, enz.
den 21 dito
Gijsbert Jansz van der Vin en Joost Willemsz Spranckhuijse, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Leendert Pieters, daar moeder af is Marijtge Dircx, enz.
den 24 dito
Hugo van Deijl is geord. als voogd (nevens Gerrit van Gerven, koetsier) over het weeskind van wijlen
Maria van der Neth, daar vader af is Gerrit van Hattem, enz.
eodem die
Joost Wittius is geord. tot administrateur over de goederen toebehorende de weeskinderen van
wijlen Femmetge Schierings, daar vader af was Jan Leenderts Neerwaert, enz.
den 26 dito
Claes en Jan Huberts, kruijers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Hendricje Huberts, daar
vader af is Jan Antonisz, enz.
eodem die
Daniel van der Leven, die bij testament van Margarita Vingerhoets, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Someren alhier van 10-4-1675, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Anna Maria de Stercke, die bij testament van Maerte Molewater, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 9-8-1675, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis Huijs en Gerrit Jansz Lufneu gesurrog. als voogden over
het kind, enz.
den 28 dito
Herman Deonijsz, asijnmaecker, en Matheus Goberius, apothecar, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Johannes Cruijslander, daar moeder af is Maria van Coulster, enz.
foto 86
den 28-3-1681
Simon Jansz, haeckmaecker, en Abraham Davits, bootsgesel, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Adriaensz, daar moeder af is Ceelitge Floris, enz.
eodem die
Adam Dircx Versijde, timmerman, en Hendric van Deurn, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Harmen Adriaensz den Beer, daar moeder af is Maertge Jacobs, enz.
den 2-4-1681
Adriaen d Jongh, clercq ter secretarie alhier, die bij testament van Maria Pieters van Enckel, zijn
overleden huisvrouw, not. Adriaen Hoogendijck alhier van 2-7-1669, gesteld is voogd over hun kind,
enz.
eodem die
Jan Gallas is gesteld tot administrateur over de goederen zijn zoon Eduard Gallas competerende uit
hoofde van de heer Eduard Goutsmit, in zijn leven raet en vroetschap der stat Briel, volgens zijn
testament, not. Dirck Slopman binnen den Briel voorn. van 4-2-1681, belast met fideicommis als in
het testament is uitgedrukt, enz.
den 3 dito
Pieter Abrahamsz, seevarent persoon, die bij testament van Lijntge Jans, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 18-12-1668, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 4 dito
Jan Jansz, schoenlapper, en Leendert Ariensz, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Gerrit Gerrits, daar moeder af is Lijsbeth Jacobs, als ook over de vrucht, daarvan de
voorn. Lijsbeth Jacobs, tegenwoordig zwanger gaat, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Pietertge Pieters Vermeule, die bij testament van Engel Gabriels, haar overleden
man, not. Dirck Meesters alhier van 28-4-1670, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Isack Rosa en Johannes Steijnhorst gesurrog. als voogden
over het kind, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Cornelis Jorisz van Dijck, die bij testament van Trijntge Joris van Dijck, in haar
leven huisvrouw van Hendrick Claesz Baris, is gesteld tot voogd nevens Jacob Gerrits van Voorst zal.
ged., over de weeskinderen van de voorn. Trijntge van Dijck, geprocreeerd bij Willem Gerrits van
Voorst, haar eerste man zal., met macht om een of meer voogden in de afgestane plaats te mogen
assumeren, is Gerrit van der Schie gesurrog. als mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Dirc Oliviers en Hendric Beermansz zijn geord als voogden over de weeskinderen van Volckje Jans,
daar vader af is Jan Oliviersz, enz.
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den 17-4-1681
Bouwe Cornelis en Jacob Cornelis zijn geord. als voogden over het weeskind van Trijntge Cornelis,
daar vader af is Pieter Leendertsz Post, enz.
eodem die
Hubrecht Leenderts Post en Willem Pleune Levelangh, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Maertje Jans, daar vader af is de voorn. Pieter Leendertsz Post, enz.
eodem die
Cornelis van Biesem den Oude en Jacobus van Biesum zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van
wijlen Barent van Biesen en Cornelis Jacobs van Biesem, die zich wettig heeft geexcuseerd, om de
hoge ouderdom, over het weeskind van wijlen Jacob Herrisz van der Beecq, daar moeder af was
Annetge Cornelis, enz.
den 23 dito
Jan Jansz van Leuwen en Cornelis Ariensz van der Roos zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Claasz Verduijn, daar moeder af is Geertge Philips, enz.
eodem die
Pieter Molijn, bidder ter begraevenis, en Leendert Theunisz van der Licht, dienaer van Justitie, zijn
geord. als voogden over het weeskind van wijlen Maria Bercquenij, daar vader af is Willem Juriaansz,
enz.
den 24 dito
Quirijn van Biesem is gesurrog. als voogd (nevens Jan Caff, tabackverkooper) in de plaats van Joost
Hoogenbergh, laeckenkooper, mitsgaders Philips van Leuwen, die alleen op 18-7-1680 waren
aangesteld totdat de voorn. Quirijn van Biesem de ouderdom van 25 jaren zou hebben bereikt, en
derhalve nu wettig zijn geexcuseerd, over de weeskinderen van wijlen Arent Jansz van der Bergh,
daar moeder af was Angenietge Knoop, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Juffr. Anna Borsbeecq, weduwe van wijlen de heer mr. Leonard van Naerssen, in
zijn leven schepen deser stadt, die bij testament van haar overleden man, not. Zeger van den Brugge
alhier van 30-6-1677, is gesteld voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te
surrog., zijn de heren Rev. van Naerssen, Raedt en Vroetschap deser stadt, mitsgaders weesmr., en
mr. Gerard Eversdijck, Adv. voor den Hove van Hollant, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Jan Sanderts, smith, en Christiaen Baert, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Stijntge Jans, daar vader af is Jan Batis, enz.
eodem die
Cornelis van Alblasserdam, binneschipper, en Abraham Prinse, kuijper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Lijsbeth Laurens, daar vader af is Gillis van der Veecke, enz.
den 26 dito
Arij Deuver, smit, en Gerrit Cornelis, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Jan Cornelis, daar moeder af is Jannetge Jans, enz.
eodem die
Quirijn van Santen, chirurgijn, en Cornelis Clossebol, kuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan van Zanen, daar moeder af is Martijntge Ariens, enz.
foto 87
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den 30-4-1681
Hartich Hanse, cuijper, en Christiaen Claesz, verwer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Frans Fredricsz, daar moeder af is Jannetge Bastiaens, enz.
eodem die
Mees Cornelis, schipper, en Joost Dingemansz, beeltsnijder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Huijg Cornelis, daar moeder af is Maertje Jooste, enz.
eodem die
Jacobus van Kerckhove, die bij testament van Geertruijd Nies, zijn overleden huisvrouw, not.
Melchior van der Borght binnen Delff van 28-9-1661, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 2-5-1681
Compareerde op heden ter weesk. dezer stad Willem van der Bergh, die (nevens Jan Caff en Quirijn
van Biesem) gesteld was voogd over de weesk. van Arij Jansz van der Bergh, daar moeder af was
Maertge Knoop en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen om zijn hoge ouderdom en
indispositie, enz.
eodem die
Jan Cornelis Kluijt en Isacq Neranus zijn geord. als voogden over het nagelaten weesk. van Grietge
Daniels, daar vader af was Willem Lodewijcks, enz.
den 7 dito
De heer en mr. Cornelis van den Bergh is gesurrog. als voogd van moederszijde, in de plaats van
wijlen Ds. Esaias Clement, over de minderjarige zoon van wijlen de heer en mr. Willem Nobel, in zijn
leven raet en vroetschap, daar moeder af was Susanna van Berge, enz.
eodem die
Willem Cornelis Wandorp is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Maerte Boelhouwer (nevens
Joost Boelhouwer) over de minderjarige kinderen van wijlen Trijntge Willems, daar vader af was
Frans Willems Boelhouwer, enz.
den 10 dito
Op het verzoek van Catharina de Reus, die bij testament van Joseph Lincorn, haar overleden man,
not. Isacq de Roij alhier van 1-4-1666, is gesteld voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Gerard Manricque, notaris alhier, en Joachim Oudaen gesurrog. als
voogden over het kind (sic), enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Johannes Vermeule, die bij testament van Maertge Andries, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus van Aller alhier van 25-8-1679, is gesteld tot voogd over hun kind, met
macht om een of meer voogden te assumeren, is Bastiaen van Esch geord. als mede voogd over het
kind, enz.
eodem die
Florens van Aller, die bij testament van Elisabeth Breij, zijn overleden huisvrouw, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 22-3-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 17-5-1681
Elias van der Kemp, apothecar, die bij testament van Jacobus Pietersz van Enckele, in zijn leven
jonghman, not. Jacobus van Aller alhier van 17-4-1674, is gesteld tot voogd over de minderjarigen en
administrateur over de goederen bij deselve uit kracht van het testament te erven, heeft op heden
ter weesk. comparerende en verzocht dat hij van de voogdij en administratie mag worden
geexcuseerd en ontslagen, alzo hij drie voogdijen is waarnemende, enz.
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eodem die
Jan de Clouw, clerck ter secretarie alhier, is in de plaats van de voorn. Elias van der Cemp, die zich
wettig heeft geexcuseerd, gesurrog. tot voogd en administrateur over de minderjarige in de vorenste
acte gemeld, enz.
eodem die
Op het verzoek van Willem van Zundert, die bij testament van Hillegond Claesz van Braeckel, zijn
overleden huisvrouw, not. Pieter van Lancker binnen den Briel van 20-8-1672, is gesteld tot voogd
over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Jacob van Sundert geord.
als mede voogd over de kinderen, enz.
den 21 dito
Jasper Jansz van der Smit en Philips Jansz van der Linde, kruijer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Daniel Jansz, daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
eodem die
Govert Thoen, die bij testament van Geertruijd de With, weduwe van wijlen Thomas Breij, not.
Cornelis van Alckemade binnen Leijden van 17-3-1681, is gesteld tot voogd over de minderjarigen en
uitlandigen, die uit kracht van voorn. testament zijn gerechtigd, heeft op heden ter weesk.
comparerende verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, overmits hij drie voogdijen
waarneemt, enz.
eodem die
Floris de With is gesurrog. als voogd, in de plaats van Govert Thoen, die zich wettig heeft
geexcuseerd, (nevens Leendert van Striepen) over de goederen van de kinderen van de voorn.
Leendert van Striepen bij Geertruijd de With, in haar leven weduwe van wijlen Thomas Theunisz
Breij, volgens haar testament, voor not. uts., gemaakt, enz.
eodem die
De selve Leendert van Strijpen is geord. als voogd, nevens de voorn. Floris de With, over de goederen
van de kinderen van de voorn. Floris de With, bij uts., gemaakt, enz.
eodem die
De selve zijn geord. als voogden over de goederen van de kinderen van Laurens de With, bij uts.,
gemaakt, enz.
eodem die
De selve Leendert van Strijpen en Joost Colck zijn geord. als voogden over de goederen van Salomon
de With, tegenwoordig uitlandige, bij uts., gemaakt, enz.
foto 88
den 21-5-1681
De selve Leendert van Strijpen en Gerrit van der Schie zijn geord. als voogden over de goederen de
kinderen van Johannes van Strijpen, bij uts., gemaakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabeth van Dockum, die bij testament van Jan Guilliaemsz Triest, haar
overleden man, Adriaen van Aller alhier van 16-6-1670, is gesteld voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Abraham en Govert Guilliaemsz Triest gesurrog. als
voogden over het kind, enz.
eodem die
Alzo IJsbrant de With geord. voogd (nevens Hendric Wielaer, backer, en Michiel Groenewout,
wijnkooper) over de minderjarige dochter van wijlen Veronica van Nieuwenhuijse, daar vader af was
Francois van Vaeck, zich metter woonstede buiten deze stad heeft begeven, en dat geen voogden
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over weesen binnen deze stad wonende, mogen blijven continueren hare voogdij, wanneer dezelve
haar elders metter woon transporteren, in confirmite van het tiende artikel van de ordonantie van
deze kamer, werden de voorn. IJsbrant de With op heden van de voogdij ontslagen en vrijgesteld,
enz.
den 23 dito
De heer Aert van Nes, luijtenant Admirael van Hollant ende Westvrieslant, de heer Jacob den
Dubbelde en Allard van Ravensburgh, de bij testament van de heer Joan van Nes, in zijn leven vice
Admirael van Hollant ende Westvrieslant, not. Jacobus van Aller alhier van 20-12-1678, daar moeder
af was Aletta Ravensburgh, gesteld zijn voogden over het minderjarige kind, enz.
den 30 dito
Hartman van der Climp is geord. als voogd over Gerrit van der Klimp nagelaten zoon van wijlen Aldert
Hendrics van der Klimp, daar moeder af was Maria Hartmans, enz.
den 31 dito
Op het verzoek van Lijsbeth Jans, die bij testament van Cornelis Albertsz van Eijckenduijnen, haar
overleden man, not. Gerard Manricque alhier van 3-5-1672, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Bartholomeus Verweij en Francois Labatut gesurrog.
als voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Boudewijn Jansz Kien, die bij testament van Susanna Pieters de Wint, zijn
overleden huisvrouw, not. Gerard Manricque alhier van 17-12-1666, is gesteld voogd over hun kind,
met macht om een of meer voogden te assumeren, is Jacob van der Laen geord. als mede voogd over
de kinderen, enz.
den 4-6-1681
Jan Hollant en Thomas Groenewout zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Claes
Blijckvelt, daar moeder af is Lijsbet le Reus, enz.
eodem die
Jan Hendrickz Besooije, die bij testament van Aechie Jans, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 27-7-1677, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob van Diemen en Arij Willemz Welenhove, die bij testament van Maijcke Jacobs, in haar leven
weduwe van Abraham Abrahamsz Groenevelt, not. Pieter van Someren alhier van 19-10-1676,
gesteld zijn voogden over de minderjarigen in het testament begrepen, enz.
eodem die
Jan Wijnen, tabackverkooper, en Dirck Blanckert, metselaar, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Bastiaen Wijnen, daar moeder af is Engeltie Aelwijns, enz.
eodem die
Harme Jansz, seijlmaker en Pieter Jansz, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jannetge Jans, daar vader af is Gerrit Jansz, enz.
den 6 dito
Jan Pietersz Groen, varende man, en Paschier Hubrechts, scheeptimmerman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Annetge Pieters, daar vader af is Jan Corsz, varende man, enz.
eodem die
Jan Jacobz, timmerman, en Jacob Pietersz, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Pieter Meuleman, daar moeder af is Maertje Jans, enz.
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den 12 dito
Hubrecht Huijchelbos, die bij testament van Johannette Coopmans, zijn overleden huisvrouw, not.
Dirck Meesters alhier van 25-10-1667, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 18 dite
Arent Jacobsz en Jan Maertensz, ballasthaelders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Grietge Jacobs, daar vader af is Pieter Harmensz, enz.
den 19 dito
Dirck Jacobsz van der Dam en Cornelis van der Heijde, schoenmaeckers, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Hilletje Jans, daar vader af is Sander Sandersz de Swaen, enz.
eodem die
Hendrick Vos, timmerman, en Jacob van der Neijt, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Maertge van Maaslantsluijs, daar vader af is Laurens Reijnders, enz.
foto 89
den 21-6-1681
Gerrit de Ruijter en Elias Quackelbeen, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob de
Ruijter, daar moeder af is Trintge Dirckx, enz.
In margine: eodem die
Claes Pietersz Molenrijn en Gerrit de Gruijter zijn zo van vaders als moederszijde geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Maria van Egmont, daar vader af was de voorn. Gerrit de Gruijter, enz.
den 25 dito
Pieter Isaacqs Vroombroeck, wijnkooper, die bij testament van Elisabeth van Venedael, zijn
overleden huisvrouw, not. Jacob Delphius alhier van 31-5-1668, is gesteld tot voogd over hun kind,
enz.
den 26 dito
Pieter Pietersz Buervelt, die bij testament van Maertge Elants, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis
Rosendael alhier van 25-4-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 28 dito
Cornelis Jeronimusz, draijer, en Claes Willemsz, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claes Jansz de Wit, in zijn leven tuijnder, daar moeder af is Sijtge Cornelis, enz.
den 3-7-1681
Pieter van Buren, clercq ter secretarie alhier, is geord. als voogd over de minderjarige kinderen van
Claes Cornelis Bouwens, daar moeder af is Trijntge Beijers, enz.
den 4 dito
Johannes van Braeckel, procureur alhier, is geord. als mede voogd, nevens Pieter van Buren, over de
minderjarige kinderen van Claes Cornelis Bouwens, daar moeder af is Trijntge Beijers, enz.
eodem die
Jan Gillisz, straetwercker, en Joost Woutersz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Stoffel Gillisz, daar moeder af is Maertje Pieters, enz.
den 9 diio
Johannes Jorisz Dicks is geord. als voogd over de minderjarige zoon van wijlen Jan Maertensz van
Damme, daar moeder af is Maertge Willems, enz.
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eodem die
Barth. van Raem en Gerrit van Wel zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen Cent Pieters en
Pieter Scheur over de kindskinderen en erfgenamen van wijlen Lijsbeth Jans, in haar leven weduwe
van IJsbrant Verschuur, enz.
eodem die
Jacob Scharp, kuijper, en Andries Torse, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Levina Jans, daar vader af is Joachem van Gent, enz.
den 10 dito
Abraham van Leuwen en Jacob Dircx Houttuijn zijn geord. als voogden over het weeskind van Sara
van Leuwen, daar vader af is Jacob Steenwijck, enz.
eodem die
Jacob le Fort, die bij testament van Adriaen Gerrits Taets, not. Philips Basteels alhier van 8-5-1680, is
gesteld tot voogd over Adriaen Hendrics Taets, deselfs nagelaten kindskind, enz.
den 16-7-1681
Mathijs Verbeecq en Willem Pieters Casbet zijn geord. als voogden over het weeskind van Matheus
Leenderts van der Mijle, daar moeder af is Trijntge Cornelis van Troijen, enz.
eodem die
De heer Jan Snoeck, burgermr. van Nieupoort, is gesurrog. als voogd in de plaats van wijlen Cap. Joan
Pauw, over de weeskinderen van wijlen Hendric Lijntges, daar moeder af was Agneta van der Mij,
enz.
den 17 dito
Johannes Winckhuijse, korenverschieter, en Pieter Willemsz, metselaer, zijn geord. als voogden over
de nagelaten weesk. van wijlen Sacharias Kost, daar moeder af is Maritge Bomers, enz.
den 18 dito
Johannes Helburg en Leendert Coninck zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Geertruijd de Liefde, daar vader af is Jacobus Santvliet, enz.
den 24 dito
Jan Thomasz, seijlmaker, en Andries Hendricks, varendeman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Hendrick Heij, daar moeder af is Maritge Thomas, enz.
eodem die
Arent Dircktse, corenverschieter, en Pieter Cornelisz van Wijck, garentwijnder, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Cornelis Pietersz, daar moeder af is Lijsbeth Cornelis, enz.
den 25 dito
Abraham Bercq, beedight clercq ter secretaris alhier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van Frederick
Hoogebergh za. ged., nevens Justus Colck over de twee minderjarige kinderen van wijlen Steve
Gerritsz, bailliu, daar moeder af was Lijsbeth Claas Soeteman, enz.
den 26 dito
Jan Roosmale is gesurrog. als voogd (in de plaats van Jacob Teunisz Verburgh “alsoo hij hem in
Turckie onthout de en gesien staat zijn leve langs gedurende te blijve”) nevens Joost Gerrard
Schermer, gerechtsbode deser stadt, over het nagelaten weeskind. van wijlen Jannetge Verburgh,
daar vader af was Bastiaen Schevaal, enz.
den 30 dito
Arent Noordeloos, laeckedrappier, en Pieter Theunisz van Wick, houtkooper, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Birgitie Frans, daar vader af is Cornelis Gerritsz, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

foto 90
den 31-7-1681
Hartman van der Klimp en Jan de Bruijn zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jacobus
Kosterman, daar moeder af is Petronella Lucas, enz.
den 2-8-1681
Jacob Jansz, tuijnder, en Jacobus Hollaar zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Maartie Ariens, daar vader af is Mathijs Leendertsz, enz.
eodem die
Mr. Gerbrant de Reus, secrtr. van dese kaemer, is gesteld tot administrateur over zodanige duizend
gulden als Catharina van Zoltou, zustersdochter van Arent Cleijburg, zijn gemaakt volgens zijn
voorwaarden, in zijn leven met Barendina ten Bosch, waarvan de voorw. huwel. gemaakt, voor de
not. L. Leffen binnen Leijden van 22-4-1674, enz.
den 6-8-1681
Hendrick Christiaensz van Lijst, haackmaker, en Hendrick Hendrickz Veeger, plaatwercker, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Geertie Hendricks, daar vader af is Jan Hendricksz, kuijper, enz.
eodem die
Huijbert Vermeer, wijnkooper, en Adriaen van de Vliet, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Cornelis za., daar vader af is Dirck Aerts, enz.
eodem die
Op het verzoek van Soetie Jans de Leeuw, die bij testament van Leendert Laurensz Valckenburgh,
haar overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 15-11-1674, gesteld is voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis Jansz de Leeuw en Jacobus Wels
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 7 dito
Joost Jansz, kleermaecker, en Paulus Abramsz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Hendrick Teunisz, daar moeder af is Annetge Govers, enz.
den 8 dito
Willem Hendricsz en Aert Aerts, wolspinder zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maertge Jans, daar vader af is Pieter Aerts, wolspinder, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Reijniers van Herssel, die bij acte declaratoir van wijlen Hubert Jansz
Bos, haar overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 9-9-1678, is gesteld voogdesse over
hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Anthonij Lipsingh, wijnkooper, en
Cornelis Huijgens, schipper, gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Christina Cramers, die bij testament van Alexander Borgh, haar overleden man,
not. Cornelis de Ghrijp binnen Amsterdam van 9-11-1666, gesteld is voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacobus van Aller, notaris alhier, en Jan van
Wijngaerde, gerechtsbode, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 13 dito
Abraham Hendricsz, wijnkuijper, en Cornelis Crijnen Suijderkerck zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Neeltge Huberts, daar vader af is Cornelis Crijnen, enz.
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eodem die
Gerrit Lucas van Arendonck, die bij testament van Agnietge Gillis van den Brande, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 14-9-1662, is gesteld voogd over hun kind, enz.
eodem die
Pieter Pietersz van der Plas, die bij testament van Catarina Abrahams Melderts, zijn overleden
huisvrouw, not. Gerard Manrique alhier van 14-4-1668, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jannetge Harmens, die bij testament van Jan Philips Vergoes, haar overleden
man, not. Justus Verschueren alhier van 20-3-1671, is gesteld voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Pieters van der Plas en Jan Janz Silverberg
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 14 dito
Salomon Dircx, smith, en Jacob Jacobsz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Barber Jacobs, daar vader af is Arent Dircks Plemp, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Willems, die bij testament van Jacob Gerrits van Voorst, haar
overleden man, not. Adriaen van Aller alhier van 15-12-1669, is gesteld voogdesse over hun kind, zijn
Zeger van der Brugge. notaris alhier, en Crijn Willemsz de Niel gesurrog., in haar plaats, tot voogden
over het kind, enz.
den 16 dito
Jacob Woutersz en Daniel de Haas, cuijpers, zijn geord. als voogden over de kinderen van Jan
Woutersz van de Velde, daar moeder af is Lijsbeth Willems, enz.
den 20 dito
Cornelis Goversz Kunst is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jan Stoffels, die zich wettig heeft
geexcuseerd, nevens Gerrit Pieters Meijer, over het weeskind van wijlen Arij Jansz Korput, daar
moeder af is Maertje Joppe Keijsers, enz.
eodem die
Hugo van Deijl is geord. tot voogd en administrateur over het restant van zekere twee duizend
gulden de kinderen van wijlen Maria van der Neth, daar vader af is Gerrit van Hattem, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Johan van der Neth, des selver oom, uitwijzende zijn
testament, not. Philips Basteels alhier van 7-10-1665, enz.
foto 91
den 3-9-1681
Christoffel Deijnoot, die bij testament van Clementia van der Heul, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 5-9-1676, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4 dito
Op het verzoek van Ida de Susio, die bij testament van Adriaen Beeckhuijsen, haar overleden man,
not. Dirck Meesters alhier, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Johannes Beeckhuijsen en Christoffel Dijnoot gesurrog. als voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Willem Cruijden, claermaecker, en Pieter Duijtsman, schoenlapper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Pieter Cornelisz, daar moeder af is Maertge Tielemans, enz.
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den 5 dito
Willem van Bremen, varende man, en Cornelis van den Cloot, backer, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Dirck Ariensz Schrevel, daar moeder af is Maria Cornelis van Biesum, enz.
den 6 dito
Cornelis Hendricsz van den Bergh is geord., nevens Pieter van Eeckeren, als voogd over de
weeskinderen van wijlen Neeltge Hendricsz van Bergeneijck, daar vader af is Jacobus Helmerduijn,
enz.
den 10 dito
Hemelt Jooste van Bouckhoven en Adr. Dircx van Reenen zijn geord. als voogden over het weeskind
van Lijsbeth Hendrics Grims, daar vader af is Pieter van Dalen, enz.
eodem die
Pieter van der Hoeve en Willem Honingh zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jacob
van Dam, daar moeder af is Lijsbeth Honingh, enz.
den 11 Sept
Pieter Reijnbrants en Jacob Hendrics Foij, varende lieden, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieter Jansz Rootbol, daar moeder af is Grietge Cornelis, enz.
den 12 dito
Jan Jansz Scholier en Willem Hendrics, timmerman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Neeltge Reijniers, daar vader af is Robbert Jacobs, enz.
den 17 dito
Jan Silverschoon en Boudewijn Verduijn zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Sijbrant
Jans, daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
eodem die
Claas Pernoot, spijckermaecker, en de heer Reijnier Borremans, out schepe van Schielant, en Capt.
van een Comp. burgeren alhier, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Michiel Laurens,
daar moeder af was Annetge Willems, enz.
eodem die
Comp. Elisabeth Corstiaensz van der Hoeck en verzocht dat Jan Boon, (die op 18-6-1676 was gesteld
tot curateur over de innocente meerderjarige dochter van Hugo van der Swiep) van de voorn.
curatele mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Joachim Oudaen Fransz is gesurrog. tot curateur, in de plaats van Jan Boon, die geexcuseerd is,
(nevens Ds. Samuel Lansberge, predicant in de remonstrantse gemeente alhier en Joris Crooswijck)
over de innocente meerderjarige dochter van wijlen Hugo van der Swiep, daar moeder af is Elisabeth
Corstiaensz van der Hoeck, enz.
den 20-9-1681
Dirck Fransz Quispel, coopman, is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Michieltge van
Melisdijck, daar vader af was Hendric Caen, enz.
eodem die
Hendric Jansz Vent, die bij testament van Magdaleentge Cornelis van Bergh, zijn overleden
huisvrouw, not. Justus Verschueren alhier van 21-2-1677, is gesteld voogd over hun kinderen, enz.
den 24 dito
Cornelis Huijs, coopman, en Johannes Lufneu, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de kinderen
van wijlen Pieter de Stercke, daar moeder was Elisabeth van der Clanck, enz.
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eodem die
Hendrick Jasperts en Abraham Bartholomeus, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jasper Jaspers, daar moeder af is Lijsbeth Elias, enz.
den 25 dito
Johannes Jansz Breedenburg, die (nevens Paulus Breedenburgh) bij testament van Jannetge Barents
Vroombroeck, in haar leven weduwe van wijlen Jan Paulusz van Breedenburgh, not. Govert van Gesel
alhier van 2-1-1678, is gesteld tot voogd over de minderjarige kindskinderen en erfgenamen van de
voorn. Jannetge Vroombroeck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Jansz Breedenburg, die uts. is gesteld, is Thomas Cremer geord. als
acteur om met en nevens de voorn. voogden tussen de meerder- en minderjarige kindskinderen te
procederen tot schifting en scheiding van de boedel, enz.
eodem die
Gerrit van Wel, die bij testament van Hester Cornelis van Woerden, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 15-6-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 1-10-1681
Pieter Pietersz, besemmaecker, en Theunis Theunisz Meijlant, sackedrager, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Catarina Pieters, daar vader af is Claes Bastiaensz Clemmert, enz.
den 2 dito
Johannes Reijniers is van vaderszijde geord. als voogd over het weeskind van wijlen Grietge Jans,
daar vader af was Tieleman Reijniersz, enz.
eodem die
Frans Thonisz, timmerman, en Gillis Gerrits, cleermaecker, zijn geord. als voogden van moederszijde,
over het weeskind van uts., enz.
eodem die
Leendert Honslaer en Cornelis Doncker zijn geord. als voogden over het weeskind van Jannetge
Pieters, daar vader af is Jan Jansz Honslaer, enz.
eodem die
Anthonij van Acker is gesurrog. als voogd, in de plaats van Govert Jacobs Neerwaert, die zich metter
woonstede buiten deze stad heeft begeven, nevens Willem Neerwaert, van vaderszijde over het
minderjarige kind van wijlen Femmetge Schurinck, daar vader af was Jan Leenderts Neerwaert, enz.
foto 92
den 8 dito
Abraham van der Beeck, boeckverkooper, en Jacobus van Kerckhove, gerechtsbode deser stat, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Petronella van Tiel, daar vader af was Adriaen
Maas, enz.
eodem die
Hendric Pauw, die bij testament van Neeltge Frederics, in haar leven weduwe van Frans Ariens
Ceuningh, not. Gerard Manrique alhier van 4-4-1674, is gesteld tot executeur van het testament, enz.
eodem die
Cornelis Woutersz, moutmaecker, en Jan Kogel, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Annetge Hendrics, daar vader af is Jacob Cornelis, enz.
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den 10 dito
Willem Centen de Baal, kuijpersknegt, en Paulus Jansz, lijndraijersknegt, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Feijtje Centen de Baack, daar vader af is Arij Ariensz Tibbe, enz.
eodem die
Cornelis Dircksz en Leendert Pieters, cuijpers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Ariens, daar moeder af is Ariaentge Willems, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Adriana van der Kolff, die bij testament van Jacob Ghijblant, haar overleden man,
not. Zeger van der Brugge alhier van 7-3-1670, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op
heden, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Adriaen Bate en Johannes Guldenbach
gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
den 16 dito
Claas Bastiaensz Lamoot, schoenmaecker, en Clement Joachimsz, scheeptimmerman, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Marijtge Bastiaens, daar vader af is Abraham van Leuwen, enz.
eodem die
Gerrit van Grootsvelt, die bij testament van Sara Jochems, zijn overleden huisvrouw, not. Gijsbrecht
van Rossem alhier van 13-12-1666, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 18 dito
Cornelis van der Dussen en Joost Ariensz Lijmsteijn zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jannetge Hendrics, daar vader af is Hendric Ariens Lijmsteijn, enz.
eodem die
Johannes Tielemans, varende man, en Willem Wiggers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Leendert Gijsbertsz, daar moeder af is Jannetge Tielemans, enz.
den 22 dito
Adam van Gelder, die bij testament van Beatrix Jacobs, huisvrouw van Jan Leendertsz van Gelder,
not. Pieter van Someren alhier van 4-2-1676, is gesteld tot voogd over Eva Leenderts Elant, nagelaten
dochter van Lambertje Lamberts, enz.
den 22-10-1681
Gerrit Marcelisz, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over het weeskind van uts., comp. op
heden ter weeskamer en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen om redenen dat hij
drie voogdijen was waarnemende, enz.
den 23 dito
Claas Gerritsz Molenaer is tot voogd gesurrog. (in de plaats van Gerrit Marcelisz, die zich wettig heeft
geexcuseerd) nevens Abraham van Gelder, over Eva Leenderts Elant, nagelaten dochter van
Lambertje Lamberts, enz.
den 24 dito
Maximiliaen de Lange, fluweelwercker, en Michiel de Ruijter, smit, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Maritge Hendrics, daar vader af is Jacob Heijse, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Clementia de Gruijter, die bij testament van wijlen Johannes van Etteren, not.
Jacob Delphius alhier van 7-3-1668, was gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Jan de Munnick en Adriaen de Gruijter gesurrog. als voogden over
het kind (sic), enz.
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den 31 dito
Marinus van Gelder, die bij testament van Soetje Dircks van Wijck, zijn overleden huisvrouw, not.
Dirck Meesters alhier van 15-12-1666, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Hendrics, boeckdrucker, die bij testament van Maertje Otten van Steensels, zijn overleden
huisvrouw, not. Cornelis Maas alhier van 2-12-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 1-11-1681
Simon Jansz Berewouts, binnelantsvaerder, en Bastiaen de Leeuw, wijnkooper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Catharina Berewouts, daar vader af is Cornelis de Leeuw,
enz.
den 7 dito
Pieter Pieters, varende man, en Claes Jans de Groot, arbeijder aen de straat, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Heijltge Pieters, daar vader af is Simon Hendrics, enz.
den 13 dito
Arij Gerrits Decker en Jan Pieters Spruijt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Dirck van
Dusse, daar moeder af is Baefge Pieters, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Ds. Arnoldus de Rijcke, predicant tot Zirickzee, als vader en voogd over zijn
onmondig kind, geprocreeerd bij wijlen Jacoba van Hardenbergh, is Jan Boon, die geord. was mede
voogd, ontslagen van de voogdij, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Aegidius Groenincx, out schepe deser stadt, die bij testament van Juffr.
Cornelia de Raet, zijn overleden huisvrouw, onder de hand op 21-2-1671 gemaakt, waarvan
superscriptie dezelfde dag is gepasseerd voor not. Hartman de Custer alhier, is gesteld tot voogd
over hun kind, met last om een toeziende voogd nevens hem te moeten stellen, is ds. Wilhelmus
Hovius, preceptor in de Latijnse school alhier, geord. als toeziende mede voogd over de kinderen
(sic), enz.
foto 93
den 19-11-1681
Frans Hoogerwaert en Dirck van der Dam zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Crijntge Abrahams, daar vader af is Frans Heneman, enz.
eodem die
Arent Vroombroeck, die bij testament van Jannetge Snoeck, in haar leven weduwe van wijlen Arent
Keijser, not. Justus Verschueren alhier van 16-5-1680, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van
de voorn. Jannetge Snoeck, daar vader af was de voorn. Arent Keijser, enz.
den 20 dito
Jacob Cornelis van Dijck, die bij testament van Geertruijd Greve, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 17-5-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Willems Roos en Leendert Dircks, schoenmaeckers, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Catharina Vreij, daar vader af is Willem Cornelis Cruijer, enz.
eodem die
Pieter van der Haven, die bij testament van Aeltge van der Tempel, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 1-12-1663, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 21 dito
Op het verzoek van Apollonia Jaspars van Westmaes, die bij testament van Hendric van Gouders,
haar overleden man, not. Philips Basteels alhier van 10-8-1675, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog. zijn Abraham Bercq, clercq ter secretarie alhier
en Johannes Meijering gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Cornelia Cock, die bij testament van Jacobus Rijckhals, haar overleden man, not.
Dirck Meesters alhier van 6-12-1670, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Gabriel de Haas, Johannes Rijckhals en Samual Cock gesurrog. als
voogden over de kinderen, enz.
den 26 dito
Samuel de Back, die bij testament van Jannetje Besemer, zijn overleden huisvrouw, onder de hand
van 19-1-1679 gemaakt (waarvan superscriptie de zelfde dag is gepasseerd voor not. Philips Basteels
alhier), is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 27 dito
Dirck Jacobsz, varende man, en Jacobus Bouchon, chirurgien, zijn gesurrog. als voogden, in de plaats
van wijlen Leonard van Zijl en Ralph Evertsz, uijtlandige persoon, over de weeskinderen van wijlen
Claes Florisz van Leeuwen, daar moeder af is Geertge Jans van Doeswijck, enz.
eodem die
Barent Gillis de Loots, molenaer, en Cornelis Willems, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Hubert Willems, daar moeder af is Annetge Jacobs, enz.
den 28-11-1681
Op het verzoek van Petronella van den Broeck, die bij testament van Huijbrecht uijt den Broeck, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 6-1-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Willem Visch, rentmr. van ‘t oude mannenhuijs,
en Philips van der Heuvel, silversmit, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
den 3-12-1681
Claes Jansz Portael en Cornelis Gouwenaer zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van Jan Warnaert
en Jan Gijsberts Verhoeve, beide za. ged., over het weeskind van wijlen Neeltge Willems, daar vader
af is Simon de Ruijter, enz.
eodem die
Comp. Cornelis Outshoorn, die bij testament van Maria van der Smisse, In haar leven huisvrouw van
Pieter van der Wilt, not. Philips Basteels alhier van 23-11-1681, was gesteld tot voogd over hun kind,
en verzocht dat hij van de voogdij mag worden geexcuseerd, alzo hij meer als drie voogdijen was
waarnemende, enz.
eodem die
Jan van der Smisse, die bij testament van uts., was gesteld tot voogd over uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan van der Smisse, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens
Cornelis Outshoorn, die van de voorn. voogdij is ontslagen) is Barent Norenburg gesurrog. tot mede
voogd over het kind, enz.
den 5 dito
Dirck Wiggerts Buijs en Pleun Dircks s’Gravenwech zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Machteltge Wiggers, daar vader af was Jan Jacobs, cuijper, enz.
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den 10 dito
Barent van Raijen en Pieter de Jongh zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Dirck
Ariens, daar moeder af is Geertruijd Simons, enz.
eodem die
Pieter de Jongh en Arent van Duijn zijn geord. als voogden over het weeskind van Gerrit Simons, daar
moeder af is Trijntge Pieters, enz.
eodem die
Comp. Quirijn Blijenburg en Bernardus Hovius, chirurgijn, als administrateurs over de goederen, bij
Ariaentge Pieters Onklaer, volgens haar testament, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-8-1679,
“voor den blooten eijgendom gemaeckt” op de kinderen van Pieter Jacobus en Jan Mouthaen en
verzochten van de administratie om redenen, ontslagen te mogen worden, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorenste comparanten is Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van
deze kamer, gesurrog. tot administrateur over de goederen toebehorende voor de eigendom als in
de vorenste acte is gemeld, enz.
foto 94
den 11 dito
Simon Jans en Jan Teunisz zijn geord. als voogden over het weeskind van Arij Jans, daar moeder af is
Bastiaentge Cornelis, enz.
eodem die
Hendrick Harmensz en Cornelis Louijsz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Lijsbeth
Jans, daar vader af is Johannes Stevens, enz.
den 13 dito
Rocus van der Kemp en Pieter Hofman zijn gesurrog. als voogden over de minderjarige dochter van
wijlen Willemtge Hermans, daar vader af is Francois Loungij?, leestemaecker, (in de plaats van Steve
Maertens en Jan d'Clercq, beide za. ged.), enz.
eodem die
Fenix de Heur en Paulus Smetser, timmerlieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Lijsbeth Rijcke, daar vader af is Steve Verbeecq, enz.
eodem die
Comp. Aert Gaerts Verelst, die geord. voogd is over de kinderen van wijlen Marinus Jansz
Coelentroever, daar moeder af is Grietge Cornelis, en verzocht dat hij van de voogdij mag worden
ontslagen, “also hij aen geraeckther aen zijn longe heeft en oversulcx incapabel om d' voors. voogdije
waer te nemen naer behooren”, enz.
eodem die
Huijg Venendael is gesurrog. als voogd, in de plaats van Aert Goverts Verelst, die zich wettelijk heeft
geexcuseerd (nevens Cornelis Pieters Stoop) over de weeskinderen, als in de vorenste acte is gemeld,
enz.
eodem die
Comp. Aert Goverts Verelst voor hem selve en in deze vervangende Hendric Jansz van der Plas, als bij
testament van Maijcke Jans van der Linde, in haar leven weduwe van Adriaen Adriaens Liefhebber,
not. Govert van Gesel alhier van 10-10-1676, zijnde gesteld tot executeur van het testament, als
mede tot voogden over Maria Schaaps, nagelaten dochter van wijlen Lijntge Liefhebbers en
“versogten op nieuw aen weesmren. mondeling, ’t gene sij bij reqte. te voren qualijck en ten
onrechte aen de heren van de weth hadden gedaen, omme van ’t voors. executeurschap en voogdije
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te mogen werden ontslaegen also de voorn. Aert Goverts Verelst heeft aen geraeckt heijl aen sijn
long en den voors. Hendric Jans van der Plas heeft bereijckt den ouderdom van ’t zeventig jaren”,
enz.
eodem die
Jan Jorisz van 't Hoff en Huijg Vennendael, zijn gesurrog., in de plaats van Aert Goverts Verelst en
Hendric Jansz van der Plas, die wettelijk zijn geexcuseerd, tot executeurs van het testament,
mitsgaders tot voogden over de minderjarige als in de vorenste acte breder is uitgedrukt, enz.
den 17 dito
Bastiaen Kasberge en Claes van der Velde zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Agnietje Abrahams Moren, daar vader af was Hendric Vermeulen, enz.
den 17-12-1681
Johan van Dillen, die bij testament van Fijtge van der Hout, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter van
Someren alhier van 25-8-1672, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 18 dito
Cornelis van Gijblant, die bij testament van Neeltge Cornelis. zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 29-7-1675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jacob Gijsberts Verloet, sleper, en Eijcke Pieters Hardijck, varende lieden, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Thomas Gijsberts Verloet, daar moeder af is Neeltge Pieters, enz.
eodem die
Jacob Fransz, wever, en Sander Maertens, corenmeter, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Isack Fransz, daar moeder af is Annetge Maertens, enz.
den 24 dito
Isaacq Jansz de Valck, schipper ter zee, en Isacq Isacqs van der Wel, passementwercker, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Neeltge Jans Mol, daar vader af is Isacq Isacqs van der Wel, enz.
eodem die
Jacob Croon, varende man, en Gerrit Pauwe zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gerrit
Harmens, daar moeder af is Lijsbeth Huijberts, enz.
eodem die
Dirck Ariensz van Cleeff en Gerrit Bouwens van Eijck zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jannetge Barens, daar vader af is Dirck Jooste, sackedraeger, enz.
eodem die
Joris van den Bergh, pondgaerder en makelaer, en Aert Verstolck, laeckenkooper, die bij testament
van Willem Cantier, not. Philips Basteels alhier van 28-10-1680, zijn gesteld tot executeurs van het
testament, mitsgaders tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Philips Basteels, notaris alhier, “die in seecker langwerpig boeck gesonden in hoorn parquement,
geintituleert Grootboeck B, beginnende den 1-1-1671 op folio 169, bij den voorn. Willem Cantier op
den 27-10-1680”, is gesteld tot voogd, nevens de voogden die hij in zijn bovengemelde testament
zou nomineren, over de voorn. minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Willem Pedij, coopman alhier, die bij testament van Johanna van der Lanen, zijn overleden
huisvrouw, not. Servaes Hannot alhier van 24-7-1662, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 31 dito
Gerrit Jansz Pauw en Theunis Theunisz de Crijger zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Guilliaem Stevens, daar moeder af was Maritge Jans, enz.
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den 31-12-1681
Philips Couwenhoven, die bij testament van Elisabeth Appeldoorn, in haar leven weduwe van Claes
Pietersz Joupen, not. Vitus Mustelius alhier van 27-6-1677, is gesteld tot voogd over haar kinderen,
geprocreeerd bij de voorn. Claes Joupen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Philips Couwenhoven, in qualiteut, is Laurens Schijn gesurrog. als mede
voogd, in de plaats van wijlen Anthonij Godschalck, over de kinderen in de vorenste acte gemeld,
enz.
eodem die
Hendric Verdonck, die bij testament van Adriana Peij, zijn overleden huisvrouw, onder de hand van 66-1680 gemaakt, waarvan superscriptie van 26-6-1681 voor not. Philips de Cuser alhier, is gesteld tot
voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Verweij, die bij testament van Gijsbert Hoppesteijn, haar overleden
man, not. Pieter van Someren alhier van 5-4-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrog. zijn Cornelis en Samuel Verweij gesurrog. als voogden over het
kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adriana Pause, de welke verklaarde van zins te wezen haar ten andere huwelijk
te begeven, zijn Mathijs van der Buijs en Simon Cocks geord. als voogden over het weeskind van
Isaacq van der Ruijcht, daar moeder af is de voorn. Adriana Pause, enz.
den 3-1-1682
Wijnant Maerschalck, varende man, en Pieter Vijtus, timmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Hubertge Huberts, daar vader af is Leendert Baltens, enz.
eodem die
Paulus Jansz, metselaer, is geord. als mede voogd, nevens Jan Jansz Plemp, over het weeskind van
Hendric Jansz Plemp, daar moeder af was Maertge Theunis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Susanna Hercules Pijl, die bij testament van Jacob Morlion, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 26-8-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn mr. Anthonij van Berckel en Francois van Belle gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
den 7 dito
Gerrit Dircks van Schilling is geord. als voogd, nevens Willem Leenderts, over het weeskind van wijlen
Pieternelletge Leenderts, daar vader af was Gerrit Ariens, enz.
eodem die
Mr. Hendric Roos, adv., die bij testament van Aleijda Bick, in haar leven weduwe van wijlen Pieter
Spaen, not. Philips Basteels alhier van 15-1-1681, is gesteld tot voogd (nevens mr. Cornelis
Swanenburgh) over de weeskinderen van de voorn. Aleijda Bick, daar vader af was de voorn. Pieter
Spaen, enz.
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eodem die
Comp. Eeuwout Guldenbagh, clercq van de secrtr. van deze kaemer, die op 2-8-1680 is gesurrog.
geweest tot curateur, in de plaats van Lodewijck Tack, over de goederen toebehorende de kinderen
van Lodewijck en Maijcke Lantmeter en verzocht dat hij van de voorn. curatele mag worden
ontslagen, waarop weesmren. haar hebbende geinformeerd alsmede hierop gehoord Lodewijck
Lantmeter, enz.
eodem die
Hendricge Salomons, die bij testament van Cornelis Versteegh, haar overleden man, not. Adriaen van
der Block tot Delft van 2-5-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 9 dito
Arent Noordeloos en Jacobus van Outshoorn zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van
wijlen Laurens Holck, daar moeder af was Maritge Jeroens, enz.
eodem die
Joris Decker is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Isaacq Decker (nevens Jacobus Exter,
chirurgien), over de weeskinderen van wijlen Jacobmijntge Davits, daar vader af was Aldert Alderts,
varende man, enz.
eodem die
Johan Phenicks en Gerard Isecocq, die bij testament van Isacq van der Ruijght, not. N. van Cleeff
alhier van 13-11-1680, zijn gesteld tot voogden over het nagelaten weesk. van de voorn. Isacq van
der Ruijght, daar moeder af was Clara Phenicx, enz.
eodem die
Arij Willems Vollenhouw, wagenaer, en Govert Simonsz Groenevelt, cnoopmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Pieter Tosijn, daar moeder af is Aefge Lodewijcs, enz.
eodem die
Hendric Christiaensz van der Mol, tegelbacker, en Jacob Berckman, hoorenbreecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Trijntge Theunis, daar vader af is Hendric Dircks, enz.
eodem die
Coenraet Hendrics, schoenlapper, en Gabriel Thomasz zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jacob Thomasz, daar moeder af is Sara Hendrics, enz.
den 10 dito
Jacobus Jonckheer is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Cornelis Wachtmans (nevens
Hendric Otto) over het weeskind van wijlen Joris Gillisz Vermeule, daar moeder af was Elisabeth van
Steenderen, enz.
foto 96
den 14 dito
Joan Ganswijck, die bij testament van Elisabeth Borstius, zijn overleden huisvrouw, not. Jacobus van
Aller alhier van 21-4-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 15 dito
Johannes van Londerseel, die bij testament van Adriaen Coninck, in zijn leven st. schout deser stadt,
not. Dirck Meesters alhier van 21-5-1678, is gesteld tot voogd over het weeskind van de voorn.
Adriaen d Coninck, daar moeder af was Maria van Hestroij, enz.
eodem die
Thieleman Verdonck, die bij codicille van uts., not. uts. van 27-11-1681, is gesteld tot mede voogd,
nevens de voorn. Johannes van Londerseel, over het kind van uts., daar moeder af was uts., enz.
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eodem die
Op het verzoek van Anna Christina van Griethuijsen, die bij testament van uts., not. uts., is gesteld tot
voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Ds. Michael
Clenckhaemer, predicant in de Remonstrantse gemeente tot Hoorn, geord. als mede voogd over het
kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Trijntge Jaspers, die bij testament van Gerrit Cornelis Breugom, haar overleden
man, not. Phiilips Basteels alhier van 12-1-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Joan de Goude en Zamuel Kockx geord. als
voogden over de kinderen, enz.
den 16 dito
Leendert Jansz Clinckenberg is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Maritge Jans
Klinckenberg, daar vader af was Wijnant Meurs, in zijn leven Cap.t. van ‘t Ed. mog. Collegie ter
admiraliteijt alhier, enz.
eodem die
Adrianus Rijsbergen, die bij testament van Janneke van Loenen, zijn overleden huisvrouw, not. Isaack
de Roij alhier van 3-8-1672, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
oodem die
De heer Abraham de Reus, medicina doctor, die bij testament van Gerrit Manrijcque, not. Jacobus
van Aller alhier van 29-10-1678, is gesteld tot voogd over zijn weeskind, geprocreeerd bij wijlen Juffr.
Margareta de Reus, enz.
eodem die
Cornelis van den Bosch, schipper op Amsterdam, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over
uts., en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, alzo hij meer als drie voogdijen was
“exercerende”, enz.
eodem die
Abraham van Schalcke is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Cornelis van den Bosch, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd, (nevens de heer Abraham de Reus) over het weeskind in de vorenste
acte gemeld, enz.
eodem die
Cornelis Huberts, coolmeter, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Pieter Francken, over
zodanige vierhonderd gulden als de kinderen bij Leendert Francken, hun oom zal., zijn gelegateerd,
uitwijzende zijn testament, not. Adriaen Maes alhier van 15-12-1676, enz.
eodem die
Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de weeskaemer deser stadt, is gesteld tot
administrateur over zodanige twaalfhonderdachtentwintig gulden en zeven stuivers als bij de weesk.
van Batavia aan deze kamer is overgemaakt, tot voldoening van de nagelaten goederen van Jan
Jacobs de Wolff en Helena Pieters Alte zal. in Oostindien overleden, toebehorende der selver zoon
Pieter Jans d'Wolff, enz.
eodem die
Theunis Tijbouts, speldemaecker, en Daniel Maertens, varende man, zijn geord als voogden over het
weeskind van Neeltge Cornelis, daar vader af is Dirck Theunisz, enz.
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den 17 dito
Pieter Ariensz Baes is geord. als mede voogd, nevens Cornelis Huberts, coolmeter, over zodanige
vierhonderd gulden als de kinderen van Arij Vrancken zijn gelegateerd bij Leendert Francken, hun
oom, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Adams Huijtinghuijs, die bij testament van Barent Harmens Tegesel,
haar overleden man, not. Gerard Manricque alhier van 20-10-1674, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Hendric Pauw, naeldemaecker, en
Harmen Dickenburgh gesurrog. als voogden over het kind, enz.
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eodem die
Isacq de Vos, speldemaecker, en Pieter de With, sackedrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Pieters de Vos, daar moeder af is Willemtge Laurens, enz.
den 22-1-1682
Christiaen Zuijderman en Leendert Boonen zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen
Leendert Gerrits en Frans Mathijsz, over het weeskind van wijlen Jan Claesz van Leuwen, daar
moeder af was Maritge Abrahams van Koperen, enz.
eodem die
Joris Willems, laeckenwever, en Jan Theunis, droogscheerder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Wouters, daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
den 24 dito
Jan Adams Christij, schoenmaker, en David Edmestone, apothecarus, zijn gesurrog. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Gijsbert Alcorn, daar moeder af is Elisabeth Jacobsz, in de plaats van
wijlen Robbert Allen en Salomon Alderts, enz.
eodem die
Abraham Breedervelt, gerechtsbode, Goris Houthoff, slootmaecker, en Cornelis Vergeer, die bij
testament van Jannetge Samuels Breedervelt, in haar leven weduwe van Coenraedt van den Ende,
not. Justus Verschueren alhier van 5-1-1682, gesteld zijn voogden over de weeskinderen van de
voorn. Jannetge Samuels Breedervelt, daar vader af was de voorn. Coenraet van der Ende, enz.
den 24 dito
Jan Boon, die op 1-2-1676 op het verzoek van Juffr. Jacoba van Diemen en mr. Hugo Christiaensz van
Diemen, meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen de heer en mr. Cornelis van Diemen, was
gesurrog. tot administrateur over de fideicommissaire goederen van Hugo Christiaens van
Hoogstraten, geprocreeerd bij Anna van Tielen, daar vader af was Christiaen Huijgen van
Hoogstraten, gelegateert bij Jufr. Welburgh Jans van Houthorst, weduwe van Hugo van Hoogstraten,
beide za. ged., volgens haar testament, not. Vitus Mustelius alhier van 8-3-1665, met zodanige last
van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, is op het nader verzoek bij de voorn. Hugo van
Hoogstraten, op heden ter weeskamer alhier gedaan van zijn voorn. administratie onslagen en
vrijgesteld, enz.
den 28-1-1682
Comp. Hugo Christiaensz van Hoogstraten, die op heden de ouderdom van 25 jaren heeft bereikt en
verzocht dat hij mag worden gesurrog. tot administrateur over de fideicommissaire goederen, in de
vorenste acte breder gemeld, waarop weesmren. haar hebbende geinformeerd, als mede ingenomen
advies en consent van mr. Hugo Christiaensz van Diemen, adv. alhier, hebben de voorn. Hugo
Christiaensz van Hoogstraten tot de voorn. administratie gesurrog., enz.
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eodem die
Jan Jacobs en Coenraet Jacobs, varende lieden, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Reijnier Reijniers, daar, moeder af was Grietge Jacobs, enz.
eodem die
Cornelis Cleijn, schiptimmerman, die bij testament van Grietge Jacobs, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 4 feb.
Jacobus Bommenaer, silversmit, is geord. als mede voogd (nevens Gerrit Jansz Heijnsberge) over de
minderjarie zoon van wijlen Guilliaem Eelhout, daar moeder af is Eva du Castel, enz.
eodem die
Maximiliaen Kalckman, die bij testament van Johannes de la Ruije, in zijn leven paruijcqmaecker
alhier, not. Adriaen Maas alhier van 6-9-1680, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van de
voorn. Johannes de la Ruije, geprocreeerd, zo bij Cornelia Adriaens en Maria Baije, beide za. ged.,
enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Maximiliaen Kalckman, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd
over de kinderen van uts., met macht om een of meer voogden te assumeren, is Arij Leenderts d
Vasse geord. als mede voogd over de kinderen, enz.
den 5-2-1682
Boudewijn en Jacob Cornelis Cleij zijn geord. als voogden over het weeskind van Trijntge Cornelis,
daar vader af is Pieter Leenderts Post, enz.
den 6 dito
Doctor Johannes Grindal en Adriaen Aleborch zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen Arij
Paulus, mitsgaders Harmen de Wilde en Joost Verbrugge, die wettelijk zijn geexcuseerd, over het
weeskind van wijlen Arent Arents van Swol, daar moeder af was Geertge Cornelis Santvliet, enz.
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den 7-2-1682
Jan Cornelis en Cornelis Jansz, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maritge Ariens, daar vader af is Egbert Cornelis, enz.
den 12 dito
Willem Jacobs Struijck en Cornelis Jaspers, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jacob Simons, daar moeder af is Maijcke Frans, enz.
eodem die
Hendric van Zonhove is gesurrog. tot voogd (in de plaats van wijlen Adriaen de Coninck, in zijn leven
st. schout deser stat) nevens Johannes Londerseel, over de weeskinderen van Maria Konincks, daar
vader af was Adriaen Casteleijn, enz.
den 14 dito
Pieter de Groot, glaesemaecker, en Joost Cornelis, lijstenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Hillegond Jans, daar vader af is Gerrit Bouwens, enz.
den 18 dito
Mathijs van den Bergh en Johannes van Dalem zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Sara Egberts, daar vader af is Minne Pieters, enz.
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den 26 dito
Paulus Schipper, goutsmit, en Pieter Pietersz van Dijck zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van
Pieter van Zomere en Andries Schipper, beide za. ged., over de weeskinderen van wijlen Pieter van
Dueren en Trijntge Jans Verhaeven, beide za. ged., enz.
eodem die
Jan Theunisz, schipper ter zee, en Hendric Christiaensz, mandemaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Leendert van der Passe, daar moeder af is Catharina Theunis, enz.
den 4-3-1682
Op het verzoek van Jannetge Peurs, weduwe van wijlen Johannes van Pause, is Francois de Koning,
notaris alhier, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Isaacq van der Ruijght, over 1/3 in
zodanige goederen als de kinderen van de voorn. Jannetge Peurs zijn gemaakt bij Cornelia Cocks, in
haar leven huisvrouw, van Nicolaas Overheul, volgens haar testament, not. Dircq Meesters alhier van
6-9-1674, met zodanige last van fideicommis, als in het testament breder is uitgedrukt, enz.
eodem die
Jan Jansz Elsloo, kuijper, en Michiel Cornelis, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Geertge Jacobs Vermeule, daar vader af is Pieter Buwer, pottebacker, enz.
eodem die
Isaacq Corff, outschepe deser stadt, die bij testament van Heijltje Hoogerwerff, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 6-7-1670, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 7-3-1682
Arij Cornelisz, santschuijtvoerder, en Hendrick Hendricksz, schilder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Davit Jacobsz, daar moeder af is Ariaentge Cornelis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria de Cee, die bij testament van Mathijs Rovers, haar overleden man, not.
Philips Basteels alhier van 17-10-1668, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te assumeren, is Daniel van der Leve geord. als mede voogd over de kinderen,
enz.
den 11 dito
Op het verzoek van uts., is Jeremias de Stercke, makelaer, geord. als mede voogd (nevens de voorn.
Daniel van der Leve) over de kinderen in de vorenste acte gemeld, enz.
eodem die
Johannes Lutsekercke, bontwercker, en Stephanus du Castel zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van wijlen Agatha Lutsekerck, enz.
eodem die
Johannes Sinjé, schilder, en Hendric Willems, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Marijtje Pieters, daar vader af is Maerte Theunis, enz.
eodem die
Maerte de Vos, korenmolenaer, is geord. als voogd over de nagelaten weesk. van wijlen Lodewijck de
Valck, daar moeder af is Grietge Pieters Vermeule, enz.
eodem die
Johannes de Vos en Dirck Simonsz van Schage zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Pieters, daar moeder af is Lijntge Pieters, enz.
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eodem die
Bartel Pieters, schoorsteenveger, en Dirck Simonsz, scheepstimmerman, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Maritge Davids, daar vader af is Jan Bartels de Roij, enz.
den 12 dito
Johannes Steenhorst, cleermaecker, en Aert Willems de Hees zijn geord. als mede voogden (nevens
Maerte de Vos, korenmeulenaer) over de weeskinderen van wijlen Lodewijck de Valck, daar moeder
af was Grietge Pieters Vermeule, enz.
den 18-3-1682
Arij Cornelis Panck, die bij testament van Steven Ballaer, in zijn leven weduwnaar van Eva Jans van
der Both, not. Jacobus van Aller alhier van 20-10-1679, is gesteld tot voogd over het weeskind van de
voorn. Eva van der Both, daar vader af was de voorn. Steven Ballaer, enz.
foto 99
eodem die
Op het verzoek van Arij Cornelis Panck, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de
minderjarige van uts., met macht om een of meer, in de plaats van wijlen Joannes van Couwenhoven
te surrog., is Willem Bastiaensz van Dijck gesurrog. als mede voogd over het kind, enz.
den 20-3-1682
Pieter Dircks, stierman ter zee, en Willem Jacobs, hellebardier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Paulus Jansz, daar moeder af was Jannetge Frans, enz.
den 25 dito
Simon Cocks en Leendert Delfgauw zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Marquis le
Petit, daar moeder af was Metge Corsse, enz.
den 27 dito
Willem Hendrics, bleijcker, en Jan Cornelis Cleij, binnenlantsvaerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Albrechts, daar vader af is Arij Cornelis Perveen, enz.
den 28 dito
Mr. Guilliaum Bidloo, adv., is gesurrog., In de plaats van wijlen Cornelis Wachtmans, tot curateur over
de goederen, die de kinderen van Geertruijd van Immersael, bij Jan van Almonde zal. verwekt, bij
testament van wijlen Adriaen van Immersael, vader van de voorn. Geertruijd van Immersael, onder
de hand zijn gemaakt, waarvan de vruchten van de gemelde Geertruijd van Immersaal, haar leven
lang gedurende moet genieten, enz.
den 2 April
Jacob Jansz, bedienaer ter begravenis, en Willem Clercq, varende man, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Maertge Hendrics, daar vader af is Jacob Jacobs, varende man, enz.
eodem die
Jasper Jansz Boon, scheeptimmerman, en Jan Thomasz Griffen, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Boon, daar vader af is Clement Joachimsz Verschoor, enz.
den 4 dito
Jacob Cruijmel is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van wijlen Isaacq van der Ruijgt, over
zodanige goederen, als de kinderen van Jannetge Peurs, weduwe van Johannes van Pause, zijn
gemaakt bij Cornelia Cocks, in haar leven huisvrouw van Nicolaes Overheul, volgens haar testament,
not. Dirck Meesters alhier van 6-9-1674, met zodanige last van fideicommis als in het testament is
uitgedrukt, enz.
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den 9 dito
Gerard van Doorn is gesurrog., in de plaats van wijlen Pieter van Doorn (nevens Govert Ketelaer) over
de weeskinderen van wijlen Govert Evertsz van Roeste, daar moeder af was Cornelia van Doorne,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Gerrit Zeele als in huwelijk hebbende Maria Roos, is Moijses van der Nagel
gesurrog. tot voogd van vaderszijde (nevens Job Roos) over de weeskinderen van wijlen Jan Cantier,
daar moeder af is de voorn. Maria Roos, enz.
den 11-4-1682
De heer Mr. Petrus Baldeus, out schepe deser stat, die bij testament van wijlen Juffr. Cornelia van der
Dussen, laatst weduwe van wijlen Ds. Henricus van Anckere za. ged., in zijn leven predicant aen de
Vaert, not. Johan van Rijsoort alhier van 29-10-1681, is gesteld tot voogd over de minderjarige
erfgenamen, in de selve begrepen, als mede executeur van de voorn. uiterste wil, mitsgaders
administrateur over de nagelaten goederen, enz.
eodem die
Gerrit van Teijlingen, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de minderjarige van uts.,
heeft op heden ter weeskamer tot dien ende comparerende verzocht dat hij van de voogdij en
excecuteurschap mag worden ontslagen, alzo hij verscheidene voogdijen is waarnemende, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer mr. Petrus Baldeus, out schepe deser stat, die bij testament van uts., is
gesteld tot voogd over uts., (nevens Gerrit van Teijlingen, die zich wettelijk heeft geexcuseerd) is
Daniel van Coppenol gesurrog. tot mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Hendric van Leuwen, maeckelaer alhier, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Francois
Heerman (nevens Bastiaen van Esch, sleper) over de weeskinderen van wijlen Matheus Statnear,
daar moeder af is Hester Jans van der Kemp, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Maertge Willems, weduwe van wijlen Willem Ariensz Bancke, is Jan Boon, die
gesteld was administrateur over de goederen toebehorende de kinderen van de voorn. Willem van
Bancke, en de selve opgekomen en gelegateerd bij Jannetge Cornelis, in haar leven weduwe van
Bartholomeus Paus zal., volgens haar testament, not. Vitus Mustelius alhier van 3-7-1673, met
zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, ontslagen van de voorn.
administratie, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., is Eeuwout Guldenbach, clercq van de secrtr. van de weesk. deser Stadt,
gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Jan Boon, die geexcuseerd is, over de goederen van de
kinderen als in de vorenste acte breder is uitgedrukt, enz.
eodem die
Pieter Gedionsz, binnelantsvaerder, en Theunis van Loen, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Dirck Hendricsz, daar moeder af was Celitge Joris, enz.
foto 100
den 11-4-1682
Eeuwout Guldenbach is gesurrog. tot administrateur, in de plaats van Jan Boon, die wettelijk
geexcuseerd is, over de goederen van de kinderen van Banckerus Ariens, daar moeder af is Neeltge
Cornelis, woonachtig tot Schiedam, bij Jannetge Dircks, in haar leven weduwe van Bartholomeus
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Jorisz Paus za. gelegateerd, volgens haar testament, not. Vitus Mustelius alhier van 3-7-1672, met
zodanige last van fideicommis als in het testament is uitgedrukt, enz.
eodem die
Jan Boon, die gesteld was administrateur over de goederen de kinderen van uts., gelegateerd is van
zijn voorn. administratie wettelijk geexcuseerd, enz.
den 22 dito
Aert Gerrits, timmerman, en Jan Cornelis, metselaer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Helena Pieters, daar vader af is Jan Fransz den Baers, enz.
eodem die
Jacob Gillisz de Goede, corenmeter, en Cornelis Jacobs, cuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Thomas, daar vader af is Frans Gijsbertsz Strick, enz.
den 25 dito
Abraham Simons de Vos, haeckmaecker, en Pieter de Jongh, mandemaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Cornelia Simons, daar vader af is Barent van Raijen, enz.
eodem die
Hendric Pauw is geord. als voogd over de vrucht, daarvan Elisabeth Mantua jegenwoordig is zwanger
gaande, daar vader af was Jan Jansz Honslaer, enz.
den 29 dito
Bartholomeus Rocusz, wagemaker, en Rocus Bartholomeusz, timmerman, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Joris Joosten Effentdecluijten, daar moeder af is Hadewijntge Ariens,
enz.
eodem die
Jan Aertsz, arbeijder in de baan, en Jan Jansz, smit, zijn geord. als voogden zo over het weeskind van
wijlen Leendert Cornelisz van der Heij, als over het weeskind van wijlen Willem Jacobsz,
gesamentlijck geprocreeert bij Ariaentgen Hoese, enz.
eodem die
Jan Crijne Trompert, sackendrager, en Joost Claasz, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Pietertie Zijmons, daar vader af is Gerrit Huijbertsz, enz.
den 30 dito
Leendert de Bruijn, backer, en Pieter Jansz, metselaer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Cornelis Cornelisz, daar moeder af is Trijntge Claes, enz.
den 6 meij
Roelant Storm en Bastiaen Harlaer, binnelantsschipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Willemtje Willems, daar vader af is Hendric Jansz, kruijer, enz.
den 15 dito
Gerrit Houthoff en Leendert Pieters Herffst zijn gesurrog. als voogden, in de plaats van wijlen Jan
Cornelis Stolck en Theunis Hoogerwaert, beide za. ged., over de minderjarige zoon van wijlen
Fockeltge Frans Granaetappel, daar vader af was Jan Leenderts Kleij, enz.
den 16 dito
Corstiaen Immersz, cruijer in de waagh, en Anthonij Jansz, scheepstimmerman, zijn geord. als
voogden over de nagelaten weeskind. van wijlen Leendert Jansz, daar moeder af is Elisabeth Davids,
enz.
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den 29 dito
Jan Jansz van der Kist en Dirck Fransz Quispel, die bij testament van Adriaen Jansz van der Kist, not.
Philips Basteels alhier van 14-3-1681, zijn gesteld tot voogden over het weeskind van wijlen Alida
Willems de Kraen, daar vader af was de voorn. Adriaen Jansz van der Kist, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Jochems Sarent, die bij testament van Cornelis Balckenende, haar
overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 27-2-1677, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Hendric Willemsz Bagge, asijnmaecker, en
Johannes Soignie, schilder, gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Cornelis Elants van der Zee en Cornelis Jacobs van Breda, die bij testament van Aeltge Cornelis, in
haar leven huisvrouw van Pieter Melckert, not. N. van Cleeff alhier van 1-12-1681, zijn gesteld tot
voogden over de goederen van de minderjarige kinderen van wijlen Maertge Elants, daar vader af is
Pieter Pieters Burevelt, gemaakt bij het testament, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Cornelis Hendrics Binder, die bij testament van Maertge Cornelis van Willige, zijn
overleden huisvrouw, not. Cornelis van Rosendael alhier van 20-10-1679, is gesteld tot voogd over
hun kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Jan Cornelis van Willige geord. als
mede voogd over het kind, enz.
den 28 dito
Thomas Jacobs de Clerck, hoedemaecker, en Lucas Jacobs, drooghscheerder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Aeltge Jans, daar vader af is Samuel van Conincxvelt, enz.
eodem die
Willem Brouwer, backer, en Sacharis Sacharias, cuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Arnout Hartman, daar moeder af is Ariaentge Abrahams, enz.
eodem die
Op het verzoek van Neeltge van Cuijlenburgh, die bij testament van Johannes van Koperen, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 28-8-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog. zijn Constantijn de Wolff en Simon Ooms gesurrog.
als voogden over het kind, enz.
foto 101
eodem die
Comp. Floris de With, die op 21-5-1681 was gesteld tot administrerende voogd (nevens Leendert van
Striepen) over de goederen van de kinderen van de voorn. Leendert van Striepen, bij Geertruijt de
With, in haar leven weduwe van wijlen Thomas Theunisz Breij, volgens haar testament, not. Cornelis
van Alckemade binnen Leijden op 17-3-1681 gemaakt, en verzocht dat hij om redenen van de voogdij
mag worden geexcuseerd, enz.
den 6-6-1682
Hendric Jansz, sleper, en Pieter Jansz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Joachim
Simonsz, daar moeder af is Lijsbeth Pieters, enz.
eodem die
Copia
Op huijden den eersten dagh der maent Junij 1682 Compt. voor mij Johan Soet openb. Nots. bij den
Ed Hove provincieel van Holland Zeeland en West Vriesland geadmitteert binnen Vlissinge
residerende in presentie vande naergenoemde getuijgen Monsr. Jan Gill Coopman tot London in
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Engeland althans alhier ende Leendert Sonsbeeck coopman hier ter Stede in huijwelijck hebbende
Juff. Anna Gill beijde mij Notaris bekent te kennen gevende zijn comparanten dat Sijls. bij Codicille
van Sr. Jan Gill den ouden in zijn leve Coopman tot Rotterdam hen lieden comparanten vader ende
schoonvader respective gepasseert voor den Nots. Philips Basteels ende seeckere getuijgen tot
Rotterdam voorsz. op den tweeden Maert deses jaers xvj. twee en tachtigh 't welck zij metter doot
heeft becrachtight zijn gesteld tot voogden over Guilliaem Gill henl. minderjarige broeder en swager
respective ende alsoo henl. comparanten ongelegen komt deselve voogdije te accepteren door dien
het sterffhuijs vanden voorn. Jean Gill den ouder buijtten het coninckrijck van Engeland en dese
provencie van Zeeland tot Rotterdam inde provencie van Holland gevallen is soo verklaarde sijl.
comparanten bij desen te constitueeren ende volmachtigh te maken, (sulcx sijl. doen bij desen Philips
Basteels Notaris woonende tot Rotterdam omme uijt heurl. constituanten name te compareren voor
Heeren Weesmeesteren der stad Rotterdam ende aldaer henl. van de voorsz. voogdije te excuseren
op dat door de welgemelde Heeren Weesmeesteren alsulcke andere voogden over de voorn.
Guilliaem Gill werden gesurrogeert ende gesteld als haer Achtbaer Eeden sullen verstaen ende
vanden te behooren Beloove der selven voor vast bondingh, ende van waerden te houden alle 't
geene bij haerlieder voorz. geconstitueerde in krachte deses sal werden gedaen en verricht onder
verbant als na rechten Aldus gepasseert binnen Vlissingen present Adriaen Honing en Pieter de Moor
als getuijgen hier toe versoght en is den minute deses geteeckent, enz.
eodem die
Comp. P. Basteels, notaris alhier, en verzocht als hiertoe speciaal gelast, uitwijzen de vorenste
procuratie dat Jan Gil, coopman tot London, en Leendert Sonsbeecq, coopman binnen Vlissingen, die
bij codicille van Jan Gille, in zijn leven coopman, not. Philips Basteels alhier van 2-3-1682, zijn gesteld
tot voogden over Guilliaem Gil, van de voorn. voogdij mag worden ontslagen om redenen in de
procuratie gemeld, enz.
eodem die
De heren Johan Heijdanus, outschepe der stat, en Willem Nieupoort zijn, in de plaats van Jean Gill en
Leendert Sonsbeecq, die wettelijk zijn geexcuseerd, gesurrog. tot voogden over de minderjarige zoon
van wijlen Jean Gill, in zijn leven coopman alhier, daar moeder af was Alida Lucas, enz.
den 9-6-1682
Mr. Adr. van der Wolff, is in de plaats van wijlen de heer Reijnier Groenhout, in zijn leven outschepe
van Schiedam, gesurrog. als mede voogd (nevens de heer mr. Dirck Groenhout, vredemaecker deser
stadt) over het weeskind van wijlen Augustijn Stalpaert en Aefge IJsbrants, beide za. ged., enz.
eodem die
Mr. Adr. van der Wolff, adv., is in de plaats van wijlen uts., gesurrog. als voogd (nevens uts.) over het
weeskind van wijlen Aeltge IJsbrants, daar vader af is Dirck Wijntrack, asijnmaecker, enz.
den 11 dito
Jan Bartels, schoorsteenveger, en Dirck Simons, timmerman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Willem Laurens, daar moeder af is Magdalena Bartels, enz.
eodem die
Nicolaas van Donge, st. schout deser Stadt, en Wouter Leendertsz, cuijper, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Arent van Dongen, daar moeder af is Annetge Jacobs, enz.
foto 102
den 12 dito
Claes Theunisz, varende man, en Hendric Harmensz Kettelingh zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Engelbrecht Matheus, daar moeder af is Trijntge Pieters, enz.
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eodem die
Dirck Wolpherts, bratwever, en Herman Gijsberts, tuijnder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maritge Frans, daar vader af is Daniel Jacobs, houtsaeger, enz.
eodem die
Dirck de Groot en Albert de Vinck zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Christiaen
Wijdes, daar moeder af is Susanna Jans, enz.
den 13 dito
Jan Cornelis, dootgraever, en Jacob Hendrics, timmerman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Lijsbeth Jacobs, daar vader af is Bastiaen Cornelis, enz.
den 17 dito
Teunis Pel, schilder, en Willem Melckerbagh zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Michiel Ariensz, daar moeder af is Jannetge Michiels, enz.
den 19 dito
Arent Arents Hartcamp, die bij testament van Willem Gerrits van Zoorende, not. Cornelis Rosendael
alhier van 13-1-1681, is gesteld voogd over het weeskind van wijlen Maertge Crijgen Mager, daar
vader af was de voorn. Willem van Soorende, enz.
eodem die
Op het verzoek van Arent Arents Hartkamp, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens
Philips van den Heuvel za. ged.) over het weeskind van uts., met macht om een of meer voogden te
assumeren, is Arij Willems Donck geord. als mede voogd over het kind, enz.
eodem die
Anthonij Wardenier en Simon van der Mij, die bij codicille van Philippus van den Heuvel, not. Vitus
Mustelius alhier van 10-2-1677, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van Elisabeth
Leenderts Broeck, daar vader af was de voorn. Philippus van den Heuvel, enz.
den 20 dito
Claes Gerrits Brant is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Pietertge Lucas Vermeule, daar
vader af is Thomas Corstiaensz van Dijck, enz.
den 25 dito
Abraham van der Sluijs, geelgieter, en Willem Lagendael, naeldemaeker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Maritge Hendrics, daar vader af is Maerte Laurensz, enz.
eodem die
Jasper Leenderts Meulenvliet, beenhacker, en Pieter van Es, backer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johan Fijlaerts, daar moeder af is Annetge Leenderts, enz.
den 26-6-1682
Comp. Hendric van der Beeck, die nevens Jan Bartels, is geord. als voogd van moederszijde over het
weeskind van wijlen Maertge Crijnen, daar vader af was Willem Gerrits van Zorende, en verzocht om
zijn grote indispositie dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Johannes Dircks, varende man, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Hendric van der Beeck, die
zich wettelijk heeft geexcuseerd (nevens Jan Bartels) over het weeskind in de vorenste acte gemeld,
enz.
den 1-7-1682
Claas en Jacobus Verbrugge, laeckenkoopers, zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen
van wijlen Anthonij de Stoppelaer, daar moeder af is Catharina Verbrugge, enz.
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den 3 dito
Harmen Hendrics Boeckhout, kelderknegt in d’posthoorn, en Hendrick Gillisz, bleijcker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Jan Limburg, daar moeder af is Maria den Clincks, enz.
den 10 dito
Arij Goossens Brouwer, sleper, is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Jan Jacobsz Tourne,
nevens Coenraet Jacobs Tourne, over het weeskind van Grietge Jacobs, daar vader af was Reijnier
Reijniersz, enz.
den 15 dito
Aert Verstolck, laeckenkooper, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Michiel Adriaensz Hals,
nevens de heer Willem Pedij, coopman, over de weeskinderen van wijlen Jan Adriaens Hals, daar
moeder af is Aegje Jacobs, enz.
eodem die
Joris Jorisz, tegelbacker, en Cornelis Vergeer, paneelmaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Ariaentge Jans van der Lee, daar vader af is Jacobus van Hassel, enz.
den 22 dito
Pieter en Leendert Schaap, kleerverkoopers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Cornelis Picolet, daar moeder af is Clara Schaap, enz.
den 31-7-1682
Cornelis Bras, timmerman, is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Aegje Jans, daar vader af
is Jan Boogaerts, enz.
eodem die
Johan Stoock, vettewarier, die nevens Hendric van der Beeck, schoolmr., is gesteld tot voogd over de
minderjarige die uit kracht van het testament van Maertje Willems, weduwe van Jan Fransz van der
Leeu, not. Pieter van Someren alhier van 17-8-1676, enz.
den 31-7-1682
Jacob Abrahams van Copere is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Tijs Jansz (nevens Frans
Houthaeck) over het weeskind van Annetge Abrahams, daar vader af is Eeuwout Dircks, enz.
foto 103
den 1-8-1682
Op het verzoek van Eeuwout Dircks, die bij testament van Annetge Abrahams, zijn overleden
huisvrouw, not. Servaes Hannot van 27-6-1673, gesteld is voogd over hun kind, met macht om een of
meer voogden nevens hem te mogen kiezen, is Jacob Abrahamsz van Coperen gesurrog. tot mede
voogd, nevens Frans Huberts Houthaeck, in de plaats van wijlen Thijs Jans, over het kind, enz.
den 5 dito
Harmen Dukenburg, tapper, en Ruth van Nies, mandemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Hendrics, daar vader af is Hendric Jans, enz.
den 8 dito
Andries van der Swaen, opper kuijper in de Pauw, en Jan Cornelis van Dijckehage, brander, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Pieter Peijs, daar moeder af is Maertge Thijsz,
enz.
den 13 dito
Cornelis Cornelis Buervelt, die bij testament van Heijltge Jans Dubbelmans, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 2-6-1670, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 15 dito
Simon Jacobs de Bijl en Daniel Niese, zijn geord. als voogden over het weeskind van Gillis Gillisz Roos,
daar moeder af was Maria Jacobs Mont, enz.
den 20 dito
Livinus Cool is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Damiaen Adriaensz Cool (nevens Cornelis
van Houten) over de nagelaten weeskind. van Adriana Cool, daar vader af was Hendric Slagers, enz.
eodem die
Op het verzoek van Neeltge Jooste, die bij testament van Cornelis Ariens Thooft, haar overleden
man, not. Adriaen van Aller alhier van 15-1-1666, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Nicolaes Cool, coopman, en Jan Lodewijcks,
naeldemaecker, geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Job Gerrits van Velde en Johanne Mom, chirurgien, zijn van moederszijde geord. als voogden over de
minderjarige zoon van wijlen Anneke Falls, daar vader af was Willem Pieters Kraemer, enz.
den 22 dito
Johannes d’Vichter, clercq ter secretarie alhier, en Claes Verweij, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Cornelis Rietvelt, daar moeder af is Anna Brouwers, enz.
den 26 dito
Joris Vischer, drooghscheerder, en Leendert Leenderts Braber, sackedraeger, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Trijntge Leenderts, daar vader af was Cornelis Simons, coopman, enz.
den 26-8-1682
Arij Dircks Blom, timmerman, en Willem van der Leur, schipper op Antwerpe, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jan Dircks za., daar moeder af is Neeltge Ariens, enz.
eodem die
Barent Beijer is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Pleuntge Ariens, daar vader af is
Mathijs Beijer, enz.
den 5-9-1682
Gerrit Jacobsz, molenaer, en Arij Jacobs, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Jacobus Vleeshouwer, daar moeder af is Grietge Paulus, enz.
den 9 dito
Jan van der Hoeve (Gerart Adriaensz; doorgehaald), silversmit, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van
Gerart Adriaensz, die gesurrog. is van de voogdij, nevens Jasper de Paep, over de minderjarige
dochter van wijlen Jan van der Hoeve, daar moeder af was Anna Ramars, enz.
eodem die
Gerart Adriaensz, in de vorenste acte gemeld als voogd over de minderjarigen, in de voorn. acte
gementioneerd, is van zijn voogdij, vermits hij zich metter woonstede buiten deze stad heeft
begeven, ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Pieter Jansz Dubbeldeman, marktschipper van dese stadt op sHartogenbosch, die bij testament van
Maria Theunis Heemstee, zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 8-9-1677, is
gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Cornelis Fransz Duijvendijck, die bij testament van Aeltge Maertens Buijst, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 6-5-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 16 dito
Reijnier Gillisz en Isacq Ariensz, seijlmaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gillis
Willems, daar moeder af is Pietertge Claes, enz.
den 17 dito
IJsbrant de Cock, geelgieter, is geord. als voogd, nevens Cornelis Brasser, timmerman, over het
weeskind van wijlen Aegje Jans, daar vader af was Jan Borgaerts, enz.
eodem die
Jan Sandersz van Vlierden, dienaar ter begravenis, en Pieter Cracht, kleermaecker, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Harme Jansz Hennickhoff, daar moeder af is Maertge Huijgen, enz.
eodem die
David Lespert, die bij codicille van Catharina Willems van Dueren, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 5-6-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 18 dito
David Lespert, makelaar, en Bartholomeus van der Heuvel, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Gerrit Davits Lengle, daar moeder af is Anna Willems van der Heuvel, enz.
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den 23 dito
Jacob Thomasz en Paulus Claesz, opperluijden, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Grietge Thomasz, daar vader af is Robbert Staecker, enz.
den 25 dito
De heer en mr. Leonard Verboom, die bij testament van Juffr. Maria van der Haven, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 13-12-1677, gesteld is voogd (nevens Juffr. Anna van der
Wolff, haar moeder, weduwe van de heer Johan van Gerwen) over hun kinderen, enz.
den 26 dito
Hendrick Jans, linnewever, en Andries de Punt, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Trijntge Jans, daar vader af is Willem Boogaerts, enz.
eodem die
Jan Dircks, hoedemaker, en Pieter Schoneman, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Maghteltge de Bruijn, daar vader af is Pieter Velet, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Geertruijt Cornelis, die bij testament van Commer Ariens Lembrecht, haar
overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 2-12-1673, gesteld is voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Nicolaes Boudij, kleerkooper, en Frederic van
Nieuwkerk gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 1-10-1682
Jacob de Jongh, beeltsnijder, en Jan Harmensz, schuijtvoerder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Cornelis Fransz, daar moeder af is Catharina Leenderts, enz.
eodem die
Jan Cornelis Deugt, dootgraever, en Samuel Pieters Bouwens, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Neeltge Bastiaens, daar vader af is Hendric Smit, enz.
eodem die
Jacob Dircks Schouwman en Jan Caarthuijse, drooghscheerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lena Dircs Houttuijn, daar vader af is Abraham Fransz, enz.
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den 8 dito
Christiaen Jansz Baert, schoenlapper, en Johannes Boogh, wijnkooper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Jan Cornelis Nagelsbeecq, daar moeder af is Lena Cornelis, enz.
eodem die
Jan Jacobs Sevenbergen, die bij testament van Maijcke Cornelis, zijn overleden huisvrouw, not. Jacob
Duijfhuijsen alhier van 11-11-1664, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 4-10-1682
Jan van Dam is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Philips van den Heuvel (nevens Willem
Visch) over de weeskinderen van wijlen Hubrecht uijt den Broeck, daar moeder af is Petronella van
den Broeck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Trijntge van der Houve, die bij testament van Laurens de Wit, haar overleden
man, not. Dirck Meesters alhier van 13-5-1673, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te mogen surrog., zijn Elias van Nesche en Rocus Jacobs, gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Adriaen de With, die bij testament van Maria Jans van Griethuijse en Jacobus Starreman geechte
vrouw en man, beide kort na de andere overleden, not. Govert van Gesel alhier van 7-10-1681,
gesteld is tot executeur van het testament, mitsgaders tot voogd over hun erfgenamen, enz.
den 10-10-1682 (er staat: 1683)
Copia
Aen de Ed. Gr. Achtbr. Hren, Schout, Burgermeestren, ende Schepenen deser stadt Rotterdam.
Geeft reverentelijk te kennen Koenraedt de Coningh burger alhier, dat hij hebbende gesien, de
requeste bij Laurens Klinckenberg ende Johan Rijkhals, mede burgers alhier, aen U. Ed. grt. Achtbr.
gepresenteert, om als voogden, ende executeurs ende administrateurs in plaatse van Jan Gerritsz
van Dille, nevens hem de Coningh te werden aengesteld, over de minderjarige, den boedel, ende
goederen van Isaak Diele, welcke requiste u Ed. Gr. achtbr. op den 29e. Aug. 1682 hebben gelieven te
stellen in sijne handen, om u Ed. Achtbr. te dienen van zijn beright ende consideratie ende daer toe
tredende, seght hij suppliant het te kennen geven van de voorn. Klinckenbergh ende Rijkhals waer
ende opreght is, dogh oordeelt Indien hij suppliant executeur soude blijven, dat een vande
supplianten genough soude sijn, dogh refereert alles aen het wijse oordeel ende goetvinden van u
Ed. Gr. Achtb.
Ende overmits hij suppliant is gekomen tot den ouderdom van ontrent sevenensestigh jaren nu heel
doofachtigh sijnde geworden ende meenigmael sieckelijk is gaende, sulks hem geen executeure,
administrateure, ofte voogdije amten sijn dienende, alsoo hij deselve naer behooren niet wel kan
waernemen, soude hij suppliant wenschen van het voorsz. executeure ende administrateure ampt te
mogen werden ontslagen, soo keert hij suppliant hem tot u Ed. Gr. Achtrb. reverentlijk versoekende
derselver geliefte sij, hem suppliant van sijn voorsz. executeure ende administrateure ampt, gelieven
te ontslaen, ende de voorn. Klinkenbergh ende Rijkhals in sijne plaatse aen te stellen, twelk doende
etc., was geteijkent Koenraed de Koningh. In margins stont de supplianten werden gerenvoijeert, aen
d' heeren weesmstren. Actum den 6 Octob. 1682 prst. d'Hr. Mr. J. Z. van Nievelt schout, H. van
Roelen, Ad. van Hersele, en Mr. H. M. de Brauw, burgemrren. Mr. R. Visch. J. van Hersele, mr. J.
Vethuijsen, J. van Heel, en Ad. Vapour, Schepenen. in kennisse van mij en was geteijkent Corn. de
Haes.
foto 105
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eodem die
Coenraet de Koningh (“de welcke volgens en uijtwijsende de boven geregistreerde req.te. en
apostille hem quaelijck en t’onrechte hadde geadresseert aen heeren van den weth deser stat en
daerom aldaer afgewesen en aen dese Caemer was geadress.t.”) is overmits zijn hoge ouderdom van
de voogdij over de minderjarige erfgenamen van wijlen Isacq Dele geexcuseerd en ontslagen, enz.
eodem die
Laurens van Klinckenburgh is gesurrog. tot voogd, in de plaats van de voorn. Coenraet de Koningh,
die zich wettelijk heeft geexcuseerd, over de minderjarige erfgenamen van de voorn. Isacq Dele, enz.
den 15 dito
Jan Albertsz de Haas, rentmr. van ’t Proeveniershuijs, die nevens Adriaen de With bij testament van
Maria Jansz van Griethuijse en Jacobus Starreman, beide za. ged., not. Govert van Gesel alhier van 712-1681, is gesteld tot executeur van het voorn. testament, mitsgaders tot voogd over hun
erfgenamen, enz.
eodem die
Willem Laurensz, fulpwercker, en Isaacq van der Wils, passementwercker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Geertruijd Joosten, daar vader af is Jan Benjou, enz.
eodem die
Jasper Boon en Jan Thomasz, scheepstimmerlieden, zijn zo van vaders- als moederszijde geord.
voogden over de weeskinderen van wijlen Clement Jochemsz, daar moeder af was Jannetge Jans,
enz.
den 16 dito
Johannes Rijckhals is, in de plaats van wijlen Jan Gerrits van Dille, nevens Laurens van Klinckenberg,
gesurrog. tot mede voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Isaacq Dele, enz.
den 16-10-1682
Op het verzoek van Cornelis Cleijn, die bij testament van Grietge Jacobs, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 17-12-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om een of
meer voogden te assumeren, zijn Hendric Hendricsz Breuwer, schilder, en Henric Cornelis, varende
man, geord. als mede voogden over het kind, enz.
den 17 dito
Hendric Soete en Simon van Schouwburg zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Maria
Theunis, daar vader af is Simon Penroos, enz.
den 22 dito
Huijgh de Vries en Huijch Fransz Kocks, kruijdenier, die bij testament van Grietge Jacobs Casteleijn, in
haar leven laatst huisvrouw van Eldert Boelman, zijn gesteld tot voogden over haar weeskinderen
geprocreeerd bij Lucas Hermans de Vries, haar eerste man zal., enz.
eodem die
Jan Stoffels van Waert, kamerbewaerder van de schepenencaemer, en Aert Verstolck,
laeckenkooper, zijn geord. als voogden (doch beide maar alleen tot de tijd dat Cornelis Hals en
Cornelis Craij van hun reis “uijt lant wederom sullen sijn gekomen”) over de weeskinderen van wijlen
Aegje Jans, daar vader af is Gerrit Hals, binnelantsschipper, enz.
In margine: den 22 dito
Jan Jacobs Vermeer is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Maerte van der Pol, over het
weeskind van wijlen Huijbert Robbertsz. van Epenhuijsen, daar moeder af was Lijsbeth Jans d’Roo,
enz.
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den 23 dito
Claes Dircksz Tiele, die bij testament van Joosge Wouters, zijn overleden huisvrouw, not. Govert van
Gesel alhier van 26-1-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 24 dito
Jan Dassen en Jacob Schot zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jacob Willems, daar
moeder af is Jannetge Joris, enz.
eodem die
Nicolaes Duisemin en Abraham Torrin zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Gerard
Claas van Brakel, daar moeder af is Catarie Car, enz.
eodem die
Mathijs Clemens van Aa, kaertebordemaker, en Christiaen Claas, verwer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Maria Botters, daar vader af is, Cornelis van Hoven, enz.
eodem die
Dirck Jans, varende man, en Jacob Leije, kleermaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jan Jorisz, daar moeder af is Grietge Sanderts, enz.
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den 28-10-1682
Jan Ariens, bootsgesel, en Samuel Dircsz, sackedrager, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Dieuwertge Jeroenen, daar vader af is Jacob Ariensz, enz.
eodem die
Willem Fransz Cock, kleermaecker, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Laurensz van
Brugge, (nevens Wijnand Hendricsz van Bree) over het weeskind van wijlen Engel Hendrics van Bree,
daar moeder af is Willemina van der Horst, enz.
eodem die
Hendric Keijsermeester, die bij testament van Maria van Dorth, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 14-9-1679, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Willem Nieupoort, coopman alhier, is de heer Daniel van Bodegem
gesurrog. tot voogd van vaderszijde, in de plaats van wijlen Willem Jansz Verduijn (nevens de voorn.
Willem Nieupoort) over de minderjarige zoon van wijlen de heer mr. Willem Nobel, in zijn leven raet
en vroetschap deser stadt, daar moeder af was Susanna van Bergen, enz.
den 30 dito
Eeuwout Guldenbach is gesteld tot administrateur over de tweehonderd en vijftig gulden Hendrina
Hendrics toegewezen bij uitspraak uit de boedel van wijlen Hendric Balckenende, enz.
eodem die
Cornelis (niet vermeld) is geord. als voogd (niet verder afgemaakt).
den 31 dito
Eeuwout Guldenbach is gesteld tot administrateur over zodanige goederen als Joris van der Meer zijn
competerende uit kracht van gemeenschap tussen hem en zijn overleden huisvrouw, in hun leven te
samen geweest, volgens de scheiding daar van ter weesk. alhier gemaakt op 8-8-1682, enz.
eodem die
Op het verzoek van Machtelt van der Stael, die bij testament van Jacobus van Soest, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 1-11-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
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macht om een of meer voogden te assumeren of te surrog., zijn Dammas Couwenhove, confiturier,
en Anthonij van Rhoon, bouckverkooper, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Dammas Couwenhove, die bij testament van Geertruijt Hendrics Witkamp, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 24-9-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 31-10-1682
Barent Beijer, varende man, en Inge Ariens, visser, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Pleuntge Ariens, daar vader af is Mathijs Beijer, enz.
den 4-11-1682
Gijbert Bem, schoenlapper, en Pieter Gobijn, cleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jansz, daar moeder af is Charlotte Charles, enz.
eodem die
Frans Huberts Houthaeck, die bij testament van Trijntge Abrahams van Coperen, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaas van Cleeff alhier van 7-6-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob Allerdein is Daniel Pruis gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Deonijs
Allerdein, over het weeskind van wijlen Johanna Sam, daar vader af was Johannes Volmarijn, enz.
eodem die
Hendric de Jager en Willem van der Plas zijn geord. als voogden over zodanige vijfduizend gulden als
de kinderen van Annetge Jans, daar vader af is Gijsbert Harmensz van Welle, zijn gemaakt bij Aeltge
Jans, In haar leven huisvrouw van Gijsbrecht Servaesz Samperman, volgens haar testament, not.
Vitus Mustelius alhier van 14-4-1670, met last van fideicommis als in het testament breder is
uitgedrukt, enz.
den 5 dito
Laurens van den Ende en Jan Dijckhoff zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Gerrit Jans
Dijckhoff en Andries van Es?, beide za. ged., over de weeskinderen van wijlen Jan Gerrits Dijckhoff,
daar moeder af was Francina Schalcks, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elsa Wouders, die bij testament van Jacobus van Ruijne, haar overleden man,
not. Isaacq de Roij in alhier van 7-7-1672, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Abraham van Ruijnen en Jan van Hussen gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
eodem die
Willem Oudenaerde, coopman, die bij testament van Jannetge Langerijt, in haar leven weduwe van
wijlen Pieter Verrijt, not. Arent van Neter tot Dordrecht van 1-8-1681, is gesteld tot voogd over de
minderjarige erfgenamen van de voorn. Jannetge Langerijt, enz.
eodem die
Arij Willemsz Vertolen, die bij testament van Maertge Claes van Meppel, zijn overleden huisvrouw,
not. Johannes Bordels alhier van 17-1-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 7-11-1682
Pieter Willemsz van Levendael en Joost Eliasz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Perina Thomasz, daar vader af is Pieter Hendrics van Enthove, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

den 11 dito
Samuel Renaut, kleermaecker, is geord. tot voogd over de weeskinderen van wijlen Jannetge Jooste
Praet, daar vader af is Steve Pieters Starckman, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Samuel Renaut is Joost Wittius geord. als mede voogd over de kinderen, in de
vorenste acte gemeld, enz.
den 13 dito
Abraham Westervelt is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Pieter Ariens Verelst, die zich metter
woonstede elders heeft begeven, nevens Huijg Venendael, over de weeskinderen van wijlen Marinus
Jansz Coelentrouver, daar moeder af is Grietge Cornelis, enz.
den 14 dito
Theunis Pieters, cuijper, en Arnout Pieters, laeckewever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Mathijs Corstiaens, daar moeder af is Anna Jacobs, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Daniel van der Heij is Christiaen van der Drom gesurrog. tot voogd, in de plaats
van wijlen Willem Jansz Verduijn van vaderszijde over het weeskind van wijlen Hendric Nobel, daar
moeder af was Sara Bogaart, enz.
den 21 dito
Pieter Buijs en Pieter Eleman zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Niesje Pieters
Buijs, daar vader af is Cornelis Muijs, enz.
den 25 dito
Johan Deonijsz Verburgh, die bij testament van Joost Laurensz Verburgh, not. Adriaen Hoogendijck
alhier van 2-5-1676, is gesteld tot executeur, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen in het
testament begrepen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Jan Deonijsz Verburgh, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd,
(nevens Isaacq van Blenckvliet za. ged.) over de minderjarigen van uts., met macht om een ander in
zijn plaats te mogen surrog., is Thomas Verburg gesurrog. tot mede executeur van het testament en
mede voogd over de minderjarigen in het testament begrepen, enz.
eodem die
Adriaen Maan, die bij codicille van Juffr. Adriana Punt, in haar leven bejaarde dochter, not. Zeger van
der Brugge alhier van 1-7-1682, is gesteld tot executeur, nevens Ds. Adrianus de Herder, van haar
uiterste wil, enz.
eodem die
Pieter Adriaensz Verwer is geord. als voogd over de goederen gekomen? van wijlen Jan Wijnants en
Geertge Crijnen van Dijck, beide za. ged., opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van
wijlen Vranc Crijnen van Dijck, volgens zijn testament, not. Carolus van den Ende alhier van 24-51680, enz.
eodem die
Pieter Coolbrant, die bij testament van Bijstant Coolbrant, zijn overleden vader zal., is gesteld
geweest tot voogd, nevens Arnout Coolbrant zal., over diens minderjarige kinderen, geprocreeerd bij
Maria Pieters van Wiel za. ged., comp. op heden ter weesk. en verzocht dat hij om wettige redenen
van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van de voorn. Coolbrant, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, zijn Abraham
Coolbrant en Abraham Cleermont gesurrog. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Bijstant
Coolbrant, daar moeder af was Maria Pieters van Wiel, enz.
den 26 dito
Cornelis Ariensz Besaen is geord. als mede voogd, nevens Pieter Adriaensz Verwer, over de goederen
van het kind van wijlen Jan Wijnants en Geertge Crijnen van Dijck, beide za. ged., opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van wijlen Vranc Crijnen van Dijck, volgens zijn testament,
not. Carolus van den Ende en alhier van 24-5-1680, enz.
eodem die
Comp. Gedurich Coolbrant, die bij testament van Arnout Coolbrant, not. Vitus Mustelius alhier van
31-1-1672, is gesteld tot voogd over diens minderjarige erfgenamen, heeft op heden ter weesk.
verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, overmits hij tot de ouderdom van 70 jaren
was gekomen, enz.
eodem die
Isaacq Petit, makelaer alhier, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Gedurich Coolbrant, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd, over de minderjarige kinderen van wijlen Bijstant Coolbrant, daar
moeder af was Maria Pieters van Wiel, enz.
eodem die
Op het verzoek van Paulus Buijsingh is Wissel Schutterop gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen
Johan van Dillen, over de weeskinderen van wijlen Johannes Stapel, daar moeder af was Jannetge
Jans Schutterop, enz.
eodem die
Anthonij Jansz van Bergonge en Jan Jansz Gordel, varende lieden, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Laurens Jans, daar moeder af is Geertge Jans, enz.
den 28 dito
Johannes Celosse is geord. als voogd, nevens Jacob van Bommenaer, over de minderjarige zoon van
wijlen Guilliaem Eelhout, daar moeder af is Eva du Castel, enz.
eodem die
Joost Wittius, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, is gesteld tot administrateur over zodanige
twee duizend gulden als Juffr. Adriana Punt, bejaarde ongehuwde dochter, bij haar testament onder
de hand gemaakt van 28-3-1681, waarvan superscriptie de zelfde dag is gepasseerd voor not. Zeger
van der Brugge alhier, heeft gelegateert een Jan Seuijen, nagelaten minderjarige zoon van wijlen de
heer Johan Seuijen, in zijn leven baljuw van Brouwershaven, daar moeder af is Juffr. Bartha Punt,
onder conditie als in het testament breder is uitgedrukt, enz.
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den 2-12-1682
Hendric Teunisz, timmerman, en Jan Jansz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jacob Mees, daar moeder af is Ariaentge Jacobs, enz.
eodem die
Jacobus Constant, die bij testament van Maria van der Heck, zijn overleden huisvrouw, not. Jacobus
van Aller alhier van 11-6-1676, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 5 dito
Jan Philips, spijckermaecker, en Pieter van der Hoeve zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes de Bruijn, daar moeder af is Judic Philips Cesaars, enz.
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den 10 dito
De heer Daniel van Bodegem, en Pieter Adr. Verwer zijn gesurrog. tot mede voogden, In de plaats
van dr. Samuel Lansbergen en Willem Jansz Verduijn, (nevens Jeman Bosman) over het weeskind van
wijlen Jan Spijkoort, daar moeder af is Everina van Oudewater, enz.
eodem die
Johan Bake, die bij testament van Elisabeth Verhouven, zijn overleden huisvrouw, not. Philips de
Kuster alhier van 17-4-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 11 dito
Op het verzoek van Catharina Jans van Ammelroij, die bij testament van Jacob Pietersz Persijn, haar
overleden man, not. P. Basteels alhier van 2-7-1669, is gesteld voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Maerte Persijn en Gillis van Veeck gesurrog. tot voogden
over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Joost Adriaens van Braeckel, die bij testament van Marijtge Reijniers van Hessel,
zijn overleden huisvrouw, not. Jacob Delphius alhier van 31-5-1668m, gesteld is voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Gerrit van Braeckel en Abr.
Westervelt geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
den 12 dito
Maerte Jans Vermeer, Pieter Dircks Reeuwijck, huijslieden, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Trijntge Dircks Reuwijck, daar vader af was Dirck Jansz Vermeer, enz.
den 14-12-1682
Frans Hubertsz Houthaeck, glasemaecker, en Jacob van Coperen, cuijper, zijn geord. als voogden over
de minderjarige kinderen van wijlen Thijs Jansz, daar moeder af was Ingetge Abrahams, enz.
den 15 dito
Comp. Hendric Wielaert, backer, als geord. voogd over de minderjarige krankzinnige dochter van
wijlen Veronica van Niewenhuijse, daar vader af was Francois van Vaeck en verzocht dat hij om zijn
hoge ouderdom van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Michiel Groenewout is Willem van der Plas, chirurgien, gesurrog. tot mede voogd
(nevens de voorn. M. Groenewout), in de plaats van Hendric Wielaert, die zich wettelijk heeft
geexcuseerd, over de minderjarige krankzinnige dochter van wijlen Veronica van Nieuwenhuijse,
daar vader af was Francois van Vaeck, enz.
den 16 dito
Maerte Cornelis, sackedraeger, en Cent Abrahams, cuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Cornelia Cornelis, daar vader af is Willem Robberts, enz.
den 17 dito
Dirck Hubrechts Houthaeck, die bij testament van Judith Jacobs, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 28-4-1666, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Crooswijck, brandewijnbrander, en Adriaen Maan, bombasijnwercker, die bij testament van
Heijltge Bartels, in haar leven weduwe van wijlen Cornelis Cornelis van Diestenburg, not. Philips
Basteels alhier van 30-7-1682, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Cornelis
Cornelis van Diestenburg, daar moeder af was de voorn. Heijltge Bartels, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Trijntge Tobias, die bij testament van Jan Engelen, haar overleden man, not.
Philips Basteels alhier van 5-9-1667, is gesteld voogdesse over hun kind, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Pieter Jansz, varende man, en Gijsbert Hendrics de Vinck gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
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den 18-12-1682
Copia
Aen de Ed. Heeren weesmrn. der Stadt Rotterdam
Geeft met reverentie te kennen Mr. Leonard Verboom, wonende tot Gouda, hoe dat hij suplt. nevens
Jacob More is aangesteld, bijd. hren tot vooght in plaats van Guilliaen van der Sluijs za. over desselfs
minderjarige kinderen; en alsoo nu den voorn. Jacob More is komen afflijvigh te werden, en hij suplt.
tegenwoordigh is woonaghtigh buijten deser Stadt, sulkx dat nootwendigh een ander vooght in des
voorsz overledens plaats behoort en moet werden gesurrogueert bijsonder alsoo verscheijde
processen wegens den boedel van voorsz Jan van der Sluijs nogh litis pendent voor den Hove van
Hollant incas d'appel, alsmede In dese Stadt penn. moeten werden ingevordert bij præferentie van
voorsz boedel, soo keert hij supplt aen u Ed. achtbr. versoukende ootmoedelijck dat den persoon van
Francois de Konink nots alhier in plaats van overleden Jacob More, als vooght over de gemelte
minderjarige nevens den suplt magt werden aen gesteld twelk doende en en was geteijkent Leonard
Verboom.
eodem die
Op het verzoek van mr. Leonard Verboom, Adv., in de vorenste reqt. gemeld, is Francois d’Koninck,
notaris alhier, aangesteld tot administrateur over de goederen toebehorende de kinderen van wijlen
Guilliaem van der Sluijs, daar moeder af was (niet vermeld), enz.
den 17 dito
Pieter van Gasten, backer, en Leendert Coninck, saijperser, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maritge Wouters, daar vader af was Jacques Boogaert, enz.
eodem die
Dirck Jansz Vettekeucken en Gerrit Hendrics Alblasserdam, die bij testament van Machteltge
Abrahams Bosserij, in haar leven weduwe van wijlen Arij Cornelis Cruijff, not. Govert van Gesel alhier
van 3-12-1682, zijn gesteld tot executeurs van haar uiterste wil, mitsgaders tot voogden over hun
minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Leendert Coninck, bedienaer ter begraeffenis, en Leendert Schrap zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Adriana Roeteringh, daar vader af is Christiaen Ramp, enz
eodem die
Maerte Jans Vermeer comp. en verzocht dat hij om zijn “onbequaemheijt” van de voogdij over de
kinderen van wijlen Trijntge Dircks Reuwijck, daar vader af was Dirck Jans Vermeer, mag worden
ontslagen, enz.
den 23-12-1682
Jacobus van Rijckevorssel, die bij testament van Emmerentia Antom, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 26-8-1680, is gesteld voogd over hun kinderen, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Engel Cornelis van der Leeuw is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Maerte Jans Vermeer, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd, nevens Pieter Dircks Reewijck, over de minderjarige kinderen van wijlen
Trijntge Dircks Reuwijck, daar vader af was Dirck Jans Vermeer, enz.
eodem die
Pieter Jansz, varende man, en Cornelis de Gouwenaer, schipper op London, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Jacob Jansze, daar moeder af is Trijntge Jans, enz.
den 28 dito
Michiel Dullaert, die bij testament van Neeltge Ariens van IJsselsteijn, in haar leven weduwe van
wijlen Cornelis van Houten, haar overleden man, not. Johan van Weel alhier van 21-12-1682, is
gesteld tot voogd over hun kinderen, mitsgaders executeur van het testament, comp. op heden ter
weeskamer en verzocht dat hij om wettige redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Cornelis van den Bosch, marcktschipper van dese stadt op Amsterdam, die bij testament van uts., is
gesteld tot voogd over uts., mitsgaders executeur van het testament, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van de voorn. Cornelis van den Bosch, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd
over uts., mitsgaders tot mede executeur van het testament, nevens Michiel Dullaard, met macht om
een ander te surrog., is Leendert Vooght gesurrog. tot vooght (in de plaats van de voorn. Michiel
Dullaard, die zich wettelijk heeft geexcuseerd) nevens de voorn. Cornelis van den Bosch over de
voorn. weeskinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Hendrick Pietersz van Stein, arbeijder aende straet, die bij testament van
Geertruij Aerts, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard Manrique alhier van 23-4-1672, gesteld is
voogd over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jacob Abrahamsz,
pordusooijwercker, en Cornelis Willemsz geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Alzo Cornelis van Heel, coopman, die bij testament van Dirck Cornelis de Bijl, not. Govert van Gesel
alhier van 11-12-1682, is gesteld tot executeur van zijn uiterste wil, mitsgaders voogd over zijn
kindskind, geprocreeerd bij Matge Dircks, daar vader af is Maerte Geleijnsz Hartevelt, aan deze
kamer heeft geremonsteert, dat hij drie voogdijen is waarnemende en verzocht van de voogdij en
executeurschap te mogen worden ontslagen, enz.
foto 110
eodem die
Johannes van Ravesteijn, bancketbacker alhier, die bij testament van uts., is gesteld tot executeur
van uts., mitsgaders tot voogd over uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Johannes van Ravesteijn, die bij testament van uts., is gesteld tot uts.,
nevens de voorn. Cornelis van Heel, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, is Adriaen de Visser geord.
tot mede voogd over, mitsgaders executeur van de uiterste wil, enz.
eodem die
Emmerentia Pieters, die bij testament van Dirck Cornelis de Bijl, haar overleden man, not. uts., is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 31 dito
Willem Paets, coopman, is geord. tot voogd over zijn kind geprocreeerd bij Jannetge Brouwers, enz.
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den 6-1-1683
Willem Jacobz van Douwen, die bij testament van Emmerentia Frans Waerdenier, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacob Delphius alhier van 6-7-1660, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 8 dito
Jacob Claasz Verwerff, cuijper, en Aert Maes, blockmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Neeltge Claes, daar vader af is Jan Barentsz, enz.
den 9 dito
Jan Jansz Opmeer, die bij testament van Lijntgen Hendrickx, weduwe van Claas van Steuijen, not.
Philips Basteels alhier van 30-9-1679, is gesteld tot voogd over hun minderjarige kindskinderen, enz.
den 13 dito
Barent Vroombroeck en Jacob Verleecq zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Elisabeth van Venendael, daar vader af was Pieter Isaacqs Vroombroeck, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Jans Palm, die bij testament van Gerrit Cornelis van Abeel, haar overleden
man, not. Hartman de Custer alhier van 3-8-1659, is gesteld voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Jan Crijnen Middelhoven en Adam van Raet gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 14 dito
Pieter van Ruijten en Pieter Pieters van Dijck zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van
wijlen Jacob Venesoen, daar moeder af was Anna Jansz, enz.
eodem die
Theunis Claasz, arbeijder aende straat, en Jan Jansz, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maritge Jans, daar vader af is Michiel Willemsz, karreman, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Jaapge Jans van Roijen, die bij testament van Johannes Cornelisz Drogenhouck,
haar overleden man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 10-12-1671, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Gerrit Jansz van Rooijen, schipper
van dese stad op Middelburg, en Claas Ariensz Hogemost, tuijnman, gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Jan Theunisz Voorwijck en Jacobus Flacque, die bij testament van Catharina Janse Slussers, in haar
leven laatst huisvrouw van Zeger Heuijers, not. Govert van Gesel alhier van 11-1-1681, zijn gesteld
tot voogden over de minderjarige zoon van wijlen Jan Theunisz Dont, daar moeder af was de voorn.
Catharina Jansz Slussers, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. Jan Theunisz Voorwijck is de voorn. Jacobus Flacque van vaderszijde
geord. als mede voogd over de minderjarigen in de vorenste acte begrepen, enz.
den 16 dito
Cornelis Maas en Abraham de Lepelaer zijn geord. als voogden over de minderjarige erfgenamen van
Baertge Pieters Laeckens, in haar leven bejaarde ongehuwde persoon, volgens haar testament, not.
Cornelis Maas voorn. alhier van 26-9-1680, enz.
eodem die
Pieter Theunisz, droogscheerdersknegt, en Arij Servaesz, slijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Willem Willems, daar moeder af is Lijsbeth Willems, enz.
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eodem die
Marinus Lodewijcsz de Gast, chirurgien, en Jacobus Michiels Verberck, lijstemaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Lijntge Lodewijcs, daar vader af is Daniel Thomasz, enz.
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eodem die
Jasper Volckertsz de Koningh, sackedrager, en Jan Heijnsberge, slepersknecht, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Annetge Matheus, daar vader af is Arij Maertensz, enz.
den 20 dito
Jan Adriaensz Jonghbloet, drooghscheerder, en Johannes van Hoge, huijstimmerman, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Cathalijna Antonijs, daar vader af is Arij Pietersz van
Leeuwen, enz.
eodem die
Jan de Gilde, smit, en Samuel Schoutetus zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Hendrick Gerritsz, daar moeder af is Grietge Jans Maarschalck, enz.
den 21 dito
Joachim Oudaan, tegelbacker, die bij testament van Hugo Bouwens, in zijn leven brouwer, not.
Carolus van den Ende alhier van 21-6-1681, is gesteld tot voogd over het weeskind van de voorn.
Hugo Bouwens, geprocreeerd bij (niet vermeld), zijn eerste huisvrouw zal., enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Maria Isacks de Susio, die bij testament van Hendrick Maartensz Coevleijs, haar
overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 2-6-1671, gesteld is voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, zijn Hendrick Otto en
Christoffel Deijnoot gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Clara Jansz van Holst, die bij testament van Jan Hendrics van t Richt, haar
overleden man, not. Cornelis Maas alhier van 14-12-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog. zijn Gerrit Jansz van Holst en de voorn. Cornelis Maes
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Dirck Simons, scheepstimmerman, en Jan Velthuijse, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Corstiaen Corstiaens, daar moeder af was Maertge Lievens, enz.
den 30 dito
Arij Jansz Block is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Maerte van der Pol (nevens Isaack de
Wolff) over het weeskind van wijlen Bastiaentge Ariens, daar vader af was Theunis Willems van der
Heij, enz.
den 3-2-1683
Gijsbert Messchaert, die bij testament van Balbina Claes van Cappelle, zijn overleden huisvrouw, not.
Gerard Manricque alhier van 6-8-1668, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van de voorn.
Balbina Claes, geprocreeerd zo bij Michiel de Groot za., als bij de voorn. Gijsbert Meschaert, enz.
den 4 dito
Willem Robbertsz, haringhpakker, en Gijsbert Hendricksz, varendeman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Arij Jacobsz Vermeule, daar moeder af is Jannetge Ariens, enz.
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eodem die
Alzo Jacob van Westrenen, (die geord. is geweest voogd over de minderjarige uitlandige zoon van
wijlen Hendric Pietersz van IJsselsteijn en Neeltge Pieters, beide za. ged.) zich metter woonstede
buiten deze stad naar Haerlem heeft begeven is hij van de voogdij geexcuseerd, enz.
eodem die
Pieter van Vijver en Jan Gerritsz van Hugtenberg zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van de
voorn. Jacob van Westrenen, die wettelijk geexcuseerd is, over de minderjarige uitlandige zoon van
uts., enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Jan Joppen, die bij testament van Susannetge Jaspers Goutsvelt, zijn overleden
huisvrouw, not. Adriaen van Aller alhier van 30-9-1655, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Lambert Maas en Leendert Ariens Haackswant,
schipper, geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
den 6 dito
Op het verzoek van Cniertge Ariens Halffkaeck, die bij testament van Jan Pietersz Buijs, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 13-9-1664, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jan Thijsz Brouwer en Gerrit Ariensz Halfkaeck
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 10 dito
Jan Sanders, bidder ter begraaffenis, en Gerrit Jansz Pauw, bierdrager, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Jan Jansz van Ruve, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
eodem die
Alzo Pieter van Santen zich buiten de lande van Hollant metter woonstede heeft begeven, is hij van
de voogdij over het weeskind van wijlen Maria van Santen, daar vader af was Johannes Sweeren,
[vrijgesteld], enz.
eodem die
Theunis Cleijn en Jan Jansz Sweeren zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Pieter van Santen,
die wettelijk is geexcuseerd, en Jan Cornelis Schoneman za. ged., over het kind, enz.
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den 12 dito
Dirck Cornelis, lijndraijer, en Dirck Jacobs, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Martinus Speck, daar moeder af is Maria Magdalena van Westenenck, enz.
den 13-2-1683
Lambert van Outheusden en Abraham Meessen, die bij testament van Ariaentge Willems van Wijck,
in haar leven weduwe van wijlen Gerrit Jansz van Heijnsbergen, not. Johan van Someren alhier van
11-1-1683, zijn gesteld tot executeurs van de uiterste wil, mitsgaders tot voogden over hun
minderjarige kinderen, enz.
eodem die
Arij Jansz tHooft en Engel Pieters Oosterhout, binnelantse schipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Cornelia Adams, daar vader af is Marten Oosenbrugge, enz.
den 13 dito
Maria Velsenaar, die bij testament van Cornelis van Rosendael, haar overleden man, is gesteld tot
voogdesse over hun kind, enz.
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eodem die
Simon Ooms, die bij testament van Maria van Haemste, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 2-3-1665, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Albartus Traftman en Gijsbert van Baetens zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Maijcke Splinters, daar vader af is Arij Fransz van der Bosch, enz.
den 19 dito
Pieter Paal, cleermaecker, is geord. tot voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Digna
Hartman, daar vader af is Paulus van Beusecom, enz.
den 25 dito
Jan Claesz, arbeijder aen de stats kraen, en Hendric Bartholomeus, cuijper, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Adriaen Claesz, daar moeder af is Cornelia Harmensz, enz.
eodem die
Op het verzoek van Heijltge Pieters Vermeulen, die bij testament van Gerrit Jansz de Vos, haar
overleden man, not. Johan van Weel alhier van 30-10-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Joris Jansz de Vos en Johannes Steenhorst
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Elisabeth Terwe, die bij testament van Jacob More, haar overleden man, not. Philips Basteels alhier
van 17-10-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 26 dito
Arij Hals is gesurrog. tot voogd van Aert Verstolck, “die maer provisonelijck voor dese was aen
gesteld” (neven Jan Stoffels van Waert) over de nagelaten weesk. van Aegje Jans, daar vader af is
Gerrit Hals, enz.
den 3-3-1683
Cornelis Adriaans Schutter, die bij testament van Ariaentge Willems, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Someren alhier van 17-7-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Maritge van Berckel, die bij testament van Jacobus Verschuijl, haar overleden
man, not. Hendricus Haeswindius tot Haarlem van 26-8-1676, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis en Gerard van Berckel gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 10 dito
Pieter Doeleman, apothecar, en Eeuwout Doelman, chirurgijn, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Hendric Houtom, geprocreeerd zo bij Jannetge Verbeecq als bij Aeltge Jans,
alle za. ged., enz.
eodem die
Jan van Heuckelom en Laurens Verburg zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
David Jacobs, daar moeder af is Maritge Leenderts, enz.
eodem die
Arent Noortloos en Pieter Leijenaer, Cap.t. van de waertgelders, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lieve Jacobs, daar moeder af is Catharina Marcelis, enz.
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eodem die
Johan Brouwer, binnevader van het pesthuijs alhier, en Pieter van der Veur, sleper, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Lucas van der Vles, daar moeder af is Jannetge van der Veur, enz.
den 11 dito
Evert Schreij, saelmaecker, en Steve van Heel, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Hendric Brouwer, daar moeder af is Maritge Alberts, enz.
den 13 [dito]
Martinus Sagmans, die bij testament van Annetge Thomas, in haar leven weduwe van schipper
Cornelis Wiltschut, not. Vitus Mustelius alhier van 14-10-1681, is gesteld tot voogd (nevens Thomas
Wiltschut) over alle minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn gerechtigd, enz.
den 17 dito
Pieter Gene van Nesch, die bij testament van Maertge Abrahams van Groenewegen, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van Rijsoort alhier van 11-8-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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den 17-3-1683
Leendert Reijnderts en Mathijs Jansz van Aecken, brouwersknechten, zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van wijlen Hendrick Reijnders, daar moeder af was Grietge Hendrics, enz.
den 18 dito
Pieter Been, passementwercker, en Jacob Fransz, servetwever, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Crijntge Frans, daar vader af is Mathijs Claesz, enz.
eodem die
De heer Josias Olmius, outcommissaris van ’t waterrecht, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van
wijlen de heer mr. Leonard van Naerssen, in zijn leven outschepe deser stat (nevens Andries van der
Horst) over de minderjarige zoon van wijlen Dirck van der Horst, daar moeder af is Juffr. Maria van
Schoonhove, enz.
den 24 dito
Nicolaas Swanevelt, chirurgijn, en Bartholomeus van Sittert zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Elisabeth Crijger, daar vader af was Damiaan van der Graaff, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Joachim Oudaan, die bij testament van Hugo Bouwens, not. Carolus van den
Ende alhier van 21-6-1681, is gesteld tot voogd over het weeskind van de voorn. Hugo Bouwens,
geprocreeerd bij (niet vermeld) zijn eerste huisvrouw zal., met macht om een of meer voogden te
assumeren, is Jan Salckert, brouwer in d’Leeuw met d'Staff, geord. als mede voogd over het kind,
enz.
den 26 dito
Jan Wiggaert en Warnaert Craenevelt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Clara
Wiggaerts, daar vader af is Harmen Buijsen, enz.
eodem die
Dirck Fransz Quispel, coopman, is geord. als voogd over de minderjarige zoon van Trijntge Frans, daar
vader af was Jan Buijser, enz.
eodem die
Robbert Jansz, statsarbeijder, en Pieter Jacobs, cuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Willemsz Broeckman, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
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den 31 dito
Lambert Jansz, kruijer, en Dirck Jansz, haringpacker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jannetge Elias, daar vader af is Tieleman Jacobs Armijs, enz.
eodem die
Leendert Vinck, schipper ter zee, en Francois de Walsche, coopman, die bij testament van Maertge
Cornelis, in haar leven weduwe van Claes Jacobsz Vinck, not. Johannes Bordels alhier van 6-3-1683,
zijn gesteld tot executeurs van haar uiterste wil, mitsgaders tot voogden over de kinderen van
Cornelis Claes Vinck, daar moeder af is Maertge Dircks, enz.
den 1-4-1683
Gillis van der Veecke en Claes Jansz van Bree, cleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Tieleman van Berckel, daar moeder af is Lijsbeth Cornelis, enz.
den 1-4-1683
Op het verzoek van Ambrosius Hutchenson, die bij testament van Sara Custus, zijn overleden
huisvrouw, not. Hartman de Custer, alhier van 12-3-1673, gesteld is voogd, nevens Thomas Sants za.
ged., met macht om een of meer voogden te assumeren, is Jeremias Hutcheson gesurrog. tot mede
voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Alzo Thomas Sants, in de vorenste acte gemeld, zich op reis naar Oost Indie meent te begeven, is hij
van de voogdij, “hier voren verhaalt”, geexcuseerd en de voorn. Jeremias Hutcheson, in zijn plaats
gesurrog., enz.
den 2 dito
Op het verzoek van Kniertie Jans Kruijmel, die bij testament van Claes Poulusz Appeldoorn, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 23-1-1677, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
[met macht] om een of meer voogden te surrog., zijn Johannes van Kuijlenburgh en Jacob Crumel
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Hooch en Johannes van Kuijlenborgh, die bij testament van Elisabeth
Appeldoorn, in haar leven huisvrouw van Cornelis Vergeer, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 13-121682, gesteld zijn, alsmede de voorn. Cornelis Vergeer, voogden over de kinderen van de voorn.
Elisabeth Appeldoorn, geprocreeert zo bij haar eerste als de voorn. Cornelis Vergeer, haar tweede
man, enz.
den 2 dito
Jan de Goede, die bij codicille van mr. Allard Couwenhove, in zijn leven secrtr. van des Stadt, not.
Johannes Bordels alhier van 1-3-1683, is gesteld tot executeur van diens uiterste wil, enz.
den 7 dito
Willem Baltens van der Fock, kaerdemaecker, die bij testament van Ingetge Randolfs, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 26-9-1675, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Johannes Rosmale, die bij testament van Niesge Jans, In haar leven weduwe van Pieter Bastiaensz
Hofman, not. Adriaen van Aller alhier van 4-1-1663, is gesteld tot executeur van de uiterste wil,
mitsgaders tot voogd over de minderjarigen, die uit kracht van dien zijn gerechtigd te erven, enz.
foto 114
den 8-4-1683
Alzo mr. Allard van Couwenhove noch bij zijn laatste testament, noch bij nadere codicille heeft
voorzien van voogden over de goederen van de kinderen van wijlen Juffr. Agatha van Couwenhove,
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daar vader af is de heer Cornelis Paets, hooft officier der Stadt Leijde, opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van haar grootvader voorn., onder zekere conditie, als het voorn. besloten
testament is mede brengende, zijn de heren Cornelis Couwenhove, bewinthebber van de
geoctroijeerde Oost Indise Comp. ter caemer alhier, en mr. Jan van der Linden, beide outpresident
schepen deser Stadt, geord. als voogden over de kinderen, enz.
den 9 dito
Corstiaen Immers, cruijer aen de waech, en Philip Pieters, clapwaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Emmetge Jans, daar vader af is Willem Loeff, enz.
eodem die
Hendric Centen, besemmaecker, en Hendric Marcusz zijn geord. als voogden over het weeskind van
Willem Jansz Wijnheck zal., daar moeder af was Fijtge Jans, enz.
eodem die
Paulus van Schoote en Harmen Harmensz, cruijer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Machteltge Jacobs, daar vader af is Jan Jooste, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Rosmale, die bij testament van Niesge Jans, in haar leven weduwe van
wijlen Pieter Bastiaens Hofman, not. Adriaen van Aller alhier van 41-1683, is gesteld tot voogd over
de minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn gerechtigd (nevens Pieter Jacobsz van Heel za.
ged.), is Pieter Hofman gesurrog. tot mede voogd over de voorn. minderjarigen, enz.
eodem die
Mathijs Ariensz, lijstemaecker, en Job Verhart, coopman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Claes, daar vader af was Joost Leendertsz de Raet, enz.
den 14 dito
Hendric van der Bel en Sander Outermans zijn geord. als voogden over het weeskind van Cornelia
Brouwers, daar vader af is Pieter Jansz Aalmis, enz.
eodem die
Bartholomeus van Sittert, die bij testament van Cornelia Crijgers, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Someren alhier van 3-11-1672, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 16 dito
Jan Fredericsz, varende man, en Jan Mathijsz, schilder, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Laurens Jans, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
den 28-4-1683
Op het verzoek van Neeltge van der Smisse, die bij testament van Andries Sempel, haar overleden
man, not. Jacob van Overveld alhier van 1-9-1673, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, zijn Jan van der Smisse en Barend
Hoendbergh gassumeerd tot mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Rocus van der Kemp en Bartel Rocusz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Cornelis Mont, daar moeder af is Maartie Rocusz, enz.
eodem die
Jan Doetmijnuijt, chirurgijn, en Jan Jansz Opmeer, zijn geord. als voogden over de minderjarige
kinderen van Gillis Carpentier, uitlandige persoon, daar moeder af is Jannetge Haeckswant, enz.
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den 29 dito
Willem van Someren, seepsieder, die bij testament van Cornelia Cruijswech, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 25-1-1670, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 30 dito
Dirck den Engel, pourdesoijwercker, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Gerrit Jansz,
metselaer, over de minderjarige uitlandige zoon van wijlen Barent Cornelis en Aegje Jansz, beide za.
ged., enz.
eodem die
Jacob Pieters, varende man, en Engel Claes den Engel zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Hubert Wessem, daar moeder af is Jannetge Cornelis, enz.
eodem die
Dingeman Pieters Weelant, die bij testament van Margarita van der Mast, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips de Custer alhier van 30-9-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Joost Wittius, clercq van de secrtr. van de weeskaemer, is gesurrog. tot curateur, op het verzoek van
Aert Verstolck (nevens de voorn. Aert Verstolck) over Aeltge Jans Goethart, krancksinnige persoon,
enz.
den 1-5-1683
Joan Uijthoeck is geord. tot voogd, nevens Diert Hogeveen over de weeskinderen van wijlen Pieter
Hogeveen, daar moeder af is Elsie Jans, enz.
foto 115
den 5-5-1683
De heer Samuel van der Laan, cap.t. van een compagnie burgeren deser stad, die bij testament van
Juffr. Cornelia Dircks, zijn overleden huisvrouw, not. Justus Verschuer alhier, is gesteld tot voogd over
hun kinderen, enz.
den 6-5-1683
Hubert van Meer en Willem van der Graeff zijn geord. tot voogden over de goederen van de kinderen
van wijlen Lambertus Brantwijk, daar moeder af is Elisabet Paus, opgekomen en aanbestorven door
doode en overlijden van de heer Mathijs Brantwijck, in zijn leven c.t. van een comp. soldaten, volgens
diens testament, not. Arnold Bullick binnen Schoonhoven van 24-1-1673, enz.
eodem die
Paulus Buijser en Jan Hendrics de Meijer, blockmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Dirck Duijckelaer, daar moeder af is Dieuwertge Pieters, enz.
den 7 dito
Cornelis van Duren, wollekooper, en Govert Cornelis de Beer, tapper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Lijsbeth Jacobs, daar vader af is Steve Marcelis, jegenwoordig uitlandige,
enz.
eodem die
Juffr. Maria Visch, die bij testament van Ds. Samuel Lansberge, in zijn leven bedienaer des
Goddelijcken woorts in de Remonstrantse kercke alhier, not. Philips Basteels alhier van 1-11-1672, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 12 dito
Thomas Thomasz Verjacht en Floris Cornelisz, schoemaeckers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Reijntge Gerrits, daar vader af is Willem Ariens, enz.
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den 15 dito
Adriaen Maen, die bij testament van Anna Jansz Ketelaer, zijn overleden huisvrouw, not. Govert van
Gesel alhier van 2-4-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 19 dito
Barent Jacobsz, schipper ter zee, en Gideon Jansz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Maertje Bartels, daar vader af is Johannes Jacobsz, enz.
den 20 dito
Claes Pietersz en Jacob Jooste van Houten zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen van
Reijbrand Simons, daar moeder af is Lijntge Pieters, enz.
den 26 dito
Johannes Constant, passementwercker, die bij testament van Anna de Canjoncle, zijn overleden
huisvrouw, not. Cornelis Rosendael alhier van 20-1-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 29-5-1683
Alzo Nicolaes van der Kop, die geord. is geweest tot curateur over Eva du Castel, weduwe van wijlen
Guilliaem Eelhout, kranksinnige persoon, verzocht heeft dat hij van de curatele mag worden, om
wettige redenen, ontslagen, enz.
eodem die
Abraham Bommenaer is gesurrog. tot curateur, in de plaats van N. van der Cop, die geexcuseerd is,
over Eva du Castel, weduwe van wijlen G. Eelhout, krancksinnige persone, enz.
eodem die
Willem van Schie en Johannes Roggen, laeckenkooper, die bij testament van Stijntge Jans de Laeth, in
haar leven weduwe van Willem Jansz van der Buijs, not. Abraham van der Velde binnen Delft van 281-1682, zijn gesteld tot voogden over de minderjarigen, die uit kracht van het testament zijn geraakt,
enz.
den 2-6-1683
Abraham Cetelaar, die bij testament van Susanna Meuls, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van
der Brugge alhier van 5-12-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Nicolaas Vosburgh, provoost deser Stat, en Gerard de Vries, lootgieter, zijn geord. als voogden over
de minderjarige kinderen van Geertruijd Goverts, daar vader af is Dirck van Berckel, enz.
den 3 dito
Pieter Fransz en Arij Hendrics, arbeijders aen de straet, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Barent Barentsz, daar moeder af is Elisabeth Jeremiasz, enz.
eodem die
Moijses van der Nagel, camerbewaerder van Burgemren. en dese caemer, en Nicolaes van Dongen,
s.t. schout deser stat, zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Cornelis Jacobs den Abt, over
de minderjarige zoon van wijlen Albert Jacobsz Kalckert, daar moeder af was Annetge Gabriels van
Maseijck, enz.
den 17 dito
Arent van der Linde, die bij testament van Marta Logiers, zijn overleden huisvrouw, not. Jacobus van
Aller alhier van 27-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacob Clercqs, cleermaecker en Gio Cockel zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem
Honfier, daar moeder af is Lena Thomas, enz.
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den 18 dito
Op het verzoek van Cornelia Willems van Tol, die bij testament van Hubert van der Lucht, haar
overleden man, not. Carolus van den Ende alhier van 19-8-1680, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Claesz van der Blom en Claes Cornelis
van der Lucht gesurrog. als voogden over het kind, enz.
foto 116
eodem die
Job Theunisz Cant is geord. als voogd over de nagelaten weesk. van wijlen Jannetge Cornelis, daar
vader af is Thomas Thomasz Russel, enz.
den 236-1683
Alzo Gerrit Prins, die geord. is geweest als voogd (nevens Johannes Louterbeecq) over de goederen
van de kinderen van Joost Janz van Kerckhove, daar moeder af is Elisabeth Walvis, aanbestorven
door doode en overlijden van Josijntge van Kerckhove, hun “outmoije”, van vaderszijde (overmits zijn
indispositie) en verzocht ontslagen te worden, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Louterbeecq, in de vorenste acte gemeld, is Johannes van Kerckhove
gesurrog. tot voogd, in de plaats van Gerrit Prins, die wettelijk is geexcuseerd, over de goederen van
de kinderen van uts., als in de vorenste acte gemeld, enz.
eodem die
Johannes Burghaert en Joose Wittius zijn geord. als voogden over de goederen van de kinderen van
Nicolaas van der Buijs, daar moeder af is Maritge Boudewijns, opgekomen en aanbestorven door
doode en overlijden van Willem Jansz van der Buijs, hun grootvader van vaderszijde, enz.
eodem die
Willem Cruijde, cleermaecker, en Paulus Gijsberts van den Reus, baenwercker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Jacob Jansz Pennij, daar moeder af is Annetge Caspars,
enz.
den 24 dito
Joris Jans, sackendrager, die bij testament van Lijsbeth Jans Bourgerie, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 20-9-1666, gesteld is voogd over hun kinderen, enz.
den 25 dito
Adriaen Cool is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Cornelis van Houten (nevens Levinus
Cool) over de weeskinderen van wijlen Adriaentge Ariens, daar vader af was Hendrick Slager, enz.
den 30-6-1683
Comp. de heer Cornelis Paedts, hooft officier der stadt Leijden, en verklaarde te accepteren de
voogdij over 1/3e in de goederen, zijn kinderen opgekomen en aanbestorven door doode en
overlijden van de heer mr. Allart Couwenhove, in zijn leven secrtr. deser stadt, ingevolge het accoord
tussen de heren mede voogden over de andere 2/3e parten, en hem op 22-6-1683, voor den Hove
van Hollant aangegeven?, enz.
eodem die
Ocker Jacobsz, scheepstimmerman, en Jan Leenderts, huijstimmerman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Ariaentge Jans, daar vader af is Jan Cornelis Thooft, enz.
den 2-7-1683
Op het verzoek van Barber Jans van Cloot, die bij testament van Harman Jansz van Voorde, haar
overleden man, not. P. van Someren alhier van 20-10-1667, gesteld is voogdesse over hun kinderen,

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

met macht een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, zijn Joost van Voorde en Cornelis
de Hartigh geord. als voogden over de kinderen, enz.
den 3 dito
Elisabeth Jans Hollaer, die bij testament van Willem Jansz Korenkraij, haar overleden man, not.
Philips Basteels alhier van 25-11-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 7 dito
Lambert Mattijs en Arnout van Dale zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Joan
Padbruwe, daar moeder af is Barber Jacobs, enz.
eodem die
Cornelis de Visscher, schoolmr., is gesurrog. tot voogd, nevens Hendrick Cente, (in de plaats van
wijlen Hendrick Marcus) over het weeskind van wijlen Willem Jansz Wijnheck, daar moeder af was
Grietge Jans Kistemaker, beide za. ged., enz.
den 16 dito
Maarte Andriesz, schoelapper, en Frans Ouwerkerck, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskind van wijlen Cornelis de Zwaan alsmede over t weeskint van Louijs Ferdinandis te samen
geprocreeert bij Heijltge Frans, enz. [acte met veel doorhalingen en bijschrijvingen].
den 17 dito
Op het verzoek van Ds. Gregorius Mees, predicant van de Gereformeerde kercke alhier, is Jacobus
Phenix geord. als voogd over de goederen van de nagelaten weeskinderen van wijlen Juffr. Rudolpha
Santvoort, daar vader af is de voorn. heer Gregorius Mees, opgekomen en aanbestorven door doode
en overlijden van wijlen de heer en mr. Lutetus Wilthuijs, in zijn leven adv. binnen Groeninge, hun
oom van moederszijde, enz.
den 21 dito
Frans Zegers, die bij testament (nevens Matheus Brant, woonachtig tot Amsterdam), die bij
testament van Johannes Hasevoet, in zijn leven chirurgien, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-41683, is gesteld tot voogd over de minderjarige kinderen van de voorn. Johannes Hasevoet,
geprocreeerd bij Cornelia de Haen, zijn eerste huisvrouw zal., als Susanna Brant, zijn laatste
huisvrouw, enz.
foto 117
den 22-7-1683
Abraham Jansz, schoenmaecker, en Harme Balte, arbeijder aen de straet, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Lijsbeth Gerrits, daar vader af is Christiaen Hubertsz, enz.
eodem die
Johannes Meuls en Gijsbert Juriaens, tuijnder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Hermansz van Delden, daar moeder af is Annetge Jans, enz.
den 23 dito
Pieter Verschuer is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Andries Laurensz, daar moeder
af is Susannetge Marne, enz.
eodem die
Op het verzoek van Clasge Ariens Kerckhove, die bij testament van Harmen Harmensz Vase, haar
overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 23-12-1669, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, zijn Arij Verburgh en Pieter Willebrorts geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
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den 29 dito
Op het verzoek van Adriaentge Hendrickx, die bij testament van Evert Buerman, haar overleden man,
not. Johan van Rijsoort alhier van 5-4-1673, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, zijn Jan Jansz
Groen en Maxmilliaen van Dorsten geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maritge Laurens Duijvendijck, die bij testament van Adriaan Boon, haar
overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 26-8-1678, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, zijn Jan en Jasper
Boon geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
den 29-7-1683
Jan en Jasper Boon, die bij testament van Adriaan Boon, in de vorenstaande acte gemeld, gesteld zijn
voogden over zijn minderjarige dochter geprocreeerd bij wijlen Maghtelt Jaspers Kels, zijn overleden
huisvrouw zal., enz.
eodem die
Louijs Elsevier, clercq ter admiraliteijt alhier, is gesteld tot voogd over het weeskind van wijlen
Adriaan Elsevier, daar moeder af is Catharina van Oudesteijn, enz.
eodem die
Ds. Johannis Mens is gesteld tot voogd, nevens Engel Kockx, over de weeskinderen van wijlen
Jannetge Heemskerck van Beest, daar vader af is Christiaan van Leeuwen, enz.
den 4-8-1683
De heer Abraham Elsevier is geord. tot voogd (nevens Louijs Elsevier) over het weeskind van wijlen
Adriaan Elsevier, daar moeder af is Catharina van Oudesteijn, enz.
eodem de
Jean Slecht, coopman, is van moederszijde gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen (niet vermeld),
nevens de heer mr. (voornaam niet vermeld) van den Bergh, vredemaecker, over de minderjarige
zoon van wijlen de de heer en mr. Willem Nobel, in zijn leven raet en vroetschap deser stadt, daar
moeder af was Juffr. Susanna van Bergen, enz.
eodem die
Simon Jansz Baers, die bij testament van Jetge Cornelis Schrieck, zijn overleden huisvrouw, not.
Hendric Swanenburgh binnen Woerden van 28-1-1668, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob Pieters Verme, die bij testament van Magdelena Ariens Schut, zijn
overleden huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 28-6-1677, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Cornelis Schut en Jan Adamsz
Cristij geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
den 5 dito
Frans Jansz, varende man, en Gerrit Boudewijns van IJck, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Nicolaas Pieters van der Swalen, daar moeder af is Levinia Jans, enz.
eodem die
Casparus Brouhuijs, schoolmr., en Willem Adriaensz, arbeijder aen de straet, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Jacob Pieters, daar moeder af is Cornelia Ariens, enz.
foto 118
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den 6-8-1683
Gideon Jansz en Hendric de Wael, arbeijders, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Thomasz, daar moeder af is Baertge Joris, enz.
eodem die
Leendert Schaap en Gerrit Thijsz, moutmaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Hester Theunis, daar vader af is Thomas Willemsz, enz.
den 11 dito
Andries Bartholomeus, lindewever, en Jacobus Michiels, ebbenhoutwercker, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Jan Paulus, daar moeder af is Sara Bartels, enz.
eodem die
Pieter Schoute en Jacobus Thijsz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Catharina
Floris, daar vader af is Gijsbert Ariens, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Jacobs Stolwijck, die bij testament van Nicolaes Schiebroeck, haar
overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 21-11-1673, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Johannes van der Toren en Anthonij
Westdijck gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 12 dito
Arent Cornelis, scheeptimmerman, en Mathijs Rijckelingh, schoenlapper, zijn geord. als voogden over
de minderjarige kinderen van wijlen Pleuntge Cornelis, daar vader af is Mels Pieters,
scheeptimmerman, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Maria Andriesz Stamme, die bij testament van Ruth Hendricsz van Nuijs, haar
overleden man, not. Johan van Weel alhier van 9-12-1679, is gesteld tot voogdesse, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Willem Dircks, droogscheerder, en Bartholomeus Hopman
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 16 dito
Leendert Woutersz en Johannes Jorisz, coolmeters, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Maria Jans, daar vader af is Arij Wouters, enz.
den 18 dito
Jan Willemsz, garentwijnder, en Hendric Guilliaemsz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Gerrit Gerrits, daar moeder af is Jannetge Huberts, enz.
den 25 dito
Matheus Brant, die bij testament van Johannes Hasevoet (nevens Frans Zegers) in zijn leven
chirurgijn, not. Zeger van der Brugge alhier van 20-4-1689, is gesteld tot voogd over de minderjarige
kinderen van de voorn. Johannes Hasevoet, geprocreeerd zo bij Cornelia de Haen als Susanna Brant,
enz.
den 26-8-1683
Abraham Claesz Walingh en Jan Jansz de Meijer zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Neeltge Claas, daar vader af is Harmen Barentsz, enz.
den 28 dito
Samuel Fransz is geord. als voogd (nevens Jacob Bruijgom) over de minderjarige dochter van wijlen
Hester Jans, daar vader af was Coenraet Luders, enz.
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den 8-9-1683
Arij Willemsz Rau en Jan Hendricksz, lintwercker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Jacob Lourensz, daar moeder af is Grietge Gerrits, enz.
eodem die
Hendrick Carels, kruijer, en Hendrick Mauritsz, haringhpacker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Hendrick Bantoert, daar moeder af is Lena Hendricks, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria de Koster, die bij testament van Paulus van Valckenburgh, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 27-3-1679, gesteld is voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, zijn Olivier de Coster en Bartholomeus de
Koster geassumeert als voogden. over het kind, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Pieternella Joosten, die bij testament van Simon Cornelis Vermeulen, haar
overleden man, not. Jacobus van Aller alhier van 8-11-1680 is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te mogen surrog., zijn Thomas Elder, timmermansknegt, en
Jacobus Misdoncq gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 13 dito
Theunis Willemsz de Valcq en Daem Hoogerkerck, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Eva Willems, daar vader af is Cornelis Jansz, visser, enz.
den 15 dito
Leendert Jansz Honslaar, brouwer in de Witte Leeuw, en Hendrick Jansz Heermans, bleijcker, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Aeltge Aerts, daar vader af is Harpert Ariensz,
enz.
eodem die
Simon van Hensberge en Gerrit Braeckel, die bij testament van Cornelia Warnaerts, in haar leven
weduwe van wijlen Hendrick van Hensberge, not. Philips Basteels alhier van 24-7-1683, zijn gesteld
tot voogden over het weeskind van wijlen Catharina van Hensberge, daar vader af is Evert van den
Burgh, enz.
foto 119
eodem die
Op het verzoek van van Simon van Hensberge en Gerrit Braeckel, die bij testament van uts., zijn
gesteld tot voogden over het weeskind van uts., met macht om een acteur te assumeren tot het
scheiden van de boedel is Joachim Oudaen Fransz gesteld tot acteur om de boedel te helpen
schiften, scheiden en delen, enz.
den 17 dito
Comp. op heden ter weeskamer Coenraat de Coninck, die bij testament van zal. Stijntge Jans, in haar
leven weduwe van wijlen Pr. Hellemans van Rijsoort, not. Maarte Kouwenhove tot Schiedam van 1410-1664, is gesteld tot voogd over de weeskinderen van wijlen van Angnieta van Rijsoort, hun
dochter, geprocreeerd bij wijlen Arent Sonmans, beide za. ged., en verzocht dat hij, als hebbende
bereikt de ouderdom van zeventig jaren van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
eodem die
De heren Matheus Sonmans en mr. Adriaen Vroese, out burgem. deser Stadt, zijn gesurrog. tot
voogden, in de plaats van wijlen Jan Claesz Overvelt en Coenraet d'Coninck, die zich van de voorn.
voogdij heeft ontslagen, over de goederen van de kinderen van wijlen Agnita van Rijsoort, daar vader
af was de heer Arent Sonmans, in zijn leven raet en vroetschap deser stadt, opgekomen en
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aanbestorven door doode en overlijden van Stijntge Jans zal., in haar leven weduwe van Pieter
Hellemans van Rijsoort, onder conditie als in haar testament, not. uts., is mede brengende, enz.
eodem die
Deselve heren zijn van vaders en moederszijde geord. als voogden over de goederen toebehorende
de weeskinderen van uts., gelegen in de provincie van Hollant, met exclusie van alle andere effecten,
waar die zouden mogen zijn, enz.
eodem die
Cornelis Willemsz Drost, glasemaecker, en Jan Pieters Hoeck, huijstimmerman, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Gerrit Jansz Val, daar moeder af is Maria Cornelis, enz.
den 22 dito
Simon Cocks, die bij testament van Ariaentge van Pause, in haar leven huisvrouw van Jacob Cruijmel,
not. Cornelis Maas alhier van 25-5-1683, is gesteld tot voogd over het weeskind van de voorn.
Ariaentge van Pause, daar vader af is de voorn. Jacob Cruijmel, comp. en verzocht dat hij om wettige
redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
den 22-9-1683
Jacob Cruijmel, die bij testament van uts., zijn overleden huisvrouw, not. uts., en Mathijs van der
Buijs zijn gesteld tot voogden over het minderjarige kind van uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., zijn gesteld tot voogden over het weeskind van
uts., is Hendrick Ravesteijn, coopman, gesurrog. tot voogd, in de plaats van de voorn. Simon Cocks,
die zich wettelijk heeft geexcuseerd, over het weeskind, enz.
den 25 dito
Jan Laurensz, cuijper, en Pieter Sachariasz Anckersmit zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Annetge Laurens, daar vader af is Joost Stoop, enz.
den 29 dito
Jordanus Jansz en Jan Jansz Kegels zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jan Jansz
van der Neth, daar moeder af is Trijntge Ariens, enz.
den 30 dito
Paulus Croesbeecq, Philips de Custer, beide procureur alhier, en Adriaen de Ruijter woonachtig tot
Amsterdam zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Jan Cornelis Hasevoet en Cornelis den Haan,
beide za. ged., over de weeskinderen van wijlen Cornelia de Haan, daar vader af was Johannes
Hasevoet, enz.
den 2-10-1683
Jan Jansz de Vijver en Johannes Dircksz zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem
Willems, daar moeder af is Maertge Ariens, enz.
den 8 dito
Jan de With en de heer Em. van Welsenes, s.t. secrtr. deser Stadt, die bij codicille van Adriaen de
With, not. Govert van Gesel alhier van 24-8-1683, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Eva van Griethuijse, daer vader af was de voorn. Adriaen de With, enz.
eodem die
op het verzoek van de heer Em. van Welsenes, s.t. secrtr. deser stadt, en Adriaen van Leuwen als
geord. voogden over de minderjarige zoon van Volckert van Schaar za., daar moeder af was
Willemina Sempels, is Jan de With gesurrog. tot mede voogd (in de plaats van wijlen Adriaen de
With) over de minderjarige, enz.
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eodem die
Johannes Francois de Jonge, die bij testament van wijlen Elisabeth van Egmont, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 19-9-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 120
den 9-10-1683
Hendrick Pietersz en Harmen Jacobsz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Pieter
Pietersz, daar moeder af is Jannetge Maartens, enz.
eodem die
Dirck Jansz, hoedemaker, en Willem Cornelisz, pottebacker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Annetie Pieters, daar vader af is Job Teunisse, enz.
den 14 dito
Claes Willemz, seijlmaecker en Hendric Willemsz Visch, drooghscheerder, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Catharina Willems, daar vader af is Joost Jansz Dorreboom, enz.
eodem die
Leendert van der Bel, cleermaecker en Lucas Jansz van der Giesen, drooghscheerder, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Jannetge Aernouts, daar vader af was Joris Eeckertsz, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Neeltge Post, die bij testament van Jeronimus Rotshoeck, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Johannes Verschuer en Pieter Doelman gesurrog. tot voogden over het kind,
enz.
den 18 dito
Gelesen de reqt. aen dese kaemer gepresenteert bij Juffr. Catharina van Couwenhove, weduwe van
Francois Rees, wonende alhier mitsgaders de heren Cornelis van Couwenhove en mr. Johan van der
Linden, beijde out presid.t. Schepenen deser stadt, raekende de voogdie over Willem en Elisabeth
Pauls, minderjarige kinderen bij de voorn. Cornelis verweckt aen Juffr. Agatha van Couwenhove, zijn
overleden huijsvrouwe ende, enz. [Dit gaat nog een eind door, niet verder overgenomen].
foto 121
den 20 dito
Pieter Pietersz, arbeijder, en Maerte Cornelis, sackedrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Engelbrecht Jans, daar moeder af is Joosge Cornelis, enz.
den 21 dito
Cornelis van der Bel, voorleser In d’ Zuijderkerck, en Arij Jansz, varende man, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Gerrit Matroos, daar moeder af is Jannetge Jacobs, enz.
eodem die
Cornelis de Bruijn, schipper ter zee, die bij testament van Pleuntge Reijers, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 17-4-1662, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 23 dito
Jean Boucquillion, coopman, en J. Wittius, clercq van de weeskaemer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Nicolaas Hawan, daar moeder af is Anna le Gaij, enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Leenderts, die bij testament van Harmanus Frijge, haar overleden man,
not. Isaacq de Roij alhier van 6-8-1675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om een of
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meer voogden te surrog., zijn Theunis Slickers, wever, en Hendrick Helgers, laeckenbereijder,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Legaij, weduwe van wijlen Nicolaas Hawan, en Jean Boucquillion als voogd
over de weeskinderen van de voorn. N. Hawan, daar moeder af is de voorn. Anna le Gaij, is Joost
Wittius gesteld tot administrateur over de goederen de voorn. kinderen toebehorende, enz.
den 29-10-1683
Frans Labetu en Jan Jansz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Lijsbeth Jans
Labetu, daar vader af is Steve Abrahamsz, enz.
den 30 dito
Pieter Ostens en Engel Cocks zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Frans Huijge Cocks en Huijch
Fransz Cocks, beide za. ged., over de weeskinderen van wijlen Mathijs Ostens, daar moeder af was
Maijcke Fransz Cocks, enz.
eodem die
Simon van der Mij, “die uijt krachte van de reservatoire clausule geinsereert in d' codicillaire
dispositie” van de heer Christiaen Hartsoecker, in zijn leven Predicant in de Remonstrantse gemeente
alhier, van 28-6-1677, not. Cornelis Rosendael alhier, bij nadere dispositie onder de hand op 18-71683, is gesteld tot administrerende voogd en Nicolaes Hartsoecker, nevens Jacob van der Mij, tot
toeziende voogden over de minderjarige kinderen van de voorn. Christiaen Hartsoecker, daar
moeder af was Anna van der Mij, enz.
eodem die
Johannes van Slede, cleermaecker, en Jan Robbrechtsz, cnoopmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Laurens Hendricks, daar moeder af is Jannetge Thijsz, enz.
den 4 Novemb.
Jacobus de Stercke is geord. als mede voogd, nevens Albertus Trapmans en Gijsbert van Baetens,
over het weeskind van wijlen Maijcke Splinters, daar vader af is Arij van den Bosch, enz.
eodem die
Jacobus de Wecker, die bij testament van Maria Pieters Tierens, zijn overleden huisvrouw, not.
Philips Basteels alhier van 17-9-1669, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 5 dito
Jan Willemsz de Munnick, die bij testament van Trijntge Claas van der Stam, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 2-8-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Rombout Maestricht en Gilles Baken, die bij testament van Johannes Baecke, not. Johan van Weel
alhier van 6-8-1683, zijn gesteld tot voogden over zijn kinderen geprocreeerd bij wijlen Lijsbeth van
den Houve, enz.
den 10 dito
Arij Cornelis, sackedraeger, en Joost Cornelis, molenaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Roelant Everts, daar moeder af is Annetge Pieters, enz.
foto 122
den 11-11-1683
Claes Cornelis van der Lucht en Jacob Claesz van der Blom zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Maertge Cornelis, daar vader af is Arij Bastiaensz Cruijt, enz.
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eodem die
Abraham de With, maeckelaer, en Abraham Muts, besemmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Cornelis Jacobs Schuijff, daar moeder af is Magdaleentje Jans, enz.
den 18 dito
Jan Willemsz en Jeremias Woutersz, varende lieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Pieternelletge Daniels, daar vader af is Robbert Robrechts de Groot, enz.
eodem die
Op het verzoek van Mevrouwe Anna Imans, weduwe van wijlen de heer Philip Julius Lichtenbergh, in
zijn leven L.t. Collonel ten dienste deser landen, die bij testament van haar voorn. man zal., not.
Sacharias van der Heijden binnen s’Gravenhagen van 23-1-1674, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn de heren James Aerskine, mede L.t.
Collonel ten dienste der voorn. landen, en Simon Scotte, outschepe deser stadt, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
eodem die
Hermanus Schreij en Pieter Schaep zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Dirck
Tretouwer, daar moeder af was Fijtge van Swaenderen, enz.
eodem die
Cornelis Jansz Engelrave en Mathijs Gerrits Verhoogh zijn geord. als voogden over de goederen van
de kinderen van Claes Jacobs, daar moeder af is Maritge Jans Engelraven, opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van wijlen Pieter Hendricsz IJsselsteijn, hun neef van
vaderszijde, uitwijzende zijn testament, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 28-10-1683, enz.
den 19 dito
Jan Deonijsz, kuijper en Casparus Hulsthorst zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Jannetge Abrahams, daar vader af is Jacob Ariens, enz.
eodem die
Op het verzoek van Hendrickje Samons van der Hoeck, die bij testament van Cornelis Versteegh, haar
overleden man, not. Adriaen van der Block binnen Delft van 2-5-1671, is gesteld tot voogdesse over
hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Dirc Meuwels en Florens van Aller
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Hendric van Leeuwen, apothecarius, die bij codicille van Juffr. Anna van
Nieuwael, vorens weduwe van wijlen Cornelis Verneij en laatst gewezen huisvrouw van de heer
Jacob Slip, dijckgraeff ter Goes, not. Leonard van Zijl alhier van 28-5-1671, is gesteld tot voogd
(nevens Willem Jans Verduijn za. ged.) over alle onmondige die uit kracht van het testament zijn
geraakt, mitsgaders tot executeur van het zelve, is Pieter Verschuer gesurrog., in de plaats van de
voorn. W. Jansz Verduijn zal.) tot mede voogd over de minderjarigen, mitsgaders tot mede executeur
van het testament, enz.
den 20-11-1683
Maertge Ariens, die bij testament van Joost Lievensz Boelhouwer, haar overleden man, not. Pieter
van Someren alhier van 29-6-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Ockerus Slingerlant, coopman, die bij testament van Eva Dircks Versijden, te vorens weduwe van
Reijer Willems de Veth en laatst hertrouwt met (niet vermeld), not. Philips Basteels alhier van 4-101679, is gesteld tot voogd over de minderjarige kinderen van de voorn. Eva Dircks Versijden, daar
vader af was de voorn. Reijer Willems de Veth, enz.
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eodem die
Alzo Cornelis Jacobs van den Bosch, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., te
kennen heeft doen geven dat hij meer als drie voogdijen was waarnemende, en dat hij derhalve
daarvan mag worden geexcuseerd, enz.
eodem die
Op het verzoek van Ockerus Slingerlant, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met
macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Adriaen Balckenende en Johannes van
Ravensteijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen David Dircks Versijden en Cornelis Jacobs
van den Bosch, die wettelijk geexcuseerd is, over de kinderen, enz.
eodem die
Aert Joachimsz Bicker en Christiaen van Jachten zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Jannetge Elias, daar vader af is Floris Jansz Kleijn, enz.
den 25 dito
Jan Jorisz Verduijn, die bij testament van Catharina Jacobs Verbeecq, zijn overleden huisvrouw, not.
Dirck Meesters alhier van 24-1-1668, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Dircksz van der Bijl, die bij testament van Maertge Pieters van Asch, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 11-4-1676, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 123
den 25-11-1683
Hendric Fransz, varende man, en Claes de Vlamingh, sackendrager, zijn geord. als voogden over de
minderjarige kinderen van Maertge Pieters, daar vader af is Jan Fransz, enz.
eodem die
Weijnand Gerrits, mandemaecker, en Willem Jans van der Lucht, schoenmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jacomijntge Jans, daar vader af is Claes Gerrits, enz.
eodem die
Copia
Aende heeren Weesmren. der stadt Rotterdam
Geven reverentelijck te kennen Annetie Marcus wed van Heijndrick Jacobs Crawaat, Jacobus Fuisons,
Johannes Cesarius als gekent hebbende Willemijna Finson, mitsgaders Anna Finson, meerderjarige
doghter so dat sij supplt.en [niet verder overgenomen].
eodem die
Op het verzoek van Annetie Marcus, weduwe van Hendrick Jacobs Crawaat, Johannes Cesarius als
getrouwd hebbende Willemina Finson, mitsgaders Anna Finson, in de vorenstaande reqts. gemeld is
Jacobus Finson gesteld tot curateur ad litis over de minderjarige kinderen van zal. Margareta Finson,
daar vader af is Evert Tribbelvoet, enz.
den 27-11-1683
Cornelis Schenck, gijlslager, en Dirck den Engel zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Jan Schenck, daar moeder af is Pietertie Hendricks, enz.
eodom die
Mathijs Jans en Dirck Zuijlen zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Arij Joosten, daar
moeder af is Sijtge Jans, enz.
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eodem die
Jan Robberts Verhouve en Hermanus Pieters zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Willem Hendricks, daar moeder af is Pieternella Maartens, enz.
eodem die
Nicolaes Gommersen van Bertel en Anthonij Matheus Wardenier en Francq Pieters Lagendaal, die bij
codicille van Pieter Wardeniers en Ariaantge Isaacks van Nijvelt, in hun leven echteman en vrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 25-11-1679, gesteld is voogd over henlieder minderjarige
kindskinderen en verdere decendenten mitsgaders derselven goederen die zij, ‘t zij ex testamento of
ab intestato, van haar zullen erven, enz.
eodem die
Antonij Matheus Wardenier en Isaacq Pieters Lagendaal, die bij testament van uts., gesteld zijn tot
voogden over hun minderjarigen en hun goederen, not. uts. alhier van 27-1-1673, enz.
den 1-12-1683
Jacobus Jansz en Dirck den Engel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan Joosten,
geprocreeerd zo bij Jannetge Cornelis, zijn eerste als Aeltge Pieters, zijn laatste huisvrouw, enz.
eodem die
Pieter van Vijver en Jan Gerrits van Huchtenburg zijn geord. als voogden over de goederen van
Neeltge Hendricks nagelaten dochter van wijlen Hendrick Pieters IJselsteijn, daar moeder af is
Maertge Leenderts, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Pieter Heijndricks
IJselsteijn, uitwijzende het testament, not. Nicolaas van Cleeff alhier van 28-10-1683, enz.
den 2 dito
Anthonij Jansz en Arij Crijnen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Grietge
Simons, daar vader af is Jan Dircks, enz.
den 3 dito
Thomas Jansz, varende man, en Dirck Blie, cleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Steve Reijniers, daar moeder af is Geertruijd Jans, enz.
foto 124
den 3-12-1683
Cornelis Jansz, garentwijnder, en Johannes Missu, smit, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Abraham van der Graeff, daar moeder af is Jannetge Gillis, enz.
den 4 dito
Dirck Cornelisz, scheeptimmerman, en Jacob Simons, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Huijch Cornelis, daar moeder af is Lijsbeth Witte, enz.
eodem die
Bastiaen de Leeuw, die geord. is geweest als voogd over het weeskind van wijlen Catharina de
Beerewouts, daar vader af was Cornelis Jans de Leeuw (nevens Simon Beerewout) comp. op heden
ter weeskamer en verzocht dat hij van de voogdij om wettige redenen mag worden onslagen, enz.
eodem die
Willem Bastiaensz van Dijck is gesurrog. tot voogd, zo van vaders als moederszijde, in de plaats van
de voorn. Bastiaen de Leeuw, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, (nevens Simon Beerewout) over
het weeskind in de vorenste acte gemeld, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis Pieters Cortleven, die bij testament van Michieltge Ockers, zijn eerste
huisvrouw zal., is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te
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assumeren, zijn Pieter Coninck, marcktschipper op Delft, en Albert van Meurs, garentwijnder, geord.
als mede voogden over de kinderen, enz.
den 8 dito
Frans Remij en Jan Thomasz Spanjer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Machteltge
Ariens, daar vader af is Frans Gerrits, enz.
eodem die
Thomas Ariensz en Jan Joachimsz zijn geord. als voogden over het weeskind van Claas Hendricks,
daar moeder af is Willemtge Joachims, enz.
eodem die
Catharina van Nuijs, die bij testament var Jasper Molevliet, haar overleden man, not. Jacobus van
Aller alhier van 28-4-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Dirck van Appeldoorn is geord. tot voogd over het weeskind van Jannetie Hendricks van Hees za.
ged., daar vader af is Hendrick van Appeldoorn, uitlandige, enz.
den 9 dito
Jan Tijsz, brouwer, en Cornelis Duijvendijck zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Cornelia Goethart, daar vader af is Mattijs Duijvendijck, enz.
den 11-12-1683
Jan Hendricksz, lintwercker, en Tijs Cornelisz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Andries Teunisz, daar moeder af is Stijntge Jacobs, enz.
den 15 dito
Jasper Pietersz, droogscheerder, is geord. als voogd over het weeskind van Philips Stoppelaer, daar
moeder af was Sijtge Pieters, enz.
den 16 dito
Jan Willemsz, die bij testament van Maertge Cornelis van Persijn, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacob Delphius alhier van 25-2-1669, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 10 dito
Cornelis Ariensz Besaen is geord. als mede voogd (nevens Jasper Pieters) over het weeskind van
wijlen Philips Stoppelaer, daar moeder af was Sijtge Pieters, enz.
den 22 dito
Comp. Jan Albertsz de Haas, die bij testament van Maria Jansz van Griethuijse en Jacobus Starreman,
beide za. ged., not. Govert van Gesel alhier van 7-12-1681, is gesteld tot executeur van het
testament, mitsgaders tot voogd zo hun erfgenamen en verzocht dat hij om wettige redenen van het
executeurschap mitsgaders de voogdij mag worden geexcuseerd, enz.
eodem die
De heer Em. van Welsenes, s. secrtr. deser Stadt en Jan de With, pontgaerder en maeckelaer, zijn in
de plaats van Jan Albertsz de Haas, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, en Adriaen de With zal.,
gesurrog. tot voogden over de minderjarige erfgenamen van Maria Jans van Griethuijse en Jacobus
Starreman, beide za. ged., enz.
eodem die
Cornelis Ariensz Besaen en Jasper Pieters, droogscheerder, zijn geord. als voogden over de
minderjarige zoon van wijlen Philip Stoppelaer, daar moeder af was Sijtge Pieters, enz. (in margine:
abuijs staat sich voor).
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den 23 dito
Claas Jansz de Groot en Pieter Pietersz, besemmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Heiletge Pieters, daar vader af was Sijmon Hendricksz, enz.
eodem die
Dirck Jansz Visser en Pieter Aelbertsz van der Snoeck zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Woutersz, daar moeder af is Catharina Gerrits, enz.
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den 5-1-1684
Arij Claesz en Beunis Dircks zijn geord. als voogden over het weeskind van Leendert Ariens, daar
moeder af is Marijtje Ariens, enz.
eodem die
Jan Cornelisz en Claes Jansz Pincen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gillis Pieters,
daar moeder af is Maritge Gerrits, enz.
den 6 dito
Mathijs Jansz en Gerrit van Sitter zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Maria Michiels,
daar vader af is Wouter Paulus Verschuer, enz.
den 7 dito
Op het verzoek van Jan Andriesz van Tuwen, kleermaecker, die bij testament van wijlen Dirck den
Edelman is gesteld tot voogd (nevens Abraham Cornelis Steenevelt zal. ged.) met macht om een of
meer voogden te surrog., is Cornelis Cornelis van Groenewegen gesurrog. tot mede voogd over de
weeskinderen van de voorn. Dirck den Edelman, daar moeder af was Maertge Ariensz, enz.
eodem die
Jan Andriesz en Corstiaen Corstiaensz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jan
Jansz, daar moeder af is Gieltge Adams, enz.
eodem die
Pieter Gillisz en Jacob Pietersz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Lijsbeth
Cornelis, daar vader af is Cornelis Willemsz, enz.
den 8 dito
Hendric Jansz Leemput en Daniel Abrahamsz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jan Beijer, daar moeder af is Aeltge Hendricks, enz.
eodem die
Paulus van Croesbeecq is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Magdalena de Haen, daar
vader af was Jan Volboet, enz.
den 12 dito
Op het verzoek van Annetge Hermansz van der Burgh, weduwe van wijlen Hendric Hendricsz
Wedepoel, die bij testament van haar voorn. man zal., not. Johan van Weel alhier van 10-5-1679, is
gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Anthonij
Jans Tromp en Herman Jansz van der Burgh gesurrog. tot voogden, in de plaats van Lubbert Stevensz
en Juriaen Jansz, beide za. ged., zo over het voorkind van de voorn. Hendric Wedepoel, geprocreeerd
bij wijlen Machteltje Thomas, als over het kind geprocreeerd bij de voorn. Annetge van der Burgh,
enz.
den 14 dito
Jan van Hals en Lauwerens van Leeuwen zijn geord. als voogden over het weeskind van Sara Jans,
daar vader af is Jacob Jans, enz.
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eodem die
Adriaen de Buijser is geord. als voogd, nevens Paulus van Croesbeeck, notaris en procureur alhier,
over het weeskind van wijlen Jan Abrahamsz Volboet, daar moeder af was Magdalena de Haen, enz.
eodem die
Jan van Balen en Laurens van Leuwen zijn geord. als voogden over het weeskind van Sara Jans
Overrijnder, daar vader af is Jacob Jansz van Balen, thuijnder, enz.
eodem die
Elisabeth de Knuijt, die bij testament van haar overleden man Cornelis Poortugael, not. Johan van
Rijsoort alhier van 2-1-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 20-1-1684
Joost Jansz van Rossem en Pieter Buijs, binneschippers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Dirck Jansz van Waert, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
eodem die
Gerrit Abrahamsz en Jacobus Lequint zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Abraham
Willemsz de Bruijn, daar moeder af is Niesje Gerrits, enz.
eodem die
Jan Robrechtsz en Isacq Abrahamsz zijn geord. als voogden over het weeskind van Theunis Cornelis,
daar moeder af is Jacobmijntge Robberts, enz.
eodem die
Op het verzoek van (niet ingevuld) voogd (niet in gevuld) als in huwelijk hebbende Adriana Quack is
Hendric Ravesteijn de Jonge, coopman, geord. als voogd over het weeskind van wijlen de heer Pieter
van Sevenhove, in zijn leven baillieu en schout tot Warmont en schout tot Nieucoop, daar moeder af
is de voorn. Adriana Quack, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Maritje Jans van der Steen, die bij testament van Cornelis Jansz Stockum, haar
overleden man, not. Nicolaes van Cleef alhier van 14-5-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis van der Steen en Johannes van
Berckhem gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 22 dito
Claas Breugelsz en Rocus Bartelsz van der Kemp zijn gesurrog. tot voogden (in de plaats van Joris
Gerritsz Cuijlenburgh en Cornelis Pietersz beide za. ged.) over de weeskinderen van wijlen Frans
Hendricksz Koningh, in zijn leven verjeeter in de Rooleeuw, daar moeder af was Trijntje Bartels, enz.
eodem die
Pieter van Alphen, die bij testament van Catharina Wijtmans, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 27-1-1664, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
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den 26-1-1684
Op het verzoek van Hendric Peur is Aert Willems Muijl gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van
wijlen Jacob Peur, over de weeskinderen van Volckje Peur, daar vader af is Cornelis den Danser, enz.
den 2-2-1684
Gerrit de Bree en Lambert Jansz van der Bosch zijn geord. zo van vaders als moederszijde over de
weeskinderen van wijlen Gerrit Barentsz van der Swaen, daar moeder af was Maritge Gijsbrechts de
Bree, enz.
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eodem die
Andries Hendricksz, varendeman, en Robbert Sudderlant, schoenmaker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Tomas Tomasz, daar moeder af was Elisabeth Hardij, enz.
eodem die
Sander Roe, kruijer, en Sander Jansz, schilder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Pieter Gorden, daar moeder af is Lijsbeth Jans Gorden, enz.
den 3 dito
Rocus Claesz, huijstimmerman, en Gerrit Hendricsz, kruijer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Petronella Gabriels, daar vader af is Mathijs Leenderts, enz.
eodem die
Leendert Jacobsz, die bij testament van Ariaentge Pieters, zijn overleden huisvrouw, not. Jacob
Duijfhuijse alhier van 23-4-1659, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Christiaensz, tegelbacker, en Leendert Jacobsz, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Jans Hesterman, daar moeder af is Annetge de Wilde, enz.
den 5 dito
Cornelis van Vlierden en Jan Lagarden, zijn geord. als voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Hendrickie Crijnen, daar vader af is Gillis Lagarde althans lateters?, enz.
eodem die
Cornelis Jacobsz Alblasserdam, veerschipper van dese stadt op Middelburg, en Isaack Spaan,
kleermaker, zijn geord. als voogden zo van vaders als moederszijde over de weeskinderen van wijlen
Jannetie Michiels en Jan Jansz Verstere, enz.
eodem die
Johannis Couper, die bij testament van Elisabeth de Hoogh, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
de Pavort alhier van 15-12-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 18-2-1684
Goose Lievensz van der Graeff en Gerrit Gerritse Stam, die bij testament van Dirck Jacobsz van
Raijen, not. Vitus Mustelius alhier van 30-4-1677, zijn gesteld tot executeurs van de uiterste wil, als
mede tot voogden over al de minderjarige en hun goederen, die uit kracht van dien zijn geraakt, enz.
eodem die
Moijses van der Nagel, camerbewaerder van Burgemren en dese Caemer, is gesurrog. tot voogd, in
de plaats van wijlen Samuel Lansberge, in zijn leven predicant van de Remonstrants Gemeente alhier,
over de kinderen van wijlen Jacob van der Hoeve en Aeltge Spijckoort, beide za. ged., opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Dirckje Cornelis Gouwenaer, vorens weduwe van wijlen
Roeland Jansz Spijckoort, hun grootmoeder van moederszijde, volgens haar testament, not. Jacobus
van Aller alhier van 9-1-1678, enz.
eodem die
Hubert Flock en Hubert van ‘t Wedde zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem van
Eeckhout, daar moeder af is Maritje de Bruijn, enz.
eodem die
Pieter Willemsz, sackedraeger, en Pieter Koninckreur, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Willems, daar vader af is Frederic de Rot, enz.
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eodem die
Gerrit Janszz Bolle, tuijnder, en Hendric Hendricsz, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jan Maertensz, daar moeder af is Barber Jansz, enz.
eodem die
Hendric Pietersz Werver, timmerman, en Adam Adamsz, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Gerrits, daar vader af is Frans Theunisz, enz.
eodem die
Cornelis Stolwijck, vendumeester deser stadt, en Jacob Verbeecq zijn geord. als voogden en
curateurs om Gillis La Garde, “uijtlandige ende latiterende over seeckere manslach te representeren
ende desselfs goederen te regeren ende administreren”, enz.
den 25-2-1684
Op het verzoek van Catharina Isenhagius, die bij testament van Jeremias de Stercke, haar overleden
man, not. Dirck Meesters alhier van 27-7-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacobus en Pieter de Stercke gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
eodem die
Gerrit van der Veer en Engel Cocx zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Johannes Grindal, dr.
medicine, en Adriaen Alebos over de minderjarige dochter van wijlen Arent Arentsz van Swol,
geprocreeerd bij Geertge Cornelis Santvliet, enz.
den 8-3-1684
Hendrick Foddel is geord. als voogd van moederszijde over het weeskind van wijlen Martijntie
Pieters, daar vader af was Pieter Disseldorp, enz.
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den 9-3-1689
Willem en Cornelis Molenijser zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jan van
Errewegen, daar moeder af is Maria Molenijser, enz.
den 10 dito
De heren Cornelis van Couwenhoven en Mr. Johan van der Linden, beide out president schepenen
deser stadt, die bij testament van Juffr. Catharina van Couwenhove, in haar leven weduwe van wijlen
de heer Francois Rees, in zijn leven in den outraadt der Stadt Dordrecht, onder haar hand gemaakt
van 8-1-1684, waarvan superscriptie dezelfde dag is gepasseerd voor notaris Philips Basteels alhier,
zijn gesteld tot voogden over de minderjarige of toezicht behoevende personen, in de regering van
hun goederen die zij uit kracht van het testament zullen komen te erven en genieten, enz.
eodem die
Jacob Dulap, coopman, is gesurrog. tot voogd (nevens Andries Russel), in de plaats van wijlen (niet
vermeld) over de weeskinderen van wijlen Robbert Allane, daar moeder af is Margareta Meane, enz.
den 16 dito
Jacobus van der Wout, die bij testament van Lijsbeth Anthonis van der Sprong, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 9-11-1673, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 22 dito
Cornelis van Willigen, korenkooper, en Dirck van Roijen, koperslager, die bij testament van Barber
Jans Mulders, in haar leven huisvrouw van Claas Michiels Wanda, not. Carolus van den Ende alhier
van 16-10-1683, zijn gesteld tot voogden over haar kinderen geprocreeerd bij de heer Claes Wanda,
enz.
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eodem die
Op het verzoek van Juffr. Maria Boogaerd, te vorens weduwe van Ds. Fredericus Ouwens, en laatst
weduwe van wijlen Willem Jansz Verduijn, als bij testament van haar voorn. eerste man zal., not.
Jacobus Delphius alhier van 25-10-1666, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn de heer Willem Pedij, out commissaris van zeesaecken, en Jacobus
de Wecker, boeckhouder, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., als bij testament van haar voorn. laatste man, not. Govert van Gesel alhier
van 25-8-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te
mogen surrog., zijn de heer Willem Pedij en Jacobus de Wecker gesurrog. tot voogden over het kind,
enz.
eodem die
Mr. Gerbrant de Reus, secrtr. van dese kaemer, is gesteld tot administrateur over zodanige goederen
als het kind of de kinderen van wijlen Adriaen van der Walle, in zijn leven opperhooft tot Andrigerij
in Oost Indien overleden, daar moeder af was (niet vermeld), opgekomen en aanbestorven door
doode en overlijden van wijlen Pieter Hillebrantsz van der Walle, in zijn leven gewoond hebbende tot
Delft, als mede over zodanige andere effecten als alhier hebben berust onder Hillebrand van der
Walle, enz.
eodem die
Jan Vrancken en Jan Vinckesteijn, die bij testament van Lijsbeth Gerrits Goutsblom, in haar leven
weduwe van Jan Leendertsz Blauw, not. Vitus Mustelius alhier van 2-8-1680, zijn gesteld tot voogden
over de kinderen van Aegje Claes, dochter van Neeltge Gerrits, en administrateurs over het legaat
van vierhonderd gulden, haar bij het voorn. testament gemaakt, enz.
den 24-3-1684
Dirc Pietersz, timmerman en Jan Stoffels, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de weekinderen
van Hendrik Baterij, daar moeder af is Maritge Pieters, enz.
eodem die
Witte de Gelder en Hendric Leendertsz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Arentge Hendrics, daar vader af was Leendert Jansz, enz.
den 8-4-1684
Op het verzoek van Davit van Fernij, die bij testament van Maijcken Rijshouck, zijn overleden
huisvrouw, not. Jacobus Delphius alhier van 17-3-1670, gesteld is voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden, nevens hem, te mogen assumeren, zijn Willem en Jan Rijshouck
geord. als voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Antonij Willemsz, schoenlapper, en Jacobus Ennes, bedienaar ter begravenis, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Jannetge Penman, daar vader af is Sander Wight, enz.
eodem die
Pieter en Cornelis Maas zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Harman Barentsz van ’t
Hoff, daar moeder af was Petronella Maas, enz.
eodem die
Grietie Baltens, die bij testament van Harman Barents van het Hoff, haar overleden man, not. Pr. van
Someren alhier van 14-6-1675, gesteld is voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 128
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den 12-4-1684
Comp. Paulus Croesbeecq, procureur alhier, als geord. voogd over het weeskind van wijlen Jan
Abrahamsz Volvoet, daar moeder af was Magdalena de Haen, en verzocht dat hij van de voogdij, om
wettige redenen, mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Mathijs van Sanen, coopman tot Haarlem, en Adriaen de Buijser, maeckelaer tot Amsterdam, zijn
gesurrog. tot voogden, in de plaats van Paulus Croesbeecq, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, over
het weeskind in de vorenste acte gemeld, enz.
den 15 dito
Jacob Pietersz van der Aer, varende man, en Engel Claazs den Engel, backer, zijn geord. als voogden
over de goederen van de kinderen van Jannetge Cornelis, daar vader af was Dirck Claasz den Engel,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Jan Cornelis Ruijgeman, hun oom van
vaderszijde, volgens diens testament, not. Philips Basteels alhier van 20-2-1683, onder conditie als in
het testament is uitgedrukt, enz.
den 20 dito
Johannes van der Buijs, die bij testament van Margarita Quinckerts, zijn overleden huisvrouw, not.
Vitus Mustelius alhier van 28-2-1671, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 21 dito
De heer Matheus Sonmans, die bij testament van Hendric Sonman, zijn overleden vader zal., not.
Johan van de Pavort alhier van 7-3-1684, is gesteld tot voogd over de minderjarigen, die uit kracht
van het testament zijn gerechtigd, mitsgaders tot executeur van dien, enz.
den 22 dito
Cornelis van Oort, meesterschilder, en Andries Verbeecq, vleeshouder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Grietge Theunis, daar vader af is Pieter Jansz, enz.
den 30-4-1684
Jan Stoffelsz, sackedraeger, en Dirck Pietersz, timmerman, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijntge Willems, daar vader af is Coenraet Hendricksz, enz.
den 4-5-1684
Johannes Roorboom en Govert van Wel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Barbara
Harpers van den Burghgraeff, daar vader af is Willem van Rhoon, enz.
eodem die
Dirck Elseman en Govert van Wel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jacob
Dircksz Engels, daar moeder af is Jannetge Davids van der Houve, enz.
eodem die
Arij Gijsbertsz van der Vaert is geord. van vaderszijde (nevens Hendric Peur en chere Willems Muijt
van moederszijde) als voogd over de weeskinderen van wijlen Volckje Peur, daar vader af was
Cornelis den Danser, enz.
den 5 dito
Araham Coolbrant, cruijdenier, en Christoffel Seije, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over de
goederen van het kind van wijlen Adriaen Cornelis Ruijgeman, daar moeder af was Judith Pieters,
opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Jan Cornelis Ruijgeman zal., enz.
den 12-5-1684
Gijsbert Jansz van der Wint en Joost Willemsz van Sprinckhuijse, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Leendert Pietersz van den Wijnt, daar moeder af is Maritge Dirckx, enz.
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eodem die
Adriaen Looije en Adam van Gelder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Aeltie
Pieters, daar vader af is Jacob Stuvenbergh, enz.
den 17-5-1684
Comp. Cornelis Jacobsz van Biesen als geord. voogd over de weeskinderen van wijlen Cornelis Jansz,
daar moeder af was Maartge Pieters, beide za. ged., en verzocht dat hij van de voorn. voogdij (om
wettige redenen) als hebbende de ouderdom van zeventig jaren bereikt, mag worden ontslagen, enz.
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eodem die
Andries Nieupoort is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Cornelis Jacobz van Biesen, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd, over de weeskinderen, in de vorenstaande acte gemeld, enz.
den 18-5-1684
Op het verzoek van Elisabeth Jacobs, die bij testament van Leendert Claesz Venetien, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 7-5-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Jacobs Dorp en Jan Theunisz van Wel gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
den 19 dito
Comp. Jacobus van der Mij, die bij testament van Pieter Korff, not. Dirck Meesters alhier van 7-41684, is gesteld tot voogd over diens kinderen, geprocreeerd bij Maria Wijnocxbergen en verzocht
dat hij van de voorn. voogdij, om wettige redenen, mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Pieter Johannes Montz is geord. tot voogd, nevens Christiaen van Leeuwen, over het weeskind van
wijlen Lijsbeth de Vijver, daar vader af is de voorn. Christiaen van Leeuwen, enz.
den 31-5-1684
Jasper Pietersz, droogscheerder, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Post, over de
weeskinderen van wijlen Aeltge Cornelis, daar vader af is Gerrit Pieters van der Nap, enz.
eodem die
Op het verzoek van Judith Dircx Dipnam, die bij testament van Robbert Willemsz Ros, haar overleden
man, not. Jacob van Overveld alhier van 13-6-1672, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Thomas van Broeck, hantschoenmaecker, en Jan
Jansz Heuse, wolspinder, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Willem Fransz Cock en Gerrit Fransz Cock zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Joh.
Dircksz, daar moeder af is Grietie Frans, enz.
den 31-5-1684
Alexander Ramse, brouwer in de Engelsse brouwerij alhier, en Jean Verweij, wijnkooper, zijn geord.
als voogden over het weeskind van wijlen Abigael Lincollene, daar vader af is Jan Ramse, enz.
eodem die
Jan Jans Nieuwerooij en Dominicus Cornelis, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Maartie Claas den Engel, daar vader af is Hendrick Hendricks, enz.
den 1-6-1684
Maerte Andriesz, schoenlapper, en Frederic de Vries, koeckebacker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Harme Jansz, daar moeder af is Maijcke Willems, enz.
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den 3 dito
Louijs Elsevier en Dirck Meesters, notaris en procureur alhier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Weijna Nachtegaals, daar vader af is Jan Ketel, enz.
eodem die
Hendric Ravesteijn de Jonge, coopman, die bij testament van Catharina Maerschalck, in haar leven
huisvrouw van Jan Jansz de Gilde, smith, not. Johannes Bordels alhier van 13-12-1679, is gesteld tot
voogd over hun kinderen, als ook over de voorkinderen van de voorn. Catharina Maerschalck,
geprocreeerd bij Francois de Schepper, heeft op heden ter weeskamer comparerende verzocht dat
hij van de voogdijen mag worden ontslagen, overmits hij noch drie voogdijen [waarneemt], enz.
eodem die
Jan Hansz d'Gilde en Philips Erckelens, smith, die bij testament van Catharina Maerschalck, de eerste
comp’s huisvrouw zal., zijn gesteld tot voogden over de kinderen van de eerste comp., zo met de
voorn. Catharina Maerschalck, als Annetge Paulus Bellevis, zijn eerste overleden huisvrouw za., enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. comparanten in qualite uts., is Pieter Hellendael gesurrog. tot voogd, in
de plaats van de voorenste Hendric Ravesteijn, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, over de kinderen
hier voren gemeld, enz.
den 8 dito
Balte Cornelis Visser en Theunis Pietersz zijn geord. als voogden over het weeskind van Neeltge
Cornelis, daar vader af is Willem Ariens, enz.
den 9 dito
Pr. Adr. Heijmont en Pieter de Groot zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Gerrit Jansz
en Cornelis Jooste van der Heijde, over de weeskinderen van wijlen Jan Barentsz van Slote, daar
moeder af is Emmetge van Slote, enz.
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den 9-6-1684
Cornelis Bruijdegom en Pieter Hellendael, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Willem
Ariensz, daar moeder af is Maertge Willems, enz.
den 14 dito
Cornelis Hermansz, distillateur, en Reijnier Heemstee, kaaskooper, die bij codicille van Jean Jansz
Palm, not. Philips Basteels alhier van 13-11-1682, zijn gesteld tot executeur van diens uiterste wil,
enz.
eodem die
Jan Gerrits van Overraet is van vaderszijde geord. als voogd (nevens Joost Dircx Santvoort en Cornelis
Jansz de Quack van moederszijde) over de minderjarige zoon van wijlen Willem Jansz van der Tijt,
daar moeder af is Catharina Joosten, enz.
eodem die
Alzo Sander Maertensz van Duijren, bij zijn testament, not. Johan van Weel alhier van 15-5-1677,
“niet wel hadde gedesepicieert van voogden over d’goederen die ’t naergel. weeskint van Maertge
Willems van Dijck geprocreert bij Maerte Sanderts van Duijren, zijn overlede sone sal. uijt sijnen
hoofde sijn opgekomen”, zijn Jan van der Meijde en Nicolaas Lemkens geord. als voogden over het
weeskind, enz.
eodem die
Herman Jansz Costerman, die bij testament van Pieternella Dircx Prins, zijn overleden huisvrouw, not.
Zeger van der Bruggen alhier van 3-12-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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eodem die
Simon Ooms en Jan Thijsz, cuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Arij Hubertsz
Stovers, daar moeder af is Francijntge Ooms, enz.
eodem die
Simon Francot, coopman, en Jacobus Kalckberner, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Lijntge Lucas, daar vader af is Jan Jacobs, enz.
den 15 dito
Cornelis de Haan en Gerrit Slaats, die bij testament van Grietge Michiels, laatst weduwe van Cornelis
Slaats, not. Govert van Gesel alhier van 10-5-1684, zijn gesteld tot executeurs van de uiterste wil,
mitsgaders tot voogden over haar minderjarige en administrateur van hun goederen, enz.
den 17-6-1684
Comp. Jacob Lepelaer en verzocht dat hij om wettige redenen van de voogdij over de kinderen van
wijlen Pieter Laeckens, daar moeder af was Lijsbeth Ariens Gerst, mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Dirck Gerst en Barent Gerst zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Jacob Lepelaer, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd, over de kinderen in de vorenste acte gemeld, enz.
eodem die
Jan Thomasz, korenmeter, en Johannes van der Fles zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van wijlen Jacobus Blaru, daar moeder af is Jannetge Thomas, enz.
eodem die
Jacob Casteel en Jan Engele, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Jannetge Pieters, daar vader af is Dirc Cornelis van Es, enz.
den 24 dito
Abraham Hasevoet is van moederszijde geord. als voogd (nevens Philips de Custer, notaris en
procureur alhier, en Adriaen de Buijser woonachtig tot Amsterdam) over de weeskinderen van wijlen
Cornelia de Haen, daar vader af was Johannes Hasevoet, enz.
den 28 dito
Compt. Cornelis Jacobs van Biesem als geord. voogd over Arij Jansz van der Swaen, uitlandige
persoon, volgens het testament van Maertge Cornelis van der Swaen, huisvrouw van Bastiaen Jans
van Es, not. V. Mustelius alhier van 29-12-1670 en verzocht dat hij van de voogdij mag worden
ontslagen, alzo hij de ouderdom van over de 70 jaren had bereikt, enz.
eodem die
Andries Nieupoort is gesurrog. tot voogd over de voorn. uitlandige, in de plaats van Cornelis Jacobsz
van Biesen, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, enz.
eodem die
Pieter Dircx van Dorp, die bij testament van Beatris van der Schoor, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 7-9-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 1-7-1684
Pieter Cornelis de Vos en Arij Willemsz Feijs, santschippers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Annetge Isacks, daar vader af is Jan Cornelis, enz.
eodem die
Cornelis Hendricsz Verheul en Jan Romeijn zijn geord. als voogden over het weeskind van Lena
Daniels, daar vader af is Isacq Verheul, enz.
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den 5-7-1684
Lieve Jansz. en Willem Ackerdaensz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gabriel
Jemandtsz., daar moeder af is Catarina Sijberts, enz.
eodem die
Adriaen Jansz, beenhacker, en Jan Robbertsz. Verhoeve zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Tieleman Habeleth, daar moeder af is Hillegond Jans, enz.
den 14 dito
Johannis van Steenacker is gesurrog. tot voogd van vaderszijde (in de plaats van wijlen Johan Herris)
nevens Lambert Loeff over de weeskinderen van wijlen Louijs van Steenacker, daar moeder af was
Maria van Steenre, enz.
eodem die
Antonij Francks, die bij testament van Catharina Schilders, not. Hans Smits tot Dordrecht van 25-41675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Isabella van Doorn, die bij testament van Hendric Appeldoorn, not. Vitus
Mustelius alhier van 22-6-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te surrog., is Bruno de Bruijn gesurrog. tot voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Gijsbert Craemer en Johannes Steenacker zijn geord. als voogden van moederszijde over de
minderjarige dochter van wijlen Maria van Steenre, geprocreeerd bij wijlen Louijs van Steenacker,
enz.
eodem die
Ds. Sebastiaen van Waijningom, predicant van de Mennoniste gemeente alhier, en Jan Brouwer zijn
geord. als voogden over de minderjarige dochter van wijlen Maritge Legiers, daar vader af was
Martinus de Wilde, enz.
den 20-7-1684
Op het verzoek van Isabella van Doorn, die bij testament van Hendric Appeldoorn, not. Vitus
Mustelius alhier van 22-6-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Bruno de Bruijn en Jacob van der Mersche gesurrog. tot voogden over
de kinderen, enz.
den 26 dito
Cornelis Wolphse, schoenmaecker, en Jan Robberts Verhoeve, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hillegond Aerts, daar vader af is Floris Pieters, enz.
eodem die
Hubert Sweren, smitsknegt, en Eijlbert van der Zijl, coffermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Bartel Bastiaens, daar moeder af is Lijsbeth Dircx, enz.
den 23 dito
Claas Jansz, plaatman, en Claas Teeuwitz Does, zijn van vaderszijde geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Cornelis Teeuwitz, daar moeder af was Geertie Jansz, enz.
den 3-8-1684
David Edmestont, apt.h., en Maarte Rotshouck zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Joris Petrij, daar moeder af is Maria van Eijs, enz.
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den 4 dito
Frans Segersz, bedienaar ter begravenis, en Cornelis Breugom, backer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Jan Diepvaart, daar moeder af is Catalijntge Teunis, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis van Vlierden, die bij codicille van Maria Vogelvanger, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 26-4-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden, nevens hem, te mogen assumeren, is Olivier van Vlierden geord. tot
mede voogd over de kinderen, enz.
In margine: eodem die
Op het verzoek van uts., die bij codicille van uts., speciaal is geauthoriseerd tot het aanstellen van
een acteur, ten einde om tegen hem en vanwege de voorn. kinderen te procederen tot schifting en
scheiding van de boedel en goederen, die hij, Cornelis van Vlierden voorn. met de voorn. Maria
Vogelvanger in het gemeen heeft bezeten en bij haar nagelaten, is Tomas Kramer ter weeskamer
alhier comparerende aangesteld tot acteur, enz.
den 10 dito
Hendric Claasz Vos en Christiaen Immersz zijn gesurrog. tot voogden (in de plaats van wijlen Claas
Pietersz Vos en Arij Jansz, kuijperskneght, beide za. ged.) van vaderszijde over het weeskind van
wijlen Claas Jansz, daar moeder af was Trijntge Fransz, enz.
foto 132
eodem die
Jan Pietersz van Vliet en Wouter Jansz van Klaveren zijn geord. tot voogden van moederszijde over
de weeskinderen van de voorn. Trijntge Fransz, geprocreeerd zo bij de voorn. Claas Jansz., haar
eerste als Jan Danielsz, haar tweede man, enz.
den 8 dito
Rijck Sijbertsz en Willem Sturmer, klapwaker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Hillegont Jans, daar vader af is Cornelis Ariens de Haan, enz.
eodem die
Andries Hendricks Holsgraaff, smeltkroesmaker, en Samuel Dircksz, koreverschieter, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Heijltie Cornelis, daar vader af is Jacob Jansz van Blocksijl, enz.
eodem die
Jacobus Ockers, timmermanskneght, en Lambert Bastiaensz, binneschipper, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Antonij van den Bergh, daar moeder af is Maria Blandouw, enz.
eodem die
Huijbert Jansz van Grol en Ambrosius Pietersz, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Gerritie Pieters, daar vader af is Samuel Jansz van Grol, althans uitlandig, enz.
den 17 dito
Hendrick Hendricksz en Jan Roocusz, sackendragers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Joris Hendricksz, daar moeder af is Maartie Jans, enz.
den 18 dito
Op het verzoek van Susanna Vermaet, die bij testament van Pieter van Campen, haar overleden man,
not. Jacob van Overveld alhier van 18-4-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., is Govert Vermaet gesurrog. tot voogd over de kinderen, enz.
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den 23 dito
De heer Aert van Nes, L.t. Admirael van Holland en West Vrieslant, die bij testament van mevrouw
Geertruijd den Dubbelde, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 27-5-1671, is
gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 26 dito
Op het verzoek van Belijtge Pieters, die bij testament van Pieter Ariens, haar overleden man, not.
Justus Verschueren alhier, van 13-2-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Govert Michiels en Joost Jansz Dreckman gesurrog. tot voogden
over de kinderen, enz.
den 30 dito
De heer Leonard van Campen, baeljuw tot Heenvliet is geord. tot voogd, nevens Govert Vermaat,
over het weeskind van wijlen Pieter van Campen, daar moeder af is Susanna Vermaat, enz.
den 6-9-1684
Willem Hendricks, stoelmatter, en Michiel Jansz, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Dirck Michiels, daar moeder af is Lijsbeth Harmens, enz.
eodem die
Johannes de Vighter, clercq ter secretarie alhier, is geord. tot voogd over de minderjarige dochter
van wijlen Willem Hendricksz, daar moeder af was Jannetge Thomas, enz.
den 7-9-1684
Cornelis Jansz van Roijesteijn, coperslager, die bij testament van Stijntje Maertens, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 19-11-1674, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
den 13-9-1684
Cornelis Govertsz Cunst, die bij testament van Jannetje Joppen, zijn overleden huisvrouw, not.
Hartman de Custer alhier van 30-7-1669, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan van Hove, notaris alhier, en Pieter Weijmans zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen
Cornelis Egberts en Thomas Jacobsz de Vos, beide za ged., over het weeskind van wijlen Arij Jansz,
kleijne knegt, daar moeder af was Annetge Reijniers, enz.
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eodem die
Roelant Mathijsz, arbeijder, en Simon Jansz, haeckmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Claesje Cornelis, daar vader af is Jonas Lodewijcsz, enz.
eodem die
Bastiaen Bastiaenz Cortpenninck en Abraham van Sluijs zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Cornelis Tackebos, daar moeder af is Maria de Vlielander, enz.
eodem die
Gijsbert Carels en Harmen Staalhoff zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Martijntge
Claes, daar vader af is Hendric Hendricsz Staalhoff, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Maria Pieters Louve, die bij testament van Otho Laurens, haar overleden man,
not. Nicolaes van Cleeff alhier van 18-5-1673, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Theunis Paulusz Broers en Jan Bartholomeusz gesurrog. tot
voogden over de kinderen, enz.
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den 15 dito
Cornelis Jacobsz den Danser en Arij Gijsbertsz van der Vaert zijn van vaderszijde geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen (niet vermeld), daar moeder af was (niet vermeld), opgekomen en
aanbestorven door doode en overlijden van Jacob Jansze Brugge en Aeltge Gerrits, beide za. ged.,
volgens hun testament, not. Jacob Delphius alhier van 17-3-1667, enz.
eodem die
Op het verzoek van Juffr. Geertruijd van de Mierop, die bij testament van Isaacq de Peijster, haar
overleden man, not. Nicolaes Leftingh not. binnen Amsterdam van 22-5-1671, is gesteld tot
voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn de heren mr. Hugo
Christiaen van Diemen Adr., en Johan van der Pavort, procureur alhier, gesurrog. tot voogden over
het kind, enz.
eodem die
Gerard Richel is geord. tot voogd over de goederen van zijn kinderen geprocreeerd bij Hester La
Meer za., opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Annetge Alberts, laatst
weduwe van P. La Meer za., volgens haar testament, not. Vitus Mustelius alhier van 30-9-1679, enz.
den 15-9-1684
Comp. Nicolaes van Dongen, S.t. schout deser stadt, die op 13-5-1667 is gesteld tot curateur over een
duizend gulden, daarvan de heer Nicolaas Puijck, in zijn leven out burgermr. der voorn. stadt, heeft
gelegateerd de renten een Jaepge de Veth en na haar overlijden haar na te laten kind of kinderen,
haar leven lang gedurende, en het kapitaal op de voorn. Jaepge d’Veth haar kindskind of
kindskinderen ontbreken, dat de renten bij Jaepge van Troijen voor de ene en bij Anna van Troijen
voor de andere helft, met nog verdere last, als bij codicille van de voorn. heer Puijck, not. Pieter van
der Licht alhier van 23-6-1660, en verzocht dat hij om wettige redenen van het curatele mag worden
ontslagen, enz.
In margine: den 16-9-1684
Jacob Jansz en Pieter Pieters van der Venne zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Pieters, varende man, daar moeder was Elsge Harmens, enz.
den 21 dito
Johannes van Bergen, die bij testament van Annetge Aelberts, laatst weduwe van wijlen Pieter La
Meer zal., not. Vitus Mustelius alhier van 30-9-1679, is gesteld tot administrateur van haar sterfhuis
en nagelaten boedel, mitsgaders executeur van haar uiterste wil, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Matge Jans van de Cras, die bij testament van Arij Jorisz de Meij, not. Jacob van
Overveld alhier van 15-11-1672, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te surrog., zijn Andries Nieupoort en Jan de Longe gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
den 23 dito
Jan Griffit, Cap.t. van een comp. burgeren, en Cornelis Swan, coopman, zijn geord. tot voogden over
de kinderen van wijlen Mr. Hugo van Rijck, daar moeder af was Helena Canoijen, enz.
den 27 dito
Jan Robberts, varendeman, en Juiel Jans, cleermaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Alexander Wijngaard, daar moeder af is Neeltie Jans, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Trijntge Jans, die bij testament van Juriaen Gerritsz Wijnhuijs, haar overleden
man, not. Philips Basteels alhier van 7-3-1671, gesteld is voogdesse over hun kinderen, met macht
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om een of meer voogden te mogen assumeren, zijn Bastiaen Jansz en Hendric Melten geassumeerd
tot voogden over de kinderen, enz.
foto 134
eodem die
Maarte Tomasz van Langendorp, kleermaker, en Abraham van der Sluijs zijn geord. tot voogden over
de weeskinderen van wijlen Pieter Pasant, daar moeder af is Maria Passchiers, enz.
den 4-10-1684
Gerrit de Jongh en Michiel Flerus, arbeijder, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Pieternella Jacobs, daar vader af is Pieter Cornelis de Jongh, enz.
eodem die
Mathijs Mathijsz, cammemaecker, en Paschier Paschiers, statsarbeijder, zijn geord. tot voogden over
de weeskinderen van wijlen Jan Mathijsz, daar moeder af is Maria Paschier, enz.
den 5 dito
Jan Virulij is gesurrog. tot executeur van het testament van wijlen Elisabeth Virulij, in haar leven
ongehuwde bejaarde dochter, not. Johan van den Pavort alhier van 15-3-1681, in de plaats van wijlen
mr. Theophilus Neranus, mitsgaders tot voogd over de minderjarigen, die uit kracht van het
testament gerechtigd zijn, enz.
eodem die
Cornelis Jacobsz Baggele is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jacob Willemsz Driesman
(nevens Hendric Vont) over het weeskind van wijlen Andries Jans de Gunder, daar moeder af is IJda
Jans, enz.
den 12-10-1684
Pieter den Danser, die bij testament van Paulina Camerbeecq, not. Justus Verschueren alhier van 911-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 19 dito
Johannes de Formenteau en Wouter de Bruijn zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Philip Beaumont, daar moeder af is Cornelia Gommers, enz.
den 21-10-1684
Isacq Ariens Rit, is geord. tot voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Maertje Pieters van
Asch, daar vader af is Cornelis Dircks de Bijl, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Arij Michielsz van Koetsvelt, die bij testament van Machteltge Waerts, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 18-6-1674, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan van Coetsvelt en Joris Saegman
geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Pieter Andriesz van der Teel, bootsgesel, en Willem Sandburg, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Catalijntge Amels, daar vader af is Mathijs Pijlijser, enz.
den 26 dito
De heer Anthonij Luts is gesurrog. tot voogd en executeur, in de plaats van wijlen Cornelis Coninck en
mr. W. van Schoterbosch, over al de minderjarigen, die uit kracht van het testament van wijlen Juffr.
Catharina Conincx, gepasseerd onder de hand op 13-8-1671, waarvan superscriptie is gepasseerd
voor not. Philips Basteels alhier op de 14e daar aanvolgende, zijn geraakt, enz.
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den 27 dito
Tieleman Verdoncq en Johannes van Londerseel zijn geord. als voogden over de goederen van het
minderjarige kind van wijlen Adriaen de Coninck, daar moeder af was Maria van Hetsroij, opgekomen
en aanbestorven door doode overlijden van Maria Jacobs Baelde, In haar leven bejaarde dochter,
volgens haar testament, not. Dirck Meesters alhier van 5-9-1675, enz.
den 1-11-1684
Casparus Maes, besemmaecker, en Jan Theunisz van Well zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Robberts, daar moeder af is Jannetge Jacobs, enz.
den 2 dito
Op het verzoek van Aaltge Claas van der Beecq, die bij testament van Huijg Pieters Bout, haar
overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 26-5-1672, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Abraham Musch en Laurens de With
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 8 dito
Samuel Schoutens en Leendert 's Heerenbergh zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Aelbertus van Schilffgaarde, daar moeder af is Maria Schoutens, enz.
In margine: eodem die
Mr. Cornelis Lus, secretaris der stadt Gorinchem en Zeger Verbrugge, notaris alhier, zijn geord.
(nevens de heer Anthonij Lus) tot executeurs van het testament en voogden, mitsgaders
administrateurs over de goederen van de minderjarige mede erfgenamen van wijlen Juffr. Catharina
Conincks, enz.
den 16 dito
Gangeloff Posthoorn en Christoffel Nobel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Hendrick Nobel, daar moeder af is Willemijna Gerritsz, enz.
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den 16-11-1684
Mr. Eeuwout Guldenbagh, adv., is gesteld tot curateur over een duizend gulden (in de plaats van
Nicolaes van Donge, subst. schout deser stadt, dewelke op 15-9 laatstleden daar van wettelijk is
geexcuseerd) daar van de heer Nicolaas Puijck, in zijn leven out burgerm. van de voorn. Stadt, heeft
gelegateerd de renten aan Jaapge de Veth, en na haar overlijden aan haar nagelatene kind of
kinderen, haar leven lang gedurende, en het kapitaal op de voorn. Jaepge de Veth, haar kindskind of
kindskinderen, en deselve ontbrekende, dat de rente bij Jaapge van Trooijen, voor de ene en bij Anna
van Trooijen voor de andere helft zouden worden genoten, met recht en verdere last van
fideicommis, als bij de codicille van de voorn. heer Puijck, not. Pieter van der Light alhier van 23-61660, breder is blijkende, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannis Santvoort, apt., als alleen overgebleven voogd over de minderjarige
zoon van wijlen mr. Cornelis Pelt, daar moeder af was Margarieta Canters, is mr. Eeuwout
Guldenbagh, adv., gesteld tot administrateur over de goederen van de voorn. minderjarige, door het
overlijden van zijn voorn. ouders opgekomen en aanbestorven, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., in qualite als voorn. is uts., gesteld tot administrateur over de goederen van
de gemelde minderjarige opgekomen en aanbestorven door het overlijden van de heer Wilhelm
Canter, met last van conditioneel fideicommis als in het testament, not. Maarte Kouwenhove tot
Schiedam van 26-4-1667, is uitgedrukt, enz.
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eodem die
Frans Meurs is geord. tot voogd over de minderjarige dochter van wijlen Jan Jansz, daar moeder af
was Neeltge Jacobs, enz.
eodem die
Paulus Gijsbertsz en Arij Sijmonsz, sackedrager, zijn geord. als voogden over de minderjarige dochter
van Jan Jansz, daar moeder af is Ariaentge Gijsberts, enz.
den 15 dito.
Arij Gijsbertsz Goetbloet, blockmaecker, en Cornelis Cornelis de Moij, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Thomas Thomasz de Roo, daar moeder af is Grietge Wouters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Neranus, die bij testament van Jacobus Egels, haar overleden man, not.
Justus Veischueren alhier van 12-1-1677, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te assumeren of te hersgaeren, zijn Isaacq Naeranus en Capt. Johan Brouwer
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Claes Abrahamsz van der Vijver en Balda ‘t Vat, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Theuntge Olij, daar vader af is Claes van der Vijver, enz.
den 18 dito
Jan Coets en Cornelis Louijsz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Teunis Teunisz,
daar moeder af is Jannetie Louwijs, enz.
den 22 dito
Arij Jansz van Leuwen, tuijnder, is geord. (nevens Frans Meurs) als voogd over de minderjarige
dochter van wijlen Jan Jansz, daar moeder af was Neeltge Jacobs, enz.
eodem die
Op het verzoek van Eeuwout Dircks van Boshuijsen, die bij testament van Lijsbeth Gerrits, zijn
overleden huivrouw, not. Servaes Hannot alhier van 20-7-1674, is gesteld tot voogd, zo over hun
kinderen, als over het voorkind van (niet vermeld), met macht om een of meer voogden te
assumeren, zijn Claes ‘sGravewech en Pieter Bouman geord. als mede voogden over de kinderen,
enz.
den 23 dito
Thijs Willemsz, stoeldraijer, en Paulus Abrahamsz, cuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Trijntge Claes, daar vader af is Jonas Pieters, enz.
eodem die
Anthonij van Acker, die bij testament van Gerrit Theunisz van Acker, in zijn leven laatst weduwnaar
van Josijntge van Mol, not. Johan van Someren alhier van 25-9-1684, is gesteld tot voogd over de
minderjarige in het testament begrepen en tot administrateur van de goederen, enz.
foto 136
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de kinderen van uts., is
Johan van Someren voorn. gesteld tot acteur om de boedel tussen de meerderjarige en de voorn.
minderjarige te helpen schiften, scheiden en delen, enz.
den 29-11-1684
Antonij Kleijburgh en Jan Barentsz zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Jan Jansz
de Vrient, daar moeder af is Neeltje Leenderts, enz.
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eodem die
Carolus Hoogerwaert en Andries Barentsz zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Sara
Bormans, daar vader af is Adriaen Kerckwijcks, enz.
eodem die
Wilhelmus Hollaer, die bij testament van Magdaleena Hallingh, zijn overleden huisvrouw zal.,
waarvan de superscriptie gesteld was bij schout en schepenen van den dorpe van Rhoon op 19-121675, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 30 dito
Gerrit Maesacker, die bij testament van Aefge van Duren, in haar leven weduwe van Joachim Lievens,
not. Johan van der Pavert alhier van 20-4-1684, is gesteld tot voogd (nevens Lieve Jochems, wonende
tot Dockum in Vrieslant) over hun weeskind, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Aefge van Duren, weduwe van wijlen Joachum Lievens, die bij testament van
haar man, not. Johan van de Pavort alhier van 5-10-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, is Gerrit Maesacker gesurrog. tot
voogd over het weeskind, enz.
den 1 Decemb.
Sophia Mouwer, die bij testament van Johannes Verschueren, haar overleden man, not. Isacq Troost
alhier van 24-11-1660, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
den 6-12-1684
Pieter Pietersz van der Heij, bierdraeger, en Willem Ariens de Raet zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lena Ariens, daar vader af is Jan Pieters van der Heij, enz.
eodem die
Salomon Dirck, korenverschieter, en Joris Jacobs, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jacobs, daar vader af is Leendert Cornelisz, enz.
den 7 dito
Jan Jansz Stem, lijstenmaecker, en Dirck Caris zijn geord. als voogden over de minderjarige dochter
van wijlen Arij Lamberts, daar moeder af was Trijntge Andries, enz.
den 13 dito
Gerrit Willems Vertolen en Leunis de Goede, die bij testament van Arij Willemsz Vertolen, not.
Johannes Bordels alhier van 14-11-1684, zijn gesteld tot voogden over de zoon van de voorn. Arij
Vertolen, daar moeder af was (niet vermeld), enz.
eodem die
Egbert Termaet, Jan Peijs en Salomon Peltenburg zijn zo van vaders als moederszijde geord. als
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Anna de Waerende, daar vader af was Johannes
Peltenburgh, enz.
den 16 dito
Neeltge Pieters, die bij testament van Cornelis Bodegrave, haar overleden man, not. Cornelis Maas
alhier van 11-7-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
den 20-12-1684
Johannes Steenberge, schilder, is geord. als voogd over het weeskind van wijlen Cornelis den Danser,
daar moeder af is Maria Michiels, enz.
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eodem die
Maerte Vingerhoets, backer, die bij testament van Neeltje Samsons van Noorden, haar overleden
man (sic), not. Isaacq Troost alhier van 21-4-1660, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Hermanus Vinck, chirurgijn, die bij testament van Jan Pr. van der Arent, not. Vitus
Mustelius alhier van 8-2-1677, is gesteld als voogd, nevens Lambrecht van Oostrum, in zijn leven
schoolmr., en Jacobus de Colonia, tot toeziende voogd over de weeskinderen van de voorn. Jan P.
van der Arent, daar moeder af was Apolonia van Lotten, is Pieter Vinck gesurrog. tot mede voogd, in
de plaats van de voorn. Lambrecht van Oostrum za. ged., over de kinderen, enz.
foto 137
den 3-1-1685
Abraham van der Sluijs, wantsnijder, en Hendrick Kentelingh, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelia Ockers, daar vader af is Arij Pieters Vlielander, enz.
eodem die
Leendert Willemsz Nijch, die bij testament van Emmetge Frans Santvoort, zijn overleden huisvrouw,
not. Vitus Mustelius alhier van 14-4-1673, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 10 dito
Maximiliaen Kalckman en Pieter Dale zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van wijlen
Maritge Jans, daar vader af was Michiel van Achum, enz.
eodem die
Jan Onckhuijsen is geord. als voogd over de minderjarige zoon van wijlen Johannes Rees, daar
moeder af is Ida Simons, enz.
eodem die
Jacob Norre en Jan Thomasz zijn, in de plaats van wijlen Ds. Alexander Petrij en Joris Petrij gesurrog.
tot voogden over de weeskinderen van wijlen Willem Walles, daar moeder af is Isabella Petrij, enz.
eodem die
Thomas Willems en Reijnier Rentje, varende lieden, zijn geord. als voogden over de minderjarige
zoon van wijlen Andries Urbaen, daar moeder af is Annetge Dircx, enz.
eodem die
Jacob Isacsz, huijstimmerman, en Lodewijc Claesz, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Robbert Robberts, daar moeder af is Maritge Claesz, enz.
den 11 dito
Gabriel Ariensz, metselaer, en Claes Theunisz Verwer zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Cornelis Theunisz, daar moeder af is Lijsbeth Claesz, enz.
eodem die
Maerte Maertensz en Thomas Claesz, cleermaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Leendert Cornelis, daar moeder af is Pietertje Jans, enz.
den 11-1-1685
Willem Willemsz, varende man, en Hendric Theunisz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Willem Willemsz, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
den 12-1-1685
Op het verzoek van Helena van der Eijden, weduwe van wijlen Gerrit Sebel, die bij testament van
haar man, not. Carolus van der Ende alhier van 23-7-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
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met macht om een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren of te surrogeren, zijn
Martinus van der Hijden en Zeger Huijens geord. tot voogden over het weeskind, enz.
eodem die
Bernard Houtman, die bij testament van Ida de Leeuw, in haar leven huisvrouw van Nicolaas van
Heijmenbergh, wijnkooper alhier, not. Philips Basteels alhier van 12-2-1683, is gesteld tot voogd
(nevens Barent van Outheusden, coopman, mitsgaders de heer en mr. Pieter Kievidt) over de
minderjarige kinderen van de voorn. Ida de Leeuw, daar vader af is de voorn. Nicolaas van
Heijmenbergh, enz.
den 14 dito
Leendert Leenderts de Jongh en Jacob Jansz van der Meijden zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Judick Pieters van der Wint, daar vader af is Jan Jacobs de Jongh, enz.
den 20 dito
Jan Andriesz, stoeldraijer, en Hendrick Pothuijse, coordewercker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Coursse, daar moeder af is Aeltge Adams, enz.
eodem die
Gijsbert Jansz van Dijck en Jan Claesz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Annetge
Willems van den Bergh, daar vader af was Gijsbert Ruthe van Bunschoten, enz.
den 24 dito
Op het verzoek van Trijntge Maertens de Moij, die bij testament van Mathijs Roest, haar overleden
man, not. Jacobus van Aller alhier van 25-6-1684, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Hugo Verboom en Michiel Jans Sterckman gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
eodem die
Simon Bosch en Gerrit Willemsz Vertolen zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Jan
Leendertsz van Hessel en Cornelis Sebedeus, beide za. ged., over de goederen van het kind van wijlen
Johannes van Panstgegem, daar moeder af is Catharina van Hessel, opgekomen door doode en
overlijden van wijlen Hester Jongeneel, diens grootmoeder van vaderszijde, enz.
foto 138
eodem die
Jan Morel, arbeijder, en Theunis Theunisz, varende man, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Lijsbeth Morel, daar vader af is Cornelis van Suijlen, enz.
den 26-1-1685
Leendert Ariensz Ouwerkerck, die bij testament van Neeltge Maertens Uijtenbroeck, zijn overleden
huisvrouw, not. Jean du Clou alhier van 20-10-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Lourens Cornelisz Bosch en Jan Ariensz Swart zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Raas Cornelisz, daar moeder af was Sara Gillis, enz.
eodem die
Harman Dionijsz, pondgaerder en maeckelaer, die bij testament van Anna Leenderts de Meijer, in
haar leven weduwe van wijlen Jan Adriaensz van der Goes, not. Philips Basteels alhier van 3-6-1676,
is gesteld tot voogd (nevens Aernout van Westrick, schout tot Spijckenis) over Johannes Adriaensz
van der Goes, zoonszoon van de voorn. Anna Leenderts de Meijer, enz.
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den 31 dito
Op het verzoek van Magdalena Claes van der Molt, die bij testament van Laurens Gijsbertsz, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 19-9-1674, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Pieters de Vogel en Harmen Claesz
gesurrog. als voogden over het kind, enz.
eodem die
Jan Jasperz, scheepstimmerman, en Dirck Gerritsz, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Pieter Simons, daar moeder af is Magdalena Pieters, enz.
den 1-2-1685
Johan van Reijn, die bij testament van Geertruijd van Reijn, in haar leven weduwe van wijlen Gerrit
Claes van Coeveringe, not. Servaes Hannot alhier van 11-7-1667, is gesteld tot executeur en voogd
over de minderjarige erfgenamen van de voorn. Geertruijd van Reijn, enz.
den 1-2-1685
Jan de With, pontgaerder en maeckelaer, en (niet vermeld) zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Willemout Jacobs Meurlingh, daar vader af is Ds. Johannes Molineus, predicant
van de Remonstrantse gemeente alhier, enz.
den 2 dito
Barent Stoffels Huijsmans en Francois Schaegne zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Dirck van Aernem, daar moeder af is Trijntge Barents Huijsmans, enz.
Den 7 dito
Isacq de Winter, laecke kooper, en Jan Faats, schoenmaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Michiels, daar moeder af is Neeltge Jans Kladders, enz.
eodem die
Sijmon van Hensbergen en Isaacq Burger, die bij testament van Maritge Warnaerts van der Maes,
bejaarde ongehuwde dochter, not. Vitus Mustelius alhier van 26-11-1680, zijn gesteld tot voogden en
administrateurs over de goederen van de kinderen van Hendric Jansz van der Maes, opgekomen en
aanbestorven uit kracht van het voorn. testament, enz.
eodem die
Reijnier van den Enden, die bij testament van Trijntie Claas, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 2-4-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna Maria Overlanders, die bij testament van Jan Lambertz. Batist, haar
overleden man, not. Gerardt Manrique alhier van 26-12-1680, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Dirck Ariensz Mooij en Hendrick van
der Beecq gesurrog. als voogden over de kinderen, enz.
foto 139
den 15-2-1685
Comp. Philip Erckelens als geord. voogd over de weeskinderen van wijlen Catharina Maersschalck,
daar vader af is Jan Jansz de Gilde, en verzocht dat hij van de voogdij om wettige redenen mag
worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pllilip Erckelens, in qualiteit, die zich van de voogdij wettig heeft geexcuseerd, is
Arij Pieters van Leuwen, scheepstimmerman, (nevens Jan Jans de Gilde en Pieter Hellendael)
gesurrog. tot voogd over de kinderen in de vorenste acte gemeld, enz.
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eodem die
Claes Gillisz Rijsberge en Steve Vellade, wollespinder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Caspersz, daar moeder af is Femmetge Barents, enz.
eodem die
Frans Jansz, schoenlapper, en Arij Fransz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jan
Cornelis, daar moeder af is Jannetge France, enz.
eodem die
Jan Pieron, kruijer, Frederic Hendricsz, wever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Frederic Hendricsz, daar moeder af is Catharina Jans, enz.
den 16 dito
Eduard Jansz en Cornelis Jochemsz, statsarbeijders, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Govert Jansz, daar moeder af is Crijntje Vechters, enz.
den 21 feb.
Op het verzoek van Jan Woutersz Koene, die bij testament van Aeltge Pieters, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 23-4-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden nevens hem te mogen assumeren, zijn Jan Jansz Opmeer en Jacob
Joppen van den Boon, geassumeerd tot mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Hendrick Sluijs, bruggeman, en Michiel Mandel, drooghscheerder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Judick Aelberts, daar vader af is Christoffel Krooningh, enz.
eodem die
Gijsbert Buijsertsz en Hendrick de Keijser zijn geord. als voogden over de weekinderen van wijlen
Trijntie Bastiaens, daar vader af is Jacob Buijserts, enz.
den 21-2-1685
Leendert Isacksz Verbeeck, besemmaker, en Jan Dircksz, tegelbacker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Jacob Willemsz, daar moeder af is Geertie Isackx, enz.
eodem die
Bartholomeus Claasz Rijswijck, molenaar, en Jan Jansz Prijs, varendeman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Jop Jansz, daar moeder af is Annetge Anthonis, enz.
den 22 dito
Op het verzoek van Neeltge Frans van der Visch, die bij huwelijkse voorwaarden tussen haar man
Cornelis Claes Ramp, zal. ged., not. Gerard Manricque alhier van 2-10-1680, is gesteld tot voogdesse
over hun kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Martinus Saeghmans en Frans
Pieters Goeman gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Govert Sinjeur en Aert Theunisz zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Grietge Claes, daar
vader af is Leendert Theunis, enz.
den 2 dito
Anthonij Soupart de Jonge, wijnkooper, die bij testament van Elisabeth van Schundelen, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 29-9-1676, is gesteld tot voogd over hun kind,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Catharina Gerrits van Seijnsbeecque, die bij testament van Aert Leendertsz
Romeijn, haar overleden man, not. Adriaen Maes alhier van 3-7-161, is gesteld tot voogdesse over
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hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Casteleijn en Pieter Pool
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 1-3-1685
Gerrit Dielermeijer en Gerrit Swaenshals zijn geord. als voogden over de goederen van het kind van
wijlen Arij Jansz Corput, daar moeder af was Maertge Joppe Keijsers, opgekomen en aanbestorven
door doode en overlijden van wijlen Cornelis Joppe Keijser, het kinds oom van moederszijde, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia Palmboom, die bij testament van Justus Verschueren, haar overleden
man, not. Francois de Koningh alhier van 27-3-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Wilhelmus Rijckwaert, Dr. medicina, en Pieter Muijser
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 140
eodem die
Gerrit van Omme, cleermaecker, en Gerrit Lagerbandt zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Geertruijd Jooste, daar vader af is Albert Schoore, enz.
Den 7-3-1685
Dirck Claesz van Leuwen en Pieter de Lelij zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Crijn Dane Hoogerkerck, daar moeder af is Sijburghje Ariens, enz.
den 8 dito
Op het verzoek van Claesje Harmens Scheur, die bij testament van Jacob Aerts van der Kelck, haar
overleden man, not. Cornelis van Rosendael alhier van 11-9-1676, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Laurens Schijn en Cornelis Aertsz Kelck
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Bastiaen Ariens, huijstimmerman, en Eeuwout Dircx, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Gijsbert Jacobs, daar moeder af is Angenietge Frans Verhage, enz.
den 14 dito
Dominicus Cornelis en Claes Jansz, tegelbacker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Gerrit Leenderts, daar moeder af is Maria Jaspers, enz.
eodem die
Jacob Marinus, die bij testament van Elisabeth Boels, zijn overleden huisvrouw, not. Corrnelis Maas
alhier, van 1-2-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 21 dito
Engel Cocks en Adriaen Oudenaerde zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Susanna Verhaeve, daar vader af was Israel van Alma, enz.
eodem die
Willem Jacobsz, hellebardier van ‘t Hoff, en Jan Babtist, kruijer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Job Maertens Wilkens, daar moeder af is Mara Jans van Heusden, enz.
den 24-3-1685
Op het verzoek van Anna Christina van Griethuijsen, die bij testament van Adriaen Coninck, in zijn
leven st. schout deser stadt, haar overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 27-5-1678, is gesteld
tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te surrog., is Maximiliaen van
Dorsten, wijnkooper, gesurrog. tot mede voogd (nevens Ds. Michael Klinckhaemer, predicant in de
Remonstrantse gemeente tot Hoorn) over het kind, enz.
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eodem die
Aldert van Ravensburgh, die bij testament van Philippine Adriaens Kleijn, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 24-7-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
De heer Willem Pedij, out commissaris van Zeesaecken, en Jacobus de Wecker, coopman, die bij
testament van Juffr. Maria Boogaerd, in haar leven huisvrouw van de voorn. heer Pedij, not. Govert
van Gesel alhier van 17-9-1684, zijn gesteld tot executeurs van de uiterste wil, mitsgaders voogden
over haar kinderen, geprocreeerd bij Frederic Ouwens, in zijn leven predicant van de Remonstrantse
gemeente alhier, als W. Jansz Verduijn, beide za. ged., doch de eerste comp. administrerende, enz.
den 29-3-1685
Johannes van Cuijlenburg en Andries de Jongh zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Jacobus Appeldoorn, daar moeder af is Magdalena de Wolff, enz.
eodem die
Lambert de Jonker en Marcus de Joncker zijn geord. als curateurs over Maritge Jans, krancksinnige
persoon en huisvrouw van Dirck Gerrits Kock, jegenwoordig uitlandige, enz.
den 30-3-1685
Govert Antom en Barnardus Vleckharingh zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Annetje
Barents, daar vader af is Frederick Geerloffsz, enz.
den 31 dito
Dirck Cleeff, sackedraeger, en Arij Sanderts, bootsgesel, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jan Ariensz, daar moeder af is Claertge Pieters, enz.
den 4-4-1685
Berent Arentsz van der Veur, koolmeter, en Johannes van der Fles, schoolmeester, zijn geord. tot
voogden over het weeskind van wijlen Pieter Ariensz Roos, daar moeder af is Cornelia Pieters, enz.
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eodem die
Govert Antom, kaaskooper, en Bernardus Vleckharingh zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Annetge Barents, daar vader af is Fredrick Geerloffsz, enz.
eodem die
Govert van Bergen en Cornelis Maghielsz zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Pieter
Hendricksz, daar moeder af is Lena Willems, enz.
eodem die
Joost van der Meijde en Jan Bastiaensz Graumans zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Claasge Jans, daar vader af is Joost van der Vis, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Maria Leenderts, die bij testament van Aert Jansz van den Heuvel, haar
overleden man, not. Vitus Mustelius alhier van 11-8-1670, gesteld is voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden nevens haar te mogen verkiezen, zijn Jacob Stam en Hendrick
Cruijff geord. als voogden over de kinderen, enz.
den 6 dito
Comp. de heer Johan Massis, raet en vroetschap deser stadt, en verzocht dat hij om wettige redenen
van de voogdij over de goederen van Eduard Gallas, nagelaten zoon van wijlen Emmerentia
Goutsmit, daar vader af is Jan Gallas, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van
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Eduard Goutsmit, in zijn leven raet en vroetschap der Stadt Briel, volgens zijn testament, not. Dirck
Slopman aldaar van 4-2-1681, waarop weesmren. haar hebbende geinformeerd, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Gallas als vader en administrerende voogd over uts., is de heer Abraham
Elsevier, commissaris van zeesaecken, gesurrog., in de plaats van wijlen de heer Isaac Elsevier, in zijn
leven out schepe deser Stadt, tot mede voogd over de minderjarigen, enz.
den 6-4-1685
De heren Abraham Elsevier, commissaris van zeesaecken, en mr. Willem Verboom, outschepe deser
stadt, die bij testament van wijlen de heer Isaac Elsevier, in zijn leve mede outschepe alhier, van 167-1680 onder de hand gemaakt, waarvan superscriptie dezelfde dag is gepasseerd voor not. Dirck
Meesters alhier, zijn gesteld de eerste tot administrerende en de tweede tot toeziende voogd over
de minderjarige kinderen, enz.
den 7 dito
Abraham Ketelaar, die bij testament van Cornelis van der Smack, In zijn leven apothecarius, not.
Philips de Custer alhier van 23-8-1680, is gesteld tot voogd (nevens Willem Vinck en Johannes Meuls)
over diens kinderen, geprocreeerd bij wijlen Anna d' Clercq, enz.
den 9 dito
Jan Twisleton, Engels coopman, die bij testament van Maria Woller alias Atwel, not. Philips Basteels
alhier van 11-11-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 12 dito
Pieter Edensz de Vries en Dirck Dircx Versijde zijn geord. als voogden over het weeskind van Willem
Cornelis Stael, daar moeder af is Maertge Aelten, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Johannes van Dam, die bij testament van Agatha Langenburgs, zijn overleden
huisvrouw, not. Vitus Mustelius alhier van 28-1-1682, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht
om een of meer voogden te assumeren, zijn Johannes Langenbergh en Leendert Boogenmaecker
geord. als mede voogden over de kinderen (sic), enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelia van Vliet, die bij testament van Claes Ariens Thuijnsaet, haar overleden
man, not. Cornelis Buijs binnen den Briel van 12-9-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te assumeren, is Pieter van der Hoeve geord. als mede voogd
over de kinderen, enz.
den 18-4-1685
Op het verzoek van Maria Claas Chattelijn, die bij testament van Bastiaen Klinckert, haar overleden
man, not. Cornelis van Rosendaal alhier van 21-3-1681, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Johannes Woutersz en Cornelis van Provisij gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
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eodem die
Antonij Eeckhout, commissaris van de slepers alhier, en Pieter Gijdeonsz zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Margarieta Blanckerts, daar vader af is Jan de Ridder, enz.
eodem die
Maarte Teunisz, pluggemaker, en Hendrick Willemsz, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Aeltie Willems, daar vader af is Arij Teunisz, enz.
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den 21 dito
Jan Opten Horst, schoolmeester, en Louijs Elsevier zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Isack Opten Horst, daar moeder af is Cornelia Nachtegael, enz.
eodem die
Comp. Jan de Groot, die bij testament van Maria Touw, in haar leven huisvrouw van Andries
Alleborton, not. Johannes Bordels alhier van 28-11-1679, is gesteld tot voogd over Hendric Joris de
Groot en verzocht dat hij om wettige redenen van de voogdij mag worden geexcuseerd, enz.
eodem die
Willem Bastiaensz van Dijck is gesurrog. tot voogd, in de plaats van de voorn. Jan d' Groot, over de
minderjarigen in de vorenste acte gemeld, enz.
den 26-4-1685
Jan Adriaensz van Wijngaarden, gereghtsbode deser stadt, die bij testament van Anna Cops, zijn
overleden huisvrouw, not. Iaacq de Rooij alhier van 16-1-1663, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
den 2-5-1685
Cornelis van der Dussen, suijckerbacker, en Thijs Willemsz, stoeldraijer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Claasje Paulus, daar vader af is Cornelis Willemsz Kleijnman, enz.
den 3 dito
Thomas Jansz en Daniel Abrahams zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Maritge
Pieters, daar vader af is Jan Daniels, enz.
den 5 dito
Jan van Malsem en Mathijs Jansz zijn geord. als voogden over het weeskind van Claes Jacobs, daar
moeder af is Grietge Hendrics, enz.
den 10-5-1685
Comp. Tomas Verburgh, vlaskooper, en Engel Kockx, cruijdenier, die bij testament van Grietge
Hendrickx de Meij, weduwe van Sijmon Tijsz Ouden Hals, not. Johan van Weel alhier van 20-4-1685,
zijn gesteld tot voogden over de minderjarige erfgenamen en hun goederen, en verzochten dat zij,
alzo ieder van hen meer als drie voogdijen waren hebbende, van de voorn. voogdij mochten worden
geexcuseerd, enz.
den 11 dito
Joost Jansz, noothelp van de koremeters, en Lucas Claasz, sackendrager, zijn gesurrog. tot voogden,
in de plaats van Tomas Verburgh en Engel Kockx, dewelke wettelijk zijn geexcuseerd, over de
minderjarige erfgenamen en hun goederen van Grietge Hendrickx de Meij, weduwe van Sijmon Tijsz,
enz.
eodem die
Hendrick Mente en Cornelis Multezius zijn geord. tot voogden over het weeskind van Cornelia
Matteus, daar vader af is Willem Gerritsz Butjen, enz.
eodem die
Jacobus van den Bommenaar, goutsmit, en Nicolaes Vischer zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Dirckx, daar vader af is Cornelis Dircksz van der Stock, enz.
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den 11 dito
Henric van de Pol, die bij testament van Maria Andries van der Velde, zijn overleden huisvrouw, not.
Dirck Meesters alhier van 4-1-1668, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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den 18 dito
Adriaen Gouwen, wantsnijder, die bij testament van Cornelis Rosendael, not. Johan van der Hoeven
alhier van 1-3-1682, is gesteld tot voogd (nevens Johan d’ Jongh, chirurgijn, za. ged.) over het
weeskind van de voorn. Cornelis Roosendael, daar moeder af is Maria Velsenaer, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om een
of meer voogden in de plaats van de voorn. Johan de Jongh za. ged. te surrog., is de heer Jacobus
Sismus, dr. medicina, gesurrog. tot mede voogd over het kind, enz.
den 23 dito
Steven Claesz, wever, en Theunis Jansz, stadtsarbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Aeltge Willems, geprocreeerd zo bij haar eerste man za. ged., als bij Bartel
Laurensz, enz.
eodem die
Jan Boon, die gesteld is geweest tot curateur over Mathijs Thomas, innocente nagelaten
meerderjarige zoon van wijlen Thomas Mathijsz, daar moeder af was (niet vermeld), is op heden ter
weesk. comp. en tot dien einde ontboden, van zijn curatele ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Willem van der Buijs, clercq van de secrtr. van dese caemer, is gesurrog. tot curateur, in de plaats van
Jan Boon, die van de voorn. curatele is geexcuseerd, over uts., enz.
den 24 dito
Egbert Termaet, Jan Peijs en Salomon Peltenburgh zijn gesurrog. tot voogden en administrateurs
over al de minderjarige kindskinderen en erfgenamen (in de plaats van Adolph Jans Smith en
Johannes Peltenburgh, beide za. ged.) die uit kracht van het testament van Salomon Simons de
Warande, onder de hand gemaakt op de 4-8-1661, waarvan superscriptie is gepasseerd de zelfde dag
voor not. Jacobus Delphius alhier, zijn gerechtigd tot de erfenis, enz.
den 25 dito
Jan Reijniers de Wit en Eduwaert Pieterson zijn geord. als voogden over het weeskind van Saertje
Robberts, daar vader af is Willem Robbertsz, enz.
den 26-5-1685
Jacob Claesz, cuijper, en Joost van der Vis zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Trijntje
Cornelis, daar vader af was Teunis Claesz, beide za. ged., enz.
den 6-6-1685
Comp. Abraham Bercq, beedight clercq ter secretarie alhier, en Cornelis van den Bosch,
marctschipper van dese stadt op Amsterdam, de welke volgens attestatie gepass. voor not. Philip
Basteels alhier van (niet vermeld) bij mondelinge uiterste wil van Pieter Jacobsz den Danser, waren
gesteld tot voogden over zijn kind, geprocreeerd bij wijlen Paulina Camerbeecks, hebben op heden
verzocht dat zij van de voorn. voogdij, om wettige redenen, mogen worden ontslagen en vrijgesteld,
enz.
eodem die
Abraham van der Schalcke en Jasper Hertigh zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Abraham
Bercq, beeedight clercq ter secretarie alhier, en Cornelis van den Bosch, marctschipper van dese
stadt op Amsterdam, die wettig zijn geexcuseerd, over het weeskind in de vorenstaande acte
gemeld, enz.
eodem die
Arij Pietersz en Leendert Leendertsz, sackendrager, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Balte Pietersz, daar moeder af is Grietge Jans, enz.
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den 7 dito
Pieter Jansz en Jacob Theunisz, kruijers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Sara Jans,
daar vader af is Jan Jansz, enz.
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den 12-6-1685
Dirck Hendricksz Boel, glasenmaecker, en Steve Harperts Goutom zijn geord. als voogden over het
weeskind van Johannes Boel, daar moeder af is Maria Claas Hulsman, enz.
den 20 dito
Adriaen Vogelvanger is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jacob Jacobsz, over het weeskind
van wijlen Frans Bartholomeus Bestijn, daar moeder af is Neeltge Leenderts, enz.
eodem die
Jacobus Laquint, chirurgijn, en Hendric Schutter, bidder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Paulus Jans de Licht, daar moeder af is Maijke Jans Regeer, enz.
eodem die
Cornelis Sonnevelt en Andreas Wolff zijn geord. als voogden over de vrucht daarvan Maritge Meesz
jegenwoordig zwanger is gaande, geprocreeerd bij Hendric Gerbrantsz, haar overleden man zal., enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Maritgen Arijens, die bij testament van Melis Joosten de Munnick, haar
overleden man, not. Zeger van der Brugge alhier van 27-4-1682, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Dirck Danielsz van den Velde en Abraham
Bercq, beeedigt clercq ter secretarie deser stad, gesurrog. als voogden over het kind, doch de voorn.
Bercq tot dat Arij Jans Jongebroer, uit zee thuis gekomen [zal] zijn, die alsdan daarvan zal zijn
ontslagen en vrijgesteld uit zijn voogdij, enz.
eodem die
Weesmren. der stadt Rotterdam gesien en geexamineert hebbende seecker req.te. bij Johan
Bocquillioen aen haer gepresenteert behelsende dat hij supp.l.t. van de vooghdije over de kinderen
van wijlen Nicolaes Haren, daer moeder af is Anna Le Gaij om sijne in indispositie mogt werden
onslaegen, waerop weermren. haer hebbende geinformeert het voorn. excuijs hebben geadmitteert
en voor goet gekent en den voorn. Johan Bocquillioen van de voorn. voogdije ontslage ende
vrijgesteld sulcx haer Ed. doen bij desen actum die bij uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van Johan Bocquillioen, die geord. is geweest voogd over de kinderen van uts., en
daar van wettig is geexcuseerd, is Isacq Poortugael gesurrog. tot mede voogd (nevens Joost Wittius,
notaris en eerste clercq van de weeskaemer) over de kinderen, enz.
den 23 dito
Jan Cornelis de Bruijn, schipper ter see, en Pieter Jonckheer zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Cornelis Leenderts, daar moeder af is Jannetje Gleijne, enz.
den 27 dito
Adriaen van Steijn, witwercker, en Dirck van der Bel zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jurriaen Schoonenboom, daar moeder af is Anna Maria Cuijpers, enz.
den 28 dito
Comp. Andries Allebotel als voogd over de minderjarige zoon van wijlen Joris Cornelis de Groot, daar
moeder af was Maria Thomson en verzocht dat hij van de voogdij, vermits zijn hoge ouderdom, mag
worden ontslagen, enz.
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eodem die
Pieter de Groot is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Andries Allebottel, die zich wettelijk heeft
geexcuseerd, over het weeskind van uts., enz.
den 27-7-1685
Hendric Diepraem en Frans den Haan zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Lijsbeth
Wouters, daar vader af is Jacob Jacobsz, enz.
eodem die
Johannes Rijckhals en Hendrick Boshuijse zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Herman
de Beer en Maartie Harmens, enz.
den 1-8-1685
Frederick Dircksz, die bij testament van Lijsbeth Leenderts, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Weel alhier van 26-4-1685, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 2 dito
Hermanus van den Bergh, drooghscheerder, en Pieter Jacobs, cuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jan Hendrics, daar moeder af is Willemijntge Dammers, enz.
den 8 dito
Paulus Gijsbertsz, sackedraeger, en Jan van Troijen zijn geord. als voogden over de minderjarige
kinderen van Willemtje Gijsberts, daar vader af is Arij Simonsz, enz.
den 16 dito
Jan de Vries, deurw. van de gemeenelandts middelen, en Huijgh de Vries, kouseverwer, zijn geord.
als voogden over het weeskind van wijlen Gerrit Teunisz, daar moeder af is Anna Louijs, enz.
den 1-9-1685
Hendric Gerritsz, vaerende man, en Jan Claesz, kuijpersknegt, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Judith Andriesz, daar vader af is Dirck Andriesz, enz.
In margine: den 5-9-1685
Abraham Bercq, clercq ter secretarie, en Pieter Jansz Oldenb., die bij testament van Daniel Graij en
Annetge Dircks, in hun leven echtelieden, not. Zeger van der Brugge alhier van 16-7-1679, zijn gesteld
tot voogden over de minderjarigen, en administrateurs van hun goederen, enz.
eodem die
Franc Jansz van der Velde en Hendric Pieters Cornet zijn geord. als voogden over het weeskind van
Maria Jans van der Velde, daar vader af is Dirck Michielsz, enz.
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eodem die
Willem Wiggertsz en Pieter Gillisz Wagemaeker, varende lieden, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maerte Jans, daar moeder af is Maritge Ariens, enz.
den 6-9-1685
Op het verzoek van Beatris Hendricsz, die bij testament van Maerten Dircx de Moeij, haar overleden
man, gepasseerd voor Hendric Bemer, schrijver op ‘s lant schip genaamd Hollandia op 12-4-1665, is
gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob
Cudde en Rombout Mastricht gesurrog. tot voogden over hun kind, enz.
eodem die
Joost Ariensz Lijmsteijn is geord. tot voogd over de minderjarige zoon van wijlen Agnietje Cornelis
Claer, daar vader af was Adriaan van Vorsse, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
Op het verzoek van Anthonij van Rhoon, boeckverkooper, die bij testament van Maria Kouwenhove,
zijn overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 28-12-1680, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Gerard van der Vlun geord. als mede
voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Lijsbeth Pieters Coster, die bij testament van Leendert Claesz Besemer, haar
overleden man, not. Dirck Starbergh alhier van 3-9-1669, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Pieters Coster en Gangelhoff Posthoorn
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetge Jans Nachtegael, die bij testament van Jan Aertsz van den Hoeck, not.
Cornelis van Rosendael alhier van 25-11-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Bastiaen Jansz en Mathijs Rinckeling, schoenlappers, gesurrog.
tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Comp. Michiel Dullaert, die bij codicille van Harmen Dionijsz Coopstat, brouwer in de brouwerij van
het Ancker alhier, not. Jacobus van Aller alhier van 6-12-1684, is gesteld tot voogd over de kinderen
van Maria van der Goes, daar vader af was de voorn. Harmen Coopstat en verzocht dat hij van de
voogdij om wettige redenen mag worden geexcuseerd, enz.
eodem die
Hendric Jongeling en Hendric Ravesteijn de Jonge, die bij testament van uts., zijn gesteld tot voogden
over de kinderen van uts., enz.
eodem die
Op het verzoek van Hendric Jongeling en Hendric Ravesteijn, die bij testament van uts., zijn gesteld,
nevens Michiel Dullaert, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, is Hugo van Schie gesurrog. tot mede
voogd over de kinderen, enz.
den 7-9-1685
Jacobus van der Kerckhove, gerechtsbode deser stadt, en Adriaen Cocks zijn geord. als voogden over
de minderjarige dochter van wijlen Hendric Rotshoeck, daar moeder af was Jannetge van der
Kerckhove, enz.
eodem die
Jan Onckhuijsen en Adriaen Cocks zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Isacq Ostens en
Jan Barents Loncq, over de minderjarige kinderen van Anna Boschman, daar vader af is de voorn. Jan
Onckhuijsen, enz.
den 15 Septembr.
Johannes Sonje, schilder, en Hendric Willemsz, asijnmaeckersknegt, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Catharina Jochemsz, daar vader af was Aert Hendricsz, enz.
eodem die
Philips Basteels, notaris alhier, die bij testament van Elisabeth Daemen, zijn overleden huisvrouw,
not. Jacob Duijfhuijsen alhier van 27-10-1656, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Johan Rogge, die bij testament van Jan Barentsz Loncq, not. Zeger van der Brugge alhier van 9-11683, is gesteld, zo van vaders als moederszijde, tot executeur van de uiterste wil, mitsgaders tot
voogd en regeerder van de minderjarigen, die in kracht van dien zouden komen te erven, en hun
goederen, enz.
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den 15-9-1685
Jan Ariensz, schoenmaker, en Jan Abrahamsz, timmermanskneght, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Adriaen Valcq, daar moeder af was Cathalijntje Jans Kerckhove, enz.
den 19-9-1685
Neeltje Dircks van Leuwen, die bij testament van Franscois Samperman, haar overleden man, not.
Zeger van der Brugge alhier van 5-10-1676, is gesteld tot voogdesse over hun [kind of kinderen], enz.
eodem die
Hillewaert Cremer, die bij testament van Heijltje Breedenburgh, zijn overleden huisvrouw, not.
Nicolaes van Cleeff alhier van 8-12-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Maria van Leeuwen, die bij testament van Melt van Leeuwen, haar overleden man, not. Zeger van
der Brugge alhier van 10-4-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Geertruijt Kapoen, die bij testament van Dionijs van Vijven, haar overleden man, not. Philips Basteels
alhier van 16-5-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieternelletje van Oostrum, die bij testament van Martinus Prins, haar overleden man, not. Govert
van Gesel alhier van 13-1-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Govert van Doorn, wever, en Jacobus Caspersz Melm, kleermaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hendricks Bens, daar moeder af is Mensje Jans, enz.
eodem die
Dirck Oliviersz, sackedrager, en Jan Oliviersz, drapiersknegt, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hendrick Beerman, daar moeder af is Catharina Oliviers, enz.
den 20 dito
Willem Cornelis Tromp en Dirck Elseman zijn geord. als voogden over het weeskind van Maertje
Jansz, daar vader af is Hendrick Tromp, enz.
eodem die
Pieter Schaep is gesurrog. als voogd, in de plaats van wijlen Jurriaen Barentsz (nevens Teunis Kleijn,
thuijnder) over de kinderen van Abraham Sijmons Cottjener, daar moeder af was Maertje Jans, enz.
den 22 dito
Willem Pennis, Arij Claasz, varendeman, mitsgaders Johannes Claerhout, die bij codicille van Annetge
Jacobs, in haar leven huisvrouw van Jacob Pietersz Vermee, not. Francois de Coninck alhier van 9-81685, gesteld zijn voogden over haar minderjarige zoon, geprocreeerd bij wijlen Jean Minne, enz.
eodem die
Daniel Haagdoorn, die bij testament van Maria Roufflaer, zijn overleden huisvrouw, not. Jan van der
Houve alhier van 5-3-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Dirck Gerritz van Alphen en Jan Gillisz de Soete zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Abraham Simons Botjente, daar moeder af is Maritge Claes, enz.
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den 26-9-1685
Comp. de heer Adriaen Cocks, die bij testament van Jan Barentsz Loncq, not. Zeger van der Brugge
alhier van 9-1-1683, is gesteld tot executeur van diens uiterste wil, mitsgaders tot voogd en
regeerder van de minderjarigen die uit kracht van dien zouden komen te erven, heeft verzocht dat hij
van het executeurschap en de voogdij mag worden, om wettige redenen, ontslagen, enz.
foto 147
den 26 sept.
Op het verzoek van de heer Adriaen Cocks, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd (nevens
Johan Rogge) en daarvan zich wettelijk heeft geexcuseerd, is Johan Onckhuijse, zo van vaders als
moederszijde, gesurrog. tot mede toeziende voogd, over de voorn. minderjarige erfgenamen, zonder
dat hij gehouden zal zijn enige d'minste administratie van fideicommissaire goederen in het voorn.
testament gemeld, waar te nemen, enz.
eodem den selven dito
Lucretia Verweij, die bij testament van Bartholomeus van den Heuvel, haar overleden man, is gesteld
tot voogdesse over hun kinderen, uitwijzende het voorn. testament, not. Philips Basteels alhier van
8-6-1677, enz.
eodem die
Hendric Gillisz, die bij testament van Maritge Frederics, zijn overleden huisvrouw, not. Servaes
Hannot alhier van 11-7-1681, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 28 dito
Mighiel Goelie en Laurens de With, die bij testament van Annetge Jans, not. Arnoldus Mijsterus alhier
van 14-11-1684, gesteld zijn voogden over de weeskinderen van de voorn. Annetge Jans, daar vader
af was (niet vermeld) d’Coninck, enz.
den 29 dito
Aert Maes, blockmaecker, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Bartholomeus van den
Heuvel, over de weeskinderen van wijlen Leentge IJsbrants, daar vader af was Gerrit Meesz de Haas,
enz.
eodem die
Frans Ribbertsz, sackedrager, en Dirck Abrahams de Coninck zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Teuntje Gerrits, daar vader af is Dirck Jansz Poortugael, enz.
eodem die
Wouter Claesz, wever, en Jan Jillisz Cruijdt zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Laurents Goosensz, daar moeder af is Maritje Pieters, enz.
den 3-10-1685
Gregorius van Teijlingen is geord. tot voogd over het weeskind van wijlen Annetge Jans, daar vader af
was Hendrick Jansz Wijnckhuijse, enz.
den 3-10-1685
Mattijs Michielsz de Paus, rijghlijfmaker, en Gabriel Adriaensz, metselaar, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Willem Jacobsz de Bruijn, daar moeder af is Maria Jans, enz.
eodem die
Cornelis Cluijt, kuijper, en Douwe Cornelisz, sackendrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jacob Cornelisz Cluijt, daar moeder af is Geertie Cornelis de Vries, enz.
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den 4 dito
Laurus Klinckenbergh is geord. tot voogd (nevens Gregorius van Teijlingen) over het weeskind van
wijlen Annetge Jans, daar vader af was Hendrick Jansz Wijnckhuijse, enz.
eodem die
Pieter de Laresse en Huijbert van Meer zijn gesurrog. tot voogden (in de plaats van wijlen Hendrick
Freth en Jan Salomonsz, beide za. ged.) over de weeskinderen van wijlen Leendert Jacobsz Wolgraeff,
daar moeder af is Jenneke Molenaars, enz.
den 5 dito
Jan Andriesz, varendeman, en Andries Barentsz, haringpacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Meijndert Laurensz, daar moeder af is Jannetge Pieters, enz.
den 10-10-1685
Hendrick Lodewijckx Vermeije, bleijcker, en Wouter van Helde zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Willem Michielsz Kramers, daar moeder af is Maria Michiels, enz.
den 11 dito
Jacob Ennes, kleermaker, en Dirck Jansz Steijger, schuijtvoerder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jannetge Jacobs, daar vader af is Jacob Clercq, enz.
den 12 dito
Hendrick Ariensz, stierman, en Maarte Teunisz, pluggemaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Catharina Joghems, daar vader af is Aert Hendricksz, enz.
eodom die
Maarte Dircksz Gouwenaar en Jean de Jongh zijn gesurrog. tot administrateurs, in de plaats van
wijlen Jacob Jans de Jongh, over de som van een duizend gulden, daarvan de vruchten ingevolge van
het testament van Cornelis Jansz de Jongh, waarvan de superscriptie is gemaakt en gepasseerd voor
Jacob de Mars alhier van 4-10-1647, jaarlijks moeten worden uitgekeerd aan de bloedvrienden
nedergaande van Jan Gerritsz en Maertie Jacobs, ten einde als in het testament is uitgedrukt, enz.
foto 148
den 17-10-1685
Cornelis van Waart, draatwercker, en Lambert Hopman, rijghsnoermaker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van wijlen Hendrick Marcelisz, daar moeder af is Jannetge Schaeltjes, enz.
eodem die
Jop Roos, maackelaar, is, in de plaats van Jacob Jans de Jongh, gesurrog. tot administrateur over de
som van vijftienhonderd gulden kapitaal, die Claas Jansz Rooijesteijn, tegenwoordig uitlandig is, enz.
den 19 dito
Comp. de heer mr. Cornelis Heghtermans, secrtr. deser stadt, die bij testament van Juffr. Petronella
van IJck, in haar leven huisvrouw van de heer mr. Eeuwout Blanckert, raat ende vroetschap der
voorn. stadt, not. Johan van Weel alhier van 20-3-1681, is gesteld tot voogd over diens minderjarige
kinderen, en verzocht dat hij van de voorn. voogdij mag worden, om wettige redenen, ontslagen,
enz.
eodem die
Huijbert Jansz Tromp is geord. tot voogd over het weeskind van wijlen Dirck Jansz, Verwillege, daar
moeder af is Aegie Jacobs, enz.
den 20-10-1685
Christiaen Brootjewin, sackedraeger, en Teunis Pietersz, cuijper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Jorisz, daar moeder af is Lijntje Jans, enz.
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eodem die
Jacob van Dam, varendeman, en Jan Blom, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Gijsbertje Jans, daar vader af is Arij Blom, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Eva Jans van de Vijver, die bij testament van Barent van der Hoeve, haar
overleden man, not. Cornelis Maas alhier van 21-12-1684, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Arij Jans de Vijver en Jan Jansz de Vijver
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Arij Jansz de Vijver en Jan Jansz de Vijver, die bij testament van uts., zijn gesteld tot voogden over het
weeskind van de voorn. Barent van der Hoeven, geprocreeerd bij wijlen Maria Stroom, enz.
den 29-10-1685
Cornelis Clinckert, hooijcooper, en Arij Walravens, tabacqvercooper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Cornelis van der Verven, daar moeder af is Marija Vermeer, enz.
eodem die
Op het verzoek van Daniel van der Heij, is Christiaen Drom, gesurrog. tot mede curator ad lites, in de
plaats van wijlen Willem Jansz Verduijn, om voor het weeskind van wijlen Hendrick Nobel, daar
moeder af was Sara Boogaerts, waar te nemen het recht het welke het gemelde weeskind jegens
Anthonij van Ledvits, zijn voogd, als ook om te debatteren de staat en inventaris, mitsgaders om
tegen dezelfde te schiften, scheiden en te delen, enz.
foto 149
eodem die
Claes Arijens Cleijman is geord. als voogd, nevens Hubert Jansz Tromp, over het weeskind van wijlen
Dirck Jansz Verwillige, daar moeder af is Aegje Jacobs, enz.
eodem die
Jan Jansz de Vriend is gesteld tot voogd, in de plaats van Jan Barentsz, uitlandige (nevens Anthonij
Cleijburgh) over het weeskind van wijlen Jan Jansz de Vrient, daar moeder af is Neeltje Leenderts,
enz.
eodem die
Cornelis Maertensz de Bruijn, bierdrager, en Jacob Jacobsz, drooghscheerderskneght, zijn geord. tot
voogden over de weeskinderen van wijlen Belitge Bartels, daar vader af is Johannes Pietersz, enz.
den 31-10-1685
Op het verzoek van Johannes Buert, die bij testament van Jannetje van Gent, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips de Custer alhier van 9-5-1680, gesteld is tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden nevens hen te mogen assumeren, zijn Joris van der Bergh en
Cornelis de Vlught, scheeptimmerman, geassumeerd tot mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Femmetje Sleutels, die bij testament van Gillis van Vliet, haar overleden man, not. Vitus Mustelius
alhier van 4-8-1681, gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Aeltge Dingemans, die bij testament van haar overleden man, Cornelis Gerritsz van Hellen, is gesteld
tot voogdesse over hun kind, uitwijzende het voorn. testament, not. Govert van Gesel alhier van 256-1685, enz.
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den 1-11-1685
Bartholomeus Hopmans, die bij testament van Elisabeth Vergils, in haar leven huisvrouw van
Leendert Tellers, not. Govert van Gesel alhier van 26-6-1685, gesteld is tot voogd, nevens de voorn.
Leendert Tellers, over hun kind, enz.
eodem die
Fransoijs de Vogel en de heer Adriaen van der Lelij zijn geord. tot voogden over het weeskind van
wijlen de heer Balthazar Bort, in zijn leven eerste raat der dierecteur generael van India, daar moeder
af is mevrouw Maria de Vogel, enz.
den 10 dito
Willem Leendersz Fack, scheeptimmermanskneght, en Leendert Leendertsz, varendeman, zijn geord.
als voogden over het weeskind van wijlen Robbert Jacobs, daar moeder af was Neeltge Reijniers, enz.
den 15-11-1685
Arij Cornelisz, scheepstimmerman, en Joost Jansz van Rossum, schoenmaecker, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jacob Cornelis, daar moeder af is Aeltge Hendrics, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Cornelis de Haen is Florens van Aller gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van
wijlen Jan Ickwilders, over de weeskinderen van wijlen Claas de Swart, daar moeder af is Hillegond
Brouwers, enz.
eodem die
Leendert Poth, tinnegieter, en Jacob Stam, steenhouwer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Sara Jans, daar vader af was Daniel van Vlierden, enz.
eodem die
Adriaen Casteleijn, die bij testament van Anna van Dongen, in haar leven laatst huisvrouw van
Cornelis Engelman, not. Francois de Coninck alhier van 17-8-1685, is gesteld tot voogd over de
minderjarige dochter van de voorn. Anna van Dongen, geprocreeerd bij wijlen Eduart van Bulders,
enz.
foto 150
den 16-11-1685
Gillis Gillisz, metselaersknegt, en Cornelis Cornelisz, tegelbackersknegt, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Cornelis Gillisz, daar moeder af is Aeltge Jans, enz.
den 23 dito
Joost van Rossum en Jan Jansz Strijdonck zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Neeltge Jans, geprocreeerd zo bij Jacob Hendricksz, haar eerste als Geert Jansz, haar tweede man,
enz.
eodem die
Thomes Reijniersz, branderskneght, en Hendrick Pietersz, tapper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Ruth de Groot, daar moeder af is Stijntge Reijniers, enz.
eodem die
Cornelis van der Bel is geord. tot voogd over het weeskind van wijlen Claasge Claas, daar vader af is
Dirck Jansz, enz.
den 24 dito
Johannes Naghtegaal en Jan Lievensz Boelhouwer zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Maritge Vilerius, daar vader af is Jacob Jansz Scharp, enz.
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den 28-11-1685
Gerrit Willemsz, timmersknegt, en Michiel Anthonisz, cleermaecker, zijn geord. als voogden over de
nagelaten weesk. van Gerloff Willems, daar moeder af was Janneke Dircx, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob Stam, die bij testament van Josina Pot, zijn overleden huisvrouw, not.
Justus Verschueren alhier van 18-12-1674, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden nevens hem te mogen assumeren, is Gerrart Stam geassumeerd tot mede
voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Josijntje Boudewijns van As, die bij testament van Gerrit Hendricksz van der Buijs,
haar overleden man, not. Gerard Manrijcque alhier van 12-5-1677, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden nevens haar te mogen assumeren, zijn Engelbregt
Ambrosius en Laurens van der Buijs geassumeerd tot mede voogden over het kind, enz.
den 29-11-1685
Leendert Hollaer is gesurrog. als voogd (nevens H. Rotshoeck) in de plaats van wijlen Jacob Jans d’
Jongh, over het nagelaten weesk. van Willem Hubrechts van ‘t Twedde, daar moeder af was Susanna
Burts Zuijdijck, enz.
den 5-12-1685
Pieter Albertsz, schipper ter zee, en Paulus Hoogeveen zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Gijsbert van Roon, daar moeder af is Clara Alberts, enz.
den 14 dito
Josua Hooghvliet is gesurrog. tot administrateur (in de plaats van wijlen Harmen Deonijsz) over de
som van zeshonderd zesenzestig gulden dertien stuivers 6 penningen, zijnde een gerechte derde part
van een som van twee duizend gulden cruijslander bij forme van donatie Intervivos, opgekomen door
Cornelis Willemsz Rees, blijkende bij acte daarvan gepasseerd voor not. Philip Basteels alhier van 8-91679, enz.
den 15 dito
Op het verzoek van Maria Anthom, die bij testament van Harmanus van Rhijn, haar overleden man,
not. Johannes Bordels alhier van 29-10-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te mogen assumeren, zijn Tito Livio van Schoonderhagen, als
administrerende, en Johannes van Rhijn tot toeziende voogd, geassumeerd over de kinderen, enz.
den 19 dito
Willem Pietersz en Antonij Otten, cleermaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Bastiaen van Batum, daar moeder af is, Annetje Juriaens, enz.
den 20 dito
Abraham Jansz Panneman, en Dirck Joosten, beide sackedragers alhier, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Willem Adamsz Gardijn, daar moeder af was Annetje Jans en nog de voorn.
Panneman, en Boudewijn Fransz, spijckermaecker, als geord. voogden over het weeskind van de
voorn. Gardijn, daar moeder af is Maria Daniels, enz.
foto 151
eodem die
Laurens van Klu (niet verder afgemaakt).
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den 22-12-1685
Dirck Jongebroer en Elias van Hissen zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen Leendert van
Strijpen en Floris de With, beide za. ged., over de kinderen van wijlen Laurens d’ With, daar moeder
af is Trijntge Theunis, enz.
den 2-1-1686
De heer Adrianus Cocx, out commissaris van zeesaecken alhier, die bij testament van Hendricje
Michiels van Couwenburg, in haar leven bejaarde dochter, not. Dirck Meesters alhier van 2-12-1685,
is gesteld tot voogd over de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, met macht
om een of meer voogden te assumeren, enz.
eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld met macht om een of meer voogden te
assumeren, is Michiel van Couwenburg geord. als mede voogd, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria Gerrits Verburgh, die bij testament van Matheus Harmensz de Vos, not.
Philips Basteels alhier van 18-3-1678, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Dirck en Gerrit Verburgh gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannes Goldersman, die bij testament van Elisabeth de Swaan, zijn overleden
huisvrouw, not. Dirck Meesters alhier van 4-7-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, zijn
Hendrick Entvogel en Otto Claasz geassumeerd tot mede voogden over de kinderen, enz.
den 3 dito
Jan van Heemsingh en Cornelis Gerritsz Aldoot zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacobus
van Hemsingh, daar moeder af is Dirckje Jans van der Snelle, enz.
eodem die
Op het verzoek van Isaac Bartholomeus van Slicht, die bij testament van Cornelis Thomasz van
Niekerken, not. Adriaen van Aller alhier van 14-9-1666, gesteld is voogd over al de minderjarigen in
het testament begrepen en hun goederen in kracht van dien te erven, is Isacq van Slicht geord. als
mede voogd over al de voorn. minderjarigen, mitsgaders gesurrog. tot executeurs van het voorn.
testament, in de plaats van wijlen de heer Adriaen de Adel, enz.
den 4-1-1686
Cornelis van Bourgonge en Dirck den Engel zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen
Lijsbeth Frans de Laet, daar vader af is Hubert Florisz van Bourgogne, jegenwoordig uitlandig, enz.
den 9 dito
Comp. Frans Jans van der Voorde, die geord. is geweest voogd over de weeskinderen van wijlen
Jacob Jansz van der Voorde, daar moeder af was Jannetge Engels, en verzocht dat hij van de voogdij
mag worden ontslagen, overmits hij zich metter woonstede buiten deze stad heeft begeven, enz.
eodem die
Op het verzoek van Frans Jansz van der Voorde, die van de voorn. voogdij wettelijk is geexcuseerd, is
Dirck Crijnen, varende man, in zijn plaats gesurrog. tot voogd over de kinderen, in de vorenste acte
gemeld, enz.
den 10 dito
Jacob Fonteijn, wever, en Cornelis Cornelisz, tegelbackerskneght, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maria Fret, daar vader af is Isaacq Beijer, enz.
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eodem die
Gerrit Brandenburg, die bij testament van Anna Meschaert, zijn overleden huisvrouw, not. Govert
van Gesel alhier van 5-8-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 12 dito
Roelant van Asbergen, chirurgijn, is geord. als voogd over de weeskinderen van wijlen Alewijn Jans
van Oostenburgh, daar moeder af is Sophia Huberts, enz.
eodem die
Comp. de heer en mr. Cornelis Hechtermans, secrtr. deser Stadt, die bij testament van wijlen de heer
mr. Eeuwout Blanckert, in zijn leven heere van ‘sGravenambacht, mitsgaders raet en vroetschap
deser stat, not. Johan van Weel alhier van (niet vermeld) is gesteld tot voogd over de weeskinderen
van wijlen Petronella van IJck, daar vader af was de voorn. mr. Eeuwout Blanckert en verzocht dat hij
om wettige redenen van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
foto 152
den 16-1-1686
Bartholomeus Roos, coopman alhier, is geord. als voogd, nevens Roelant van Asbergen, chirurgijn,
over de weeskinderen van wijlen Alewijn Jansz van Oostenburgh, daar moeder af is Sophia Huberts,
enz.
den 18 dito
Jan Crijnen, huijstimmerman, is geord. tot curateur over Sophia Huberts, weduwe van Alewijn Jansz
van Oostenburgh, krancksinnige persoon, enz.
eodem die
Pieter Cornelis Bijl, caeskooper, en Cornelis Gerritsz Sul, binnelantsvaerder, zijn geord. tot voogden
over de weeskinderen van wijlen Jacob Cornelis van der Hoeven, daar moeder af is Aeltge Abrahams,
enz.
eodem die
Johannes van Heel, cleermaecker, en Willem van der Velde zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van wijlen Jacob Huberts, daar moeder af is Maritge Jans, enz.
den 19 dito
Willem Roukens, wijnkooper, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Mr. Theophilus Naeranus
(nevens Isacq van t Hoff) over het weeskind van wijlen Josua de Mars, daar moeder af was Geertrujd
van Zeger, enz.
den 23 dito
Jan van der Fles, schoolmr., en Hermanus van der Mijl zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Simon Jansz de Vos, daar moeder af is Catharina Distelaer, enz.
den 23 dito
Jan Jansz Vinckesteijn, die bij testament van Neeltge Jans Vinckesteijn, in haar leven huisvrouw van
Jacob Jans de Jongh, not. Cornelis Maas alhier van 9-10-1683, is gesteld tot voogd en administrateur
(nevens Nicolaas Jansz Vinckesteijn), over al de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn
gerechtigd, enz.
eodem die
Comp. Nicolaas Jansz Vinckesteijn, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd en administrateur
over uts., en verzocht dat hij van de voogdij en de adminstratie mag worden ontslagen, overmits hij
de ouderdom van zeventig jaren hadde bereikt, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Jan Jans Vinckesteijn, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de
voorn. minderjarigen, is Jan van der Pavert, notaris en procureur alhier, gesurrog. tot mede voogd, in
de plaats van Jan Jansz Vinckesteijn, die zich wettig heeft geexcuseerd, over de minderjarigen, enz.
den 24 dito
Louis van Erpe en Claas Gillis, naaldemakersknegt, zijn geord. als voogden over het weeskind van
wijlen Hubert Galle, daar moeder af is Jannetge Arnouts, enz.
den 26 dito
Gijsbert Pietersz Barewater en Maerte Jansz Braeff, binnelantsvaerders, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Willem Pieters van der Maes, daar moeder af is Geertje Leenderts Breetvelt, enz.
den 28 dito
Comp. de heer Josua van Belle, heer van Waddingsveen, mitsgaders raet en vroetschap deser stadt,
die bij testament van de heer mr. Euwout Blanckert, in zijn leven heere van Schravenambaght en
Insgelijckx raat en vroetschap alhier, not. Johan van Weel alhier van (niet vermeld), is gesteld tot
voogd over de weeskinderen van wijlen mevrouw Petronella van IJck, daar vader af was de heer mr.
Eeuwout Blanckert, en verzocht (alzo hij drie voogdijen was hebbende) van de voorn. voogdij te
mogen worden ontslagen, enz.
eodem die
Mevrouw Maria van der Meijde, weduwe van wijlen de heer Iman Imansz, in zijn leven raat ter
admiraliteijt alhier, grootmoeder over de nagenoemde kinderen, en de heer Mr. Philips Diodatij,
adv., zijn gesurrog. tot voogdesse en voogd, in de plaatse van de heren Josua van Belle, heer van
Waddingsveen etc., mitsgaders raat en vroetschap deser stadt, en mr. Cornelis Heghtermans, secrtrs.
alhier, die wettelijk zijn geexcuseerd, over de weeskinderen van mevrouw Petronella van IJck, daar
vader af was de heer Mr. Eeuwout Blanckert, in zijn leven heer van Schravenambaght alsmede raat
en vroetschap der voorsz. stadt, enz.
foto 153
den 31-1-1686
Maerte Rotshoeck en Adriaen van der Poth, die bij testament van Elisabeth van den Bosch, in haar
leven huisvrouw van Hendric de Gier, not. Samuel van Lodensteijn alhier van 7-7-1685, zijn gesteld
tot voogden over de dochter van wijlen Godewinus Mannaert, daar moeder af was de voorn.
Elisabeth Bosch, en administrateurs over hun goederen, enz.
eodem die
Hendric de Gier, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Reijnier Jans, tegelbackersknecht, en Aert Jacobsz Wagenaer zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelis Huijgen, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Gerrit van Hensbergen en Pr. Jans van den Broeck, slepers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Hendrics, daar moeder af is Eva Hendrics, enz.
den 2-2-1686
Matthijs Richelingh, schoenlapper, en Willem Arents zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maerten Pietersz, daar moeder af is Geertje Pieters, enz.
den 7 dito
Comp. de heer Simon Scotte, outschepe deser stat, die op 18-11-1683 geord. is geweest voogd
(nevens de heer James Aerskine, L.t. Collonel ten dienste deses landen) over het weeskind van wijlen
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de heer Julius van Lichtenbergh, in zijn leven mede L.t. Collonel van desen staet, daar moeder af is
mevrouwe Anna IJmans, en verzocht dat hij van de voogdij, om wettige redenen, mag worden
ontslagen, enz.
eodem die
Alzo de heer Simon Scotte, out Schepe deser Stadt, [die] zich wettelijk heeft geexcuseerd, over de
voogdij van uts., is de heere Philips baron van Leefdael, mitsgaders heere van Meuwen en Etten, etc,
gesurrog. tot voogd (nevens de voorn. heer J. Aerskine, L.t. Collonel, etc.) over het weeskind, enz.
den 13 dito
Gerrit Cornelis Rijtbergh, die bij testament van Beatrix Bartholomeus, zijn overleden huisvrouw, not.
Servaes Hannot alhier van 7-10-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Johannes Strijcke en Dingman Weelant zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van wijlen de heer
Isacq Elsevier in zijn leven out schepe deser Stadt (nevens Johannes Steenacker) over de minderjarige
zoon van wijlen Cornelis van der Mast, daar moeder af was Annetge Hoogenhuijse, enz.
eodem die
De heer Abraham Elsevier, commissaris van de zeesaecken, is van moederszijde geord. tot
administrerende mede voogd, (nevens de heren Jacob de Dubbelde en mr. Willem Verboom, out
schepe van dese stadt) over de minderjarige kinderen van de wijlen de heer Isaacq Elsevier, in zijn
leven mede outschepe de voorn. stadt, daar moeder af was Juffr. Anna van der Mast, enz.
eodem die
Pieter de Jager, die bij testament van Jan van Ranst, in zijn leven coopman, not. Govert van Gesel
alhier van 23-2-1684, is gesteld tot voogd (nevens Abraham Ameis za.) over zijn kinderen,
geprocreeerd zo bij wijlen Elisabeth Cornelis, zijn eerste huisvrouw, als bij Neeltge Jacobs, zijn laatste
huisvrouw, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. P. de Jager, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., is
Jan Vrancke gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van wijlen Abraham Ameijs, over de kinderen van
uts., enz.
foto 154
den 14-2-1686
Jacobus Rees, goutsmit, en Gerrit Jansz Hofman, winckelier, zijn geord. als voogden over de zoon van
wijlen Willem Rees, daar moeder af was Margarita Palms, enz.
eodem die
Cornelis Joosten van Middele en Arij Ariensz Minne zijn zo van moeders als vaderszijde geord. als
voogden over het weeskind van Gijsbert Gijsbertsz Blom, daar moeder af was Annetge Thijsz, enz.
den 20 dito
Johannes van Biesum, peltier, en Johannes Leiten, garentwijnder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Philippus Vollenhove, daar moeder af is Catharina Grave, enz.
den 27 dito
De heren Adam van der Heijm, regerent burgermr. der Stadt Schiedam, en Thomas van Naerssen,
coopman alhier, zijn zo van moeders als vaderszijde geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Juffr. Cornelia van Naerssen, daar vader af was de heer Dirk Bouckholt, in zijn leven out schepe
deser stadt, enz.
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den 28 dito
Pieler Beijerman, maeckelaer, is geord. als voogd over de goederen van de kinderen van wijlen
Leendert van Strijpen, daar moeder af is Anna van Pandre, opgekomen en aanbestorven door doode
en overlijden van Geertruijd de With, in haar leven weduwe van Thomas Theunis Breij, volgens haar
testament, not. Cornelis van Alckemade binnen Leijden van 17-3-1681, enz.
eodem die
Jan van Wijck, wijnkooper, en Jacob Cornelis Bruijgom, huijstimmerman, zijn gesurrog. als voogden,
in de plaats van wijlen de heer Dirck Bockholt, in zijn leven out schepe deser stadt, over het weeskind
van wijlen Arij Leenderts van Wijck, daar moeder af Ermpie Harmens Verboom, enz.
eodem die
Jan Isaacksz van Os en Gijsbert Gijsbertsz Cerven, zijn geord. tot voogden zo van vaders als
moederszijde over de minderjarige dochter van Maertje Huijberts en Gerrit Pietersz Labaer, beide za.
ged., enz.
den 6-3-1686
Joannes Dautricourt en Hendric Entvogel zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Grietge
Pieters, daar vader af is Hermanus Swol, enz.
den 16-3-1686
Op het verzoek van Maria Willems Piers, die bij codicille van Johannes de Vighter, in zijn leven clercq
ter secretarie alhier, is gesteld tot voogdesse, mitsgaders administratrice over hun kinderen en hun
goederen, met macht om een voogd nevens haar te mogen assumeren, zijnde de voorn codicille
gemaakt en gepasseerd voor Joh. Grimes alhier van 21-5-1665, is Witte van Geldere, koster van de
geroformeerde kerck deser stadt geassumeert tot voogd over de voorn. kinderen, enz.
den 21 dito
Jean Nicola Rittert en Barent Bos zijn gesurrog. tot voogden (in de plaats van wijlen van Jan Cornelisz
Breugom en Samuel Samuelsz Kockx, beide za. ged.) over de goederen dewelke bij het mutuele
testament van Cornelis Gerritsz Breugom en Aeltge Pieters Verhaven, not. Philp Basteels alhier van
11-4-1673, zijn gemaakt aan Martijntge Breugom, nagelaten dochter van wijlen Jacob Breugom,
mitsgaders Gerrit en Fransijntge Breugom, nagelaten kinderen van wijlen Sijmen Breugom, onder
conditie als daarin is uitgedrukt, enz.
den 29 dito
Op het verzoek van Cornelia van Tiel, die bij testament van Jacob Dircksz Gouwenaar anders
genaempt Kalfspoot, haar overleden man, not. Cornelis van Rosendaal alhier van 14-6-1678, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te mogen assumeren,
zijn Huijbert van ‘t Wedde en Johannes Ernts geassumeert tot voogden over de voorn. kinderen, enz.
eodem die
Cornelis de Buck, die bij testament van Catharina Teeuwen, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van
Weel alhier van 24-10-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 155
den 4-4-1686
Cornelis Bolleman, kuijper, en Joost Jansz van Rossum, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Hendric Bollemen, daar moeder af is Cornelia Jans, enz.
den 5 dito
Op het verzoek van Adriaen Slijp, die bij testament van Jannetge Jacobs van Sonnen, zijn overleden
huisvrouw, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te
assumeren, zijn Willem Dircsz van Weel en Bernardus Bijlwerff geord. als mede voogden over de
kinderen, enz.
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den 6 dito
Op het verzoek van Geertruijd Jacobs, die bij testament van Aert Willems Meuijt, not. Adriaen van
Aller alhier van 21-7-1665, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te assumeren, zijn Paulus Buijsingh en Pieter Willems geord. als voogden over de voorn.
kinderen, enz.
eodem die
Arij Buijsingh en Leendert Jansz, beide kuijpers, zijn geord. als voogden over de nog minderjarige
kinderen van wijlen Lijsbeth Jans, daar vader af is Paulus Buijsingh, enz.
den 10-4-1686
Claes Harmens en Sander Jansz, zijn geord. als voogden over het weeskind van Robbert Jans, daar
moeder af is Reijmpge Jans, enz.
den 11 dito
Lourens de Hoijer, die bij testament van Margarieta van Hoesen, zijn overleden huisvrouw, not. Seger
van der Brugge alhier van 21-7-1679, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 11-4-1686
Jan Evers de Lieffde, Johannes Helburgh en Anthonij Waerdenier, apt., die bij testament van Juffr.
Maria Hendrickx, weduwe van de heer Cornelis de Liefde, in zijn leven Cap.t. ter See, not. Dirck
Meesters alhier van 26-11-1684, gesteld zijn executeurs van het voorn. testament, mitsgaders
voogden over de minderjarigen, en administrateurs van hun goederen, enz.
den 14 dito
Willem Michiels Tangena, die bij testament van Jannetge Daniels, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van Someren alhier van 12-6-1680, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 24-4-1686
Isacq de Winter en Gawin Blair, voorleser van de Schotse Kerck, zijn (nevens Adriaen Loncq) geord.
als voogden over de goederen van de kinderen van Margareta Bel, daar vader af is de voorn. Adriaen
Lonq, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van Jannetge Wilson, in haar leven
huisvrouw van Johannes Hocq, hun grootmoeder, enz.
eodem die
Elbert Tenes en Johannes Engele, backers, zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Dirck
Hendrics van der Lelij, daar moeder af is Catharina Hendrics de Vogel, enz.
eodem die
Bartholomeus Willems is geord. als voogd over de goederen van het kind van Michiel Willemsz za.
ged., daar moeder af is Constantia Jans, opgekomen en aanbestorven door doode en overlijden van
Jannetge Daniels, in haar leven huisvrouw van Willem Michiels Tangena, het kinds grootmoeder van
vaderszijde, volgens haar testament, not. Johan van Someren alhier van 12-6-1680, enz.
den 1-5-1686
Mathijs Pieters en Pr. Lievens, cuijpers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Leendert
Pieters, daar moeder af was Machteltje Ariens, enz.
eodem die
Op het verzoek van Geertruijd Baltens van Lijst, die bij testament van Jan Cornelis van der Sloot, haar
overleden man, not. Nicolaas van Cleeff alhier van 13-7-1674, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jan Jansz Strijtdoncq en Balte Corstiaens van Lijst
gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 156
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eodem die
Op het verzoek van Willem van Duijvendijck, die bij testament van Susanna van ’t Hoff, zijn overleden
huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 10-11-1679, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, is Mathijs van Duijvendijck geord. tot mede voogd
over de kinderen, enz.
den 4-5-1686
Pieter van Gersten, die bij testament van Jan Hendrics de Valck, not. Justus Verschueren alhier van
12-11-1680, is gesteld tot voogd over al de minderjarige erfgenamen die uit kracht van het testament
zijn geraakt, enz.
den 11 dito
Hendrick Jooste, gildekneght van het kleijn schippersgilde, is geord. tot voogd over de nog
minderjarige kinderen van wijlen Annetje Jansz, daar vader af is Christiaen Crijsman, enz.
den 15 dito
Alzo Jacob Gijblant zich metter woonstede naar Goereede heeft begeven, is Jacobus de Colonia
gesurrog. in zijn plaats als administrateur over de goederen van de minderjarige erfgenamen van
Abraham van Randen, gemaakt volgens diens testament, not. Zeger van der Brugge alhier van 18-111671, enz.
eodem die
Floris Blomhorst, spijckermaeckersknegt, en Jan Andries, schoenlappersknegt, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Maritge Hendrics, daar vader af is Isacq Vermout, enz.
eodem die
Ds. Wilhelmus Hovius, praeceptor in d’ Latijnse schole, en Johannes Hovius, apothecarius, zijn geord.
tot voogden over de weeskinderen van wijlen Willem Hollaer, daar moeder af was Magdalena
Hallingh, enz.
den 16-5-1686
Jan Stoffelsz van Waart, cipier, en Arij Claasz, varendeman, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Catharina van Waart, daar vader af is Jacobus van der Block, enz.
eodem die
Jacobus Heijsen, die bij testament van Maria Saghers, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis Maas
alhier van 4-12-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Maritge van Bleijswijck, die bij testament van Gerrit Ouderogge, haar overleden
man, not. Jacob Delphius alhier van 29-10-1668, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jan d’ Groot, korenkooper, en Aert Keppel, poortier
van de Delfse poirt alhier, gesurrog. tot voogden over de kinderen, doch de laatste alleen totdat Jan
van der Marck, grutter, die nu naar Englant is, zal gereverteert zijn, enz.
den 22 dito
Johannes Sourij, bouckdruckerskneght, en Pieter Arnouts, schoenlapper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Maertje Roelofs, daar vader af is Josua Pel, enz.
den 30-5-1686
Pieter Deijnoot, leerkooper, en Joost van Eijck, ijserkraemer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Annetge Winckels, daar vader af is Jacques d Bacq, enz.
den 31 dito
Lieve Verschuer, schilder, en Jacob de Jongh, beelthouwer, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Geertruda van der Kammen, daar vader af is Lambert Verschuer, enz.
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den 1-6-1686
Dirc de Wit, timmerman, en Willem van Dijck, sackendrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Annetge Jans, daar vader af is Pieter de With, enz.
eodem die
Op het verzoek van Angenietge Willems, die bij testament van Jacob Willems Prins, haar overleden
man, not. Gerard Manricque alhier van 1-7-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter de With en Willem van Dijck, sackedragers,
gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
foto 157
den 12-6-1686
Willem Meldert, die bij testament van Hillegond Hendrix, zijn overleden huisvrouw, not. Cornelis
Maes alhier van 13-3-1686, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Juffr. Catarina Prins, die bij testament van de heer Johan van de Mierop, haar
overleden man, not. Gerard Manrique alhier van 30-6-1677, gesteld is tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn de heer Daniel van der Heij, out
commissaris van de Zeesaken alhier, en Johan van der Pavort, notaris en procureur alhier, gesurrog.
tot mede voogden over de kinderen, enz.
den 14 dito
Op het verzoek van Barbara van Thiel, die bij testament van Isaac van Loreijne, haar overleden man,
not. Adriaen Maes alhier van 12-8-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te surrog., zijn Nicolaes van der Velde en Jan de Bruijn, wijnkoopers, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
eodem die
Claes Maertensz, wijndraijersknecht, en Frans Caldrijn, speldemakersknegt, zijn geord. als voogden
over het weeskind van wijlen Judic Maertens, daar vader af is Bartel Jansz Piklaer, enz.
den 15 dito
Jacob Pietersz, tabacqverkooper, en Jacob Schot, cleermaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Jan Thomasz, daar moeder af is Lijsbeth Andries, enz.
den 19 dito
Arij Cornelisz Scheer, molenaar, en Bartholemeus Pietersz, arbeijder in de kruijtmolen, zijn geord. tot
voogden over de weeskinderen van wijlen Leendert Cornelisz Scheer, daar moeder af is de voorn.
Neeltje Pieters, enz.
den 15 dito
Joris Crooswijck, brandewijnbrander, en Em. van Welsenes, subst. secrtrs. deser stadt, zijn geord. als
voogden over het weeskind van wijlen Cornelis Dammesz Hoogburgh, daar moeder af is Weijntge
Crooswijck, enz.
den 20-6-1686
Pieter Cornelisz Hoogenbergh en Arij Willems Donck zijn geord. als voogden over het weeskind van
Jannetge Cornelis Hoogenbergh, daar vader af was Jan van den Bergh, enz.
den 21 dito
Op het verzoek van Dirkje Daems, die bij testament van Adolff van Santbeeck, haar overleden man,
not. Johan van Weel alhier van 9-9-1678, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Gerrit van der Stappen, coopman, en Gerrit Dammasz gesurrog.
tot voogden over de kinderen, enz.
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den 25 dito
Johannes van Hoessem, garentwijnder, en Johannes Claerhout, winckelier, zijn geord. als voogden
over het weeskind van Jacobmina Does, daar vader of is Boudewijn Verduijn, enz.
den 27 dito
Henrij Caron is geord. tot voogd over de weeskinderen van wijlen Melchiseder Francois, daar moeder
af is Marquerite d’Harriette, enz.
eodem die
Jan van der Marck, grutter, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Aert Cappel, poortier van de
Delfse poort alhier (die alleen maar aangesteld was bij provisie tot de wederkomst van de voorn. Jan
van der Marck uit Englant) nevens Jan d’Groot, korenkooper, over de weeskinderen van wijlen Gerrit
Ouderogge, daar moeder af is Maritge van Bleijswijck, enz.
den 3-7-1686
Willem Adriaensz, ballastvaerder, en Jan Babtist, arbeijder, als geord. voogden over de weeskinderen
van Corstiaen Jansz, daar moeder af is Maria Cornelis, enz.
den 4 dito
Op het verzoek van Clara Jacobs, die bij testament van Ment Jacobs, haar overleden man, not. Philips
Basteels alhier van 21-5-1671, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Cornelis Roos, coopman, en Gerrit Poth, schipper ter zee, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
eodem die
Hendric en Augustijn Frederics Jonckers, die bij testament van Hendric [moet zijn: Hester] Frederics,
in haar leven huisvrouw van Gerard Leenderts Pot, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 7-11-1684, zijn
gesteld tot voogden over minderjarige kinderen van de voorn. Hester Frederics, daar vader af is de
voorn. Gerrit Pot, enz.
foto 158
den 5-7-1686
Copia
Aen de E. Achb. Heeren Weesmren deser stadt Rotterdam
Geven met behoorl. reverentie te kennen Laurens van Clinckenbergh en Johannes Rijckhals burgers
deser stede, gesurrogeerde voogden over de minderjarige mede erffgenamen van Isaacq Deele de
Jonge volgens de acte van surregatie [niet verder overgenomen].
eodem die
Op het verzoek van Laurens van Clinckenbergh en Johannes Rijckhals in de vorenstaande req.t.
gemeld is Joost Wittius, notaris alhier gesteld tot acteur om voor in de naam en van wegen de
minderjarige erfgenamen ab intestato van lsacq Delens sijde voor de een helft jegens den voorn.
Laurens van Clinckenbergh en Johannes Rijckhals mitsgaders d' andere mede erffgenamen ab
intestato vanden voorn. Deelens huijsvrouwe zijde te procederen tot schiftinge, scheijdinge en
deijlingh vanden boedel en goederen bij den gemelten Isacq Deele inder doot ontruijmt en
naargelaten, enz.
den 6 dito
Jan Vlamingh, coopman, en Robbert Smith zijn geord. als voogden over de kinderen van Willem Wath
en Christina Bort, enz.
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den 11 dito
Aert Diedenhove en Jan d' Longe zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Lena Jacobs Peur,
daar vader af is Claes van Nieuwenhove, enz.
eodem die
Cornelis Molenijser en Jacob Plemp zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Maria
Molenijsser, daar vader af is Arij Colet, enz.
den 13-7-1686
Michiel Barentsz, wijnwaker, en Lambert Mattijsz, drapierskneght, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Trijntie Jans, daar vader af is Evert van der Lip, enz.
den 17 dito
Jacob Bommelaer, die bij testament van Hester Wigmans, zijn overleden huisvrouw, not. Hans Smits
alhier van 17-10-1684, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om een of meer voogden te
assumeren, enz.
eodem die
Hendric Pieters, tapper, en Hendric Woutersz van Zijl, lindewever, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maria Joosten, daar vader af is Claes Claesz, enz.
den 18 dito
De heer Pr. Swaerdekroon, Dr. Medicina, en Jan Hubertsz Rijckwaert, apothecarius, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van wijlen Sara Swaerdekroon, daar vader af is Ds. Casparus Brant,
predicant van de Remonstrantse gemeente alhier, enz.
den 25 dito
Op het verzoek van Grietge Vroomback, die bij testament van Hendric Barentsz Hultshoff, not. Philips
Basteels alhier van 26-2-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer
voogden te surrog., zijn Abraham Meurs, wijnwaecker, en Simon Jansz Carreman, gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 2-8-1686
Comp. de heer Johan van Gerwen, out schepe deser Stadt, die geord. is geweest als voogd (nevens
mr. Leonard Verboom, adv.) over de weeskinderen van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder
af is Christina van Biesevelt, en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, overmits dat
hij zo de ouderdom van over de zeventig jaren was gekomen, enz.
foto 159
den 1-8-1686
Adriaen van Helmont, beenhacker, Johannes Touwer, coopman, en Adrianus van Loopwijck, backer,
zijn gesurrog. tot curateurs, in de plaats van wijlen Gidion Cornelis en Cornelis THooft, beide za. ged.,
over Neeltge Jooste d’ Commer, krancksinnige dochter van Joost Pietersz de Commer en Pleuntge
Splinters, beide za. ged., enz.
den 2 dito
Jacob Daniels er Tomas Tomasz, besemmakers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Catharina Tomis, daar vader af is Daniel de Groot, enz.
eodem die
Jan Cornelisz van Bergen en Reijnier Blockhuijsen, die bij testament van Cornelia van Gansenburgh, in
haar leven weduwe van Gerardus van Duijnen, in zijn leven medicine doctor, not. Govert van Gesel
alhier van 7-5-1681, zijn gesteld tot executeurs mitsgaders administrateurs van hun goederen en
voogden over hun minderjarige erfgenamen en legatarissen, enz.
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eodem die
Frans Moijses, varendeman, die bij testament van Maartge Ariens, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacob Duijfhuijsen alhier van 6-2-1669, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om twee
voogden nevens hem te mogen assumeren, zijn Adriaen van der Poel en Willem Jansz geassumeerd
tot mede voogden over de voorn. kinderen, enz.
den 8 aug.
Jan Zanders van Vlierden, voorleser in d' Remonstrantse gemeente alhier, en Gerrit Pau zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Neeltge Jans, daar vader af was Jan van Ruven, enz.
den 10 dito
Bartholomeus Nieuburgh, leijdecker, en Johan Bijckon zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hester Crijnen de Munnick, daar vader af is Pieter Dalij, enz.
den 14 dito
Jan Reijniers de With en Jan Jorisz van ‘t Hoff zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Job Joosten
Vermeulen en Cornelis van Vlierden, beide za. ged., van vaderszijde over de weeskinderen van wijlen
Thonis Hendrics Hogewaert, daar moeder af was Ermptge Jans d' Vrome, enz.
den 15-8-1686
Steve Daniels, houtwercker, en Jan Jansz, kroesmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Maritge Jans, daar vader af is Andries Hendrics Holsgraeff, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Rebecca Pieters, die bij testament van Jacob Wiggersz Verschie, haar overleden
man, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 13-4-1670, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Wouter Claasz Ackerman en Jacob Jooste van Orten
gesurrog. tot voogden over de voorn. kinderen, enz.
den 24 dito
Jan Macx, karreman, en Hendric Carels, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Elsje Carels, daar vader af is Michiel Leenderts, enz.
eodem die
Claas Hendrics, speldemaeckersknegt, en Paulus Jansz, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Cornelisz, daar moeder af is Engeltje Jans, enz.
eodem die
Comp. Jan Crijnen, huijstimmerman. die geord. is geweest tot curateur over Sophia Huberts, weduwe
van Alewijn Jansz van Oostenburgh en verzocht dat hij, om wettige redenen, van de curatele mag
worden ontslagen, enz.
eodem die
Dirc Dircsz Keijser is gesurrog. tot curateur, in de plaats van Jan Crijnen, die zich wettelijk heeft
geexcuseerd, over de voorn. Sophia Huberts, krancksinnige persoon, enz.
eodem die
Comp. Pieter van Buren, die gesteld is geweest tot administrateur over de boedel en goederen bij
Ermptge Jans de Vrome, in haar leven weduwe van wijlen Thonis Hendrics Hoogerwaert, metter doot
ontruijmt en nagelaten en verzocht dat hij van de administratie, om wettige redenen, mag worden
ontslagen, enz.
den 22 dito
Cornelis van der Broeck en Claes Huijgen, schipper ter zee, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Santvoort, daar moeder af is Jacomijntje Revers, enz.
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foto 160
den 31-8-1686
Comp. de heer Jacob Danen, raet en vroetschap binnen deses voorn. Stadt, die bij testament van Jan
Schot, in zijn leven coopman, not. Johan van Rijsoort alhier van 5-11-1678, is gesteld tot voogd over
diens kinderen, daar moeder af is Willemina Ceelen, en verzocht, dat hij om wettige redenen, van de
voorn. voogdij mag worden ontslagen, enz.
den 5 Septemb
Jerewijnes Middrigh, bierdrager, en Aldert Zegermans, practisijn in de medicine, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Maria van Berkel, daar vader af is Hubert Middrigh, enz.
den 5 dito
Carel Welsingh, chirurchien, en Reijnier van Steenwegen, boeckhouder, zijn geord. als voogden over
het weeskind van wijlen Claria van Dam, daar vader af was Cornelis Welsingh, in zijn leven opper
coopman op Batavia, enz.
eodem die
Guilliaem Cortmaes, statsmatenmaecker, en Gevert Pieters van Doornen, lindewever, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Dirck Carels, daar moeder af is Annetge Dircks, enz.
eodem die
Gerrard Ballaart, borstelmaecker, en Hermanus van der Mijl, cleermaecker, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Swaentge Arents, daar vader af is Thomas Ballaert, enz.
eodem die
Samuel van der Kerck, schoenmaecker, en Willem d'Lange, sackedraeger, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Lijsbeth Dircx Block, daar vader af is Jan Gerrits van Bare, enz.
den 11 dito
Harmen Hendrics, kelderknegt in de Posthoorn, en Harmen Dickenburg, tapper, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Philip Hendricsz, daar moeder af is Elsje Dircx, enz.
eodem die
Jan Sanderts van Vlierden, voorleser in de Remonstrantse gemeijnte alhier, en Sander Vlierden,
metselaer, zijn geord. als voogden over het weeskind van Huijg Jansz van Vlierden, daar moeder af is
Aegje Jans, enz.
den 12-9-1686
Elias Munier, meesterknegt van de laeckenweverij, is geord. als voogd over de weeskinderen van
wijlen Isack Cettier, In zijn leven gevluchte Franse predicant, daar moeder af was Margarita Servante,
enz.
den 13 dito
Francois Melin, Franse gevluchte predicant alsthans woonachtig tot Amsterdam, is geord. als voogd
(nevens Elias Munier) over de weeskinderen in de vorenste acte gemeld, enz.
den 13-9-1686
Pieter van Gasten, die bij testament van Dirckje Dircks valck, not. Johan van Weel alhier van 25-51683, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om een of meer voogden tot hem te mogen
assumeren, enz.
den 18 dito
Comp. Wilhelm Visch, rentmr. van het oude manhuijs alhier, en Govert Thoen, cassier in de
wisselbanck, die bij testament van Pieter Pontiaans, in zijn leven meerderjarige jongman, zijn gesteld
tot executeurs van diens uiterste wil, not. Pieter Rabus alhier van 11-3-1686, en verzochten dat zij

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

van het executeurschap mogen worden geexcuseerd, alzo zij aanwezen ieder meer als drie voogdijen
te hebben, enz.
eodem die
Comp. de heer en mr. Isacq Vethuse, outschepen der voorn. stadt, die bij codicille van Cornelis Swan,
in zijn leven weduwnaar van wijlen Maria van Baale, not. Johannes Bordels alhier van 27-6-1686, is
gesteld tot executeur van diens uiterste wil, mitsgaders tot voogd over zijn nagelaten minderjarige
kinderen, en verzocht dat hij, om wettige redenen, van het executeurschap, mitsgaders de voogdij,
mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Abraham de Hartich, die bij testament van uts., not. Zeger van der Brugge alhier van 8-4-1684, is
gesteld tot executeur van diens uiterste wil, mitsgaders tot voogd over zijn weeskinderen en de de
voorn. Michael Genius dr. medicina, die bij de vorenste codicille mede is gesteld tot executeur en
voogd, enz.
den 24 dito
Reijnier van Heemstee en Cornelis Harmensz van Ouwater zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats
van wijlen Wilhelm Visch en Govert Thoen, de zich wettelijk hebben geexcuseerd, over de
minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het testament van Pieter Pontiaens, in zijn leven
meerderjarige jongman, not. Pieter Rabus alhier van 11-3-1686, zijn gerechtigd, doch alleen onder
deze conditie, dat zo wanneer zij tot hogere ouderdom zullen zijn geraakt of hun indispositie de
waarneming beletten mocht, van de voogdij alhier, haar ingenomen informatie, zullen worden
ontslagen en vrijgesteld, enz.
foto 161
den 25-9-1686
Op het verzoek van Maritge Vermande, die bij testament van Reinier Bichon, haar overleden man,
not. Dirck Meesters alhier van 16-4-1680, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Jan Bichon en Jacob Verbeeck gesurrog. tot voogden over de
kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob Wartla d’Jonge, die bij testament van Geertruijtje Jans, zijn overleden
huisvrouw, not. Gijsbrecht van Rossum alhier van 11-8-1664, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te mogen assumeren, is Jacob Vermij geassumeerd tot mede
voogd over de kinderen, enz.
den 4-10-1686
Claes Willemsz Kleijn is geord. als voogd (nevens Cornelis Eelansz ‘t Vat) over de minderjarige
dochter van wijlen Catalijntge Baltens, daar vader af was Abraham Cornelis Dortsman, enz.
den 5 dito
Harmanus van Wemel, kleermaecker, en Dirck Willemsz Kooijmans, scheeptimmerman, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Wouter Sgiel, daar moeder af is Dirckje Gerrits, enz.
eodem die
Jan Schaepharder, vlaskooper, en Jan Vrancken, pontgaerder, mitsgaders de heer Em. van Welsenes,
S.t. secretaris deser Stadt, die bij testament van Lodewijck Tack, not. Philips Basteels alhier van 25-21686, zijn gesteld tot voogden, mitsgaders tot administrateurs van de fideicommissaire goederen
toebehorende de kinderen van de voorn. Lodewijck Tack, daar moeder af is Josina Jans Volboet, enz.
eodem die
Op het verzoek van Josina Volboet, die bij testament van Lodewijck Tack, haar overleden man, not.
uts., is gesteld tot voogdesse over hun kinderen (nevens de personen hier vorens genomineerd), met
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macht om een andere voogd in haar plaats te mogen surrog. is de heer Willem van Nimwegen,
commissaris van zeesaecken alhier, gesurrog. tot voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Comp. de heer Johan van Gherwen, die bij testament van Maria van der Haven, in haar leven
huisvrouw van mr. Leonard Verboom, adv., not. uts. van 13-12-1677, is gesteld tot voogd over de
weeskinderen van de voorn. Maria van der Haven, daar vader af is de voorn. mr. L. Verboom, heeft
op heden ter weeskamer comparerende en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen,
overmits hij tot de ouderdom van over de 70 jaren was gekomen, enz.
den 9-10-1686
Cornelis Jacqesz is geord. tot voogd over de weeskinderen van wijlen Joris Thomasz, daar moeder af
is Stijntge Leenderts, enz.
den 11 dito
Engelbrecht Ambrosius, sackedraeger, is geord. tot voogd, (nevens Gerrit van Grootvelt) over het
weeskind van Sara Joachims, daar vader af is Gerrit van Grootvelt voorn., enz.
den 16-10-1686
Jan de Vos, ballasthaelder, en Willem Jansz, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Jannetge Pieters, daar vader af is Wijnant Gerrits, enz.
eodem die
Cornelis Jansz Nooten, Isacq Harel, en Pieter Croock, zijn gesurrog., in de plaats van de heer Maerte
Jacobsz Nannius, in zijn leven out schepen deser stadt, en Pieter Jacobsz Nannius, alsmede Jan
Laurensz Geens, tot curateurs over Lijntge Jacobs Nannius, krancksinnige persoon, mitsgaders tot
voogden over de minderjarige erfgenamen, die uit kracht van het testament van Jacob Claasz
Nannius zullen komen te erven, zijnde het testament gemaakt en gepasseerd voor not. Johan van
Weel alhier op 14-2-1655, alsmede tot administrateurs van zijn boedel, enz.
eodem die
Op het verzoek van Barnard van Outheusden, die nevens Jan Ickwilders, nu za. ged., bij het
testament van Wolfert van der Stael, not. Adriaen Kieboom alhier van 5-10-1669, is gesteld tot voogd
over diens kinderen, is Dammas Couwenhoven gesurrog. tot voogd over de kinderen, in de plaats van
de voorn. Ickwilders, enz.
foto 162
den 17-10-1686
Abraham van Hoorn, prentverkooper, en Isacq Bilderdijck, plaetdrucker, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Boudewijn Huberts, daar moeder af was Grietge Pieters, enz.
den 11 dito
Willem Otte van Lienden, die bij testament van Agnita van Meede, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan van de Pavort alhier van 22-2-1686, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 28 dito
Jan Barentsz Beurs, kleermaecker en Jan Cornelisz Kleijn, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Elisabeth Cornelis van den Bergh, daar vader af is Johannes d' Prenter, enz.
den selven dito
Philippus Vermoudt is geord. als voogd (nevens Adriaen Casteleijn) over het weeskind van wijlen
Eduart van Bulderen, daar moeder af was Anna van Dongen, enz.
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den 24 dito
Balte Floris, cuijper, en Dirck Jans, speldemaecker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Harmen Jansz van der Steen, daar moeder af is Cornelia Jans, enz.
den 25 dito
Arent Jacobs van der Schans, verwer, en Jan Jansz Ancker, smit, zijn geord. als voogden over de
weesk. van Jacob Jacobs van der Schans, daar moeder af is Maijcke Christiaens, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Maritje Jans Venesoen, die bij testament van Jan Jans van Canderis, haar
overleden man (“zo vertrout wert”), not. Pieter van Someren alhier van 3-5-1674, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Pieters,
kleermaecker, en Nicolaas le Sueur, verwer, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 31 dito
Johannes van der Willige, glaesemaecker, en Andries Nieupoort, backer, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van wijlen Gerrit Jacobs Verkroft, daar moeder af is Marij Foppe, enz.
den 1-11-1686
Op het verzoek van Samuel Coopman, die bij testament van Catharina van Rijsoort, in haar leven
weduwe van Hendric Sachman, not. Vitus Mustelius alhier van 29-6-1677, is gesteld tot
(doorgehaald: voogd), executeur en uitvoerder van de voorn. uiterste wil, mitsgaders voogd over al
de minderjarigen die uit kracht van het testament zijn geraakt, is Martinus Sachmans gesurrog. tot
mede executeur, in de plaats van Jan Claesz Overvelt za., en mede voogd over het kind, enz.
de 2 dito
Fredrick Gerritsz, sackendrager, en Willem Jacobs, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Maritge Ariens, daar vader af is Bastiaen Aelbreghsz, enz.
den 6 dito
Samuel Koopmans, die bij testament van Catharina van Rijsoort, in haar leven weduwe van Hendrick
Saaghman, not. Vitus Mustelius alhier van 29-6-1677, is gesteld tot executeur en uitvoerder van de
voorn. uiterste wil, mitsgaders voogd over al de minderjarige die uit kracht van het testament zijn
geraakt, enz.
de 9 dito
Jan Maartensz Quack, timmerman, en Johannes Hendricks, tuijnder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van wijlen Matteus Kuijsel, daar moeder af is Jannetge Maartens, enz.
den 13 dito
Abraham Mus, knecht van de Diaconie en Thomas Roelofs zijn geord. zo van moederzijde als van
vaderszijde over het weeskind van Agnietje Philips, daar vader af was Roeloff Roelofs, in zijn leven
stierman ter zee, enz.
eodem die
Cornelis Jansz van der Wiel, wagenmaecker, en Leendert Vooght, lootgieter, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Roeloff Roelofs, geprocreeerd bij Annetge Cornelisz, enz.
den 16 dito
Alzo Josius van Leuwen, smit, en Huijg Cornelis Grootswager, backer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Arij Cornelisz, daar moeder af is Clara Robrechts, enz.
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den 16 dito
Johannes Rosenboom, garentwijnder, die bij testament van Baarthout Witbols, not. mr. Eeuwoud
Guldenbach alhier van 9-9-1686, is gesteld tot voogd over het weeskind van (niet vermeld), daar
vader af was de voorn. Baarthout Witbols, enz.
foto 163
den 20 dito
Jan Barentsz, trompetter, en Gerrit Cornelisz, sleper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Israel de Loffer, daar moeder af is Barbara Pieters, enz.
den 21 dito
Jan Kras, varendeman, en Frans Willemsz, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Reijnier Adriaensz, daar moeder af is Macheltje Jans, enz.
den 22 dito
Jan Simonsz de Vries, herbergier, en Pieter Willems Cramer, arbeijder, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Steve Jans den Os, daar moeder af is Jacomijntge Jacobs, enz.
den 27 dito
Op het verzoek van Johannes Houckensvelt, die bij testament van Maria van Pamburgh, zijn
overleden huisvrouw, not. Jean du Clou alhier van 13-12-1685, is gesteld tot voogd over hun kind,
met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Jansz Hoeckenvelt en Willem van Nesch
geord. tot mede voogden over het kind, enz.
den 4 decemb
Aldert Cornelisz Huijs, scheepstimmerman, is geord. als voogd over de minderjarige zoon van wijlen
Bastiaen Maes, daar moeder af was Cornelia Huijs, enz.
den 7 dito
Comp. Levina Snoeck, huisvrouw van Adriaen Casteleijn als hiertoe speciaal geauthoriseerd van haar
voorn. man en verzocht dat haar gemelde man, die bij testament van Anna van Dongen, in haar leven
laatst huisvrouw van Cornelis Engelman, not. Francois de Coninck alhier van 17-8-1685, is gesteld tot
voogd over de minderjarige dochter van de voorn. Anna van Dongen, geprocreeerd bij wijlen Eduard
van Bulderen, van de voogdij, overmits zijn hoge ouderdom van over de 70 jaren mag worden
ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Dirc Musch, besemmaecker en bidder ter begraeffenis, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van de
voorn. Adriaen Casteleijn, die zich wettelijk geexcuseerd heeft, uitwijzende de vorenste acte, nevens
Philippus Vermout, over het weeskind in de vorenste acte breeder gemeld, enz.
den 20-12-1686
Cornelis Pietersz van der Linden, arbeijder, en Pieter Jans Verbree, droogscheerderskneght, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen Jeronimis Claasz, daar moeder af is Hester Gillis,
enz.
den 20-12-1686
Hendrick de Swart, die bij codicille van Anna Jacobs de Lanooij, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacobus van Aller alhier van 7-9-1682, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 28-12-1686
Jan Alderts van Blesgraeff en Jacob Pietersz, die bij codicille van Jannetje Cornelis Ruijgman, weduwe
van Hubert Jacobsz Wessen, not. Zeger van der Brugge alhier van 23-8-1686, gesteld zijn tot voogden
over de kinderen van de voorn. Jannetje Cornelis, geprocreeerd bij de voorn. Hubert Jacobsz Wessen,
enz.
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den 2-1-1687
Willem Bastiaensz van Dijck en Willem van der Heijde zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Pieter Adriaens, daar moeder af was Maertje (niet vermeld), enz.
eodem die
Melt Jacobs van Veen is geord. als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Mathijs Frans,
enz.
den 3 dito
Jacob Maertensz van Nierepperhout is geord. mede voogd over uts., enz.
den 3-1-1687
David van der Steegh en Dirck Jansz Mockerman, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Hendrick Hendricsz Dirckenbergh, daar moeder af is Judith van den Steege, enz.
eodem die
Joseph Millenaer, coopman, en Hermanus van Megen, apothecarius, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Adriaen Kieboom, in zijn leven notaris en procureur alhier, daar moeder af
is Anna Joncktijts, enz.
den 4 dito
Cornelis Elansz ‘t Vat brander van ‘t kleijn valwerk?, die bij testament van Baertje Dircks, zijn
overleden huisvrouw, not. Philips Basteels alhier van 27-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kind,
enz.
den 8 dito
Mees Cornelisz de Groot, scheeptimmerman, en Arij Claesz Houttuijn, huijstimmerman, zijn geord.
als voogden over het weeskind van Arij Joosten, daar moeder af is Jannetje Harmens, enz.
foto 164
eodem die
Gijsbert Paulusz, lijstewercker, en Sander Stuwaert, seijlmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pieternella Harmens, daar vader af is Aelbert Arentsz, enz.
den 8-1-1687
Jan Cornelisz, varende man, en Andries Daniels, haringhpacker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetge Pieters, daar vader af was Meijndert Laurens, enz.
den 15 dito
Jacobus van den Abeele en Arnout van der Linden zijn geord. als voogden over het weeskind van
Huijg Francken Verboom, daar moeder af is Reesje Daniels Nees, enz.
den 16 dito
Johan van den Pavorst (sic), notaris en procureur alhier, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen
Johannes Schuijlaerd, nevens Allard Ravensburg, over de minderjarige dochter van wijlen Simon
Cleijn, daar moeder af was Catharina van Wijnbergen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Rijckgen Claes, die bij testament van Jeroen Ariens Hoogduijnen, haar overleden
man, not. Adriaen van Aller alhier van 29-7-1665, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Willem Wiggerts en Pieter Jansz de Jong, varende
lieden, gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 18 dito
Adam Pieters Laers, cruijer, en Cornelis Claesz, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Claes Cornelisz, daar moeder af is Jannetge Crijnen, enz.
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eodem die
Albert Pieters van Broeckhove, oesterverkooper, en Cornelis van der Bel, voorleser in de
Zuijderkerck, zijn geord. als voogden over het weeskind van Pieter Laurens de Jongh, daar moeder af
is Aegje Frans, enz.
den 22 dito
Paulus Abrahamsz, cleermaecker, en Allert Zegers, drooghschilder, zijn geord. als voogden over de
innocente dochter van Willem Hendricsz van Neefjes, daar moeder af was Engeltje Jans, enz.
eodem die
Mathijs Willems, draijer, en Hendric Frans, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Gerritge Maertens van Sijdebos, daar vader af is Jan Jans van der Plaet, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Neeltge Dircx, die bij testament van Francois Samperman, haar overleden man,
not. Zeger van den Brugge alhier van 5-10-1676, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis de Herder, Jan Dirckcsz van Leeuwen en
Lucas van Meeusen, gesurrog. tot voogden, enz.
den 29 dito
Pieter en Adriaen Verboom, huijstimmerlieden, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Mensje Vrancen, daar vader af is Pieter Ariens van der Hoeven, enz.
eodem die
Maerte Brouwer, fruijtkooper, en Philip van Leuwen, schilder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Boudewijn Egberts van Eck, daar moeder af is Lijsbeth Jans van Leuwen, enz.
den 1-2-1687
Tieleman Paeldingh, cleermaecker, en Anthonij Martijn zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Isack van Lochem, daar moeder af is Aegje Alberts Thart,
den 5 dito
Op het verzoek van Cornelis Cornelis Buervelt, die bij testament van Heijltje Jans Dubbelmans, zijn
overleden huisvrouw, not. Ph. Basteels alhier van 2-6-1670, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Jansz Dubbelman en Abraham Buervelt
geord. als mede voogden over de kinderen, enz.
eodem die
Gijsbert Wouters en Christiaen Ariensz, varende lieden, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ariaentje Jans, daar vader af is Jan Wouters, enz.
den 12-2-1687
Joost Claesz van Cuijck en Jan Andriesz, schoenlapper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Dircksz, daar moeder af is Sijtje Michiels, enz.
eodem die
Pieter Pietersz Garnasse, varendeman, en Jan Stevensz, sackedrager, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Pietertje Joris, daar vader af is Klaes Pietersz de Bruijn, enz.
den 13 dito
Pieter Frederics de Wit en Claes Maertens van Poon, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Annetge Maertens, daar vader af is Claes Woutersz, enz.
den 19 dito
Cornelis de Bucq, tabackverkooper, en Jan van Weel, notaris alhier, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Petronella de David, daar vader af is Gillis Kalff, enz.
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foto 165
den 20-2-1687
Nicolaes Cornelis Graefwech, die bij testament van Maertge Cornelis Looij, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 18-5-1676, is gesteld tot voogd over hun [kind of kinderen; niet
vermeld], enz.
eodem die
Jan Jacobs den Braesem, naschrijver van de afslager van de vismarckt alhier, die bij testament van
Pieter Sterven, in zijn leven mrsmit, not. uts. alhier, is gesteld tot voogd over al de minderjarigen die
uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Michiel van Couwenbergh, beddeverkooper, en Abraham Burevelt, cleermaecker, zijn geord. als
voogden over het dochtertje van Evert Weijmans, daar moeder af is Ingetje Michiels, enz.
den 21 dito
Jacobus Flacque, apothecar, en Henric Pauw, koopman, die bij testament van Mathijs Huijgens, in zijn
leven schoenmaecker, not. Zeger van der Brugge alhier van 18-2-1687, zijn gesteld tot voogden over
de weeskinderen van wijlen Helena Dircs, daar vader af was de voorn. Mathijs Huijgen, enz.
den 27 dito
Jan Harmensz, stoelmatter, en Gerrit Hendrics, gildeknegt van ’t grootschippersgilde, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Frans van Rosse, daar moeder af is Machteltje Harmens, enz.
den 5-3-1687
Jan Melgerts, varende man, is geord. als voogd (nevens Marcus de Joncker) over de kinderen van
Goris de Joncker, daar moeder af was Barbara van der Mij, enz.
eodem die
Jacobus Woutersz Block is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Adriaen Jacobs Grootemaet
(nevens Jacob van der Straeten) over de minderjarige dochter van Wouter Jacobsz van der Block,
daar moeder af is Hendricje Dircks, enz.
Eodem die
Aende Ed. groot. achtb. heeren Schout, Burgermeesteren en Schepenen der Stadt Rotterdam
Geeft Eerbiedigh te kennen Johannes Hoeckensvelt borger deser Stadt te vorens wed.r. van Maria
Pamburgh za. ged. dochter van Gerrit Pamburgh, hoe dat zijn Supp.t. voorn schoonvader, vermits
desselfs krancksiningheijt volgens U Ed. groot. achtb. consent gestelt in marginee van zeckere
requeste van dato den 19en Junij 1685 binnen de Stad Delft is opgesloten ende bewaert gewerden,
en dat 't zedert de voorschreve krancksinnight van den voorn. zijnen Schoonvader hij suppliant de
Administratie van deszelfs effecten zoo van Ontfangh als uijtgeeff ten versoecke van Johannes en
Cornelis van Pamburgh Sijne swagers heeft gehadt, en met derselver Communicatie ten meesten
Oirbaer van zijn gemelte schoonvader heeft geadministreert, ende daar mee tot nog toe
gecontinueert, ‘t is nu sulx, dat zijn suppliants voors swager 't zedert zijn supp.t. huisvrouws dood (en
bij dewelke hij den kind heeft geprocreeert) hem supp.t. inde voors administratie Soucke te
Turberen; alsmede tegens zijn Supp.t. Intentie en in desselfs affwesentheijt de huere van zeker huijs,
ende Erve staende ende gelegen int hangh binnen dese Stadt, hebben opgeseijt zonder dat het selve
wederom verhuijrt is streckende 't zelve niet alleen tot merckel. prejudicie van supp.t voors
Schoonvaders effecten, maer oock in nadeel van sijn suppliants minderj. kind te meer, alzoo bij U Ed.
groot achtb. geen wettelijcke administrateur over de goederen vande meergemelte zijnen
schoonvader is gestelt nogte gecommitteert, zoo keert hij Suppliant hem aen U Ed. groot achtb.
eerbiedigl. versoeckende dat U Ed. groot. achtb. een beqaem Persoon tot administrateur over de
gemelte effecten gelieve aen te stellen (zijnde hij supp.t. andersints wel genegen indien U Ed. groot.
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achtb. zulx gelieve goet te vinden, de gemelte Administratie uijt Lieffde en genegentheijt zelfs te
doen en daerinne te Continueren als voren) 't welkdoende etc. onderstant Johannes Hoeckensvelt. In
Margina stont, zij dese req.t. gestelt in handen van des supp.te swagers omme dheeren vande weth
tegens aenstaende dijnsdagh te dienen van haere mondel. Considiratie, Actum den 3en Jan. 1687
present d'Hr. Mr. J.Z. van Nivelt Schout, H. van Zoelen D. Roosmale W. Bastiaensz Burgermeesteren
Mr. R. Visch Ag. Groenincx en Mr And. Rivet Schepenen. Onderstont in kennisse van mij en was
geteijckent Cornelis de Haes. Lager stont, de heere vande weth der Stadt Rotterdam, geexamineert
hebbende den inhoude vande nevenstaende requeste mitsgaders gehoort het mondelingh berigt
vande swagers van den Supp.t. hebben tot administrateur over de effecten en goederen van geseit
Jan Pamburgh (Mede inde voors requeste gementioneert) aengestelt gel. haer Ed. groot. achtb. daer
toe aenstellende zijn mits desen den persoon van Pieter Abrahamsz van der Hest, mits dat den
selven gehouden zal zijn, alle jaren ten overstaen van Gerrit Pamburgh, en Zijne Sone, Mitsgaders
den Su.t. te doen beloove rekeninge bewijs en relique van alle zijne Ontv, en uijtgaeff. Actum den
28en Januarij 1687, enz.
foto 166
eodem die
Weesmren. der Stadt Rotterdam gesien ende geexamineert hebbende den Inhoude van vorenst.
Reqt.en opgevolgde apestille, hebben geoordeelt dat het haer incumbeert om privative voogden ofte
curateurs aen te stellen, zonder dat het in eenige hande maniere d'heren van weth concerneert,
volgens immemoriale usantie en hebben dierhalve den voorn. Pieter Abrahams van der Hest voor
haer E. comparerende op nieuw aangestelt, sulix haer Ed. hem daer toe aenstelle bij desen onder
den behoorlijcken eede bij hem, enz.
den 6-3-1687
Jan Simons de Vries, tapper, en Adriaen Adriaensz, Delfse schipper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Jans, daar vader af is Hendric Maertens, enz.
den 12-3-1687
De heer Herman van Soelen, president burgermr. deser Stadt, is op het verzoek van mevrrouw
Ignatia van Soelen, weduwe van de heer mr Pieter Timmers, in zijn leve schepen der voorn. Stadt, die
bij testament van haar voorn. man, not. Johan van Rijsoort alhier van 11-6-1684, is gesteld tot
voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, geord. tot mede voogd
over het kind, enz.
den 13 dito
Op het verzoek van Jan Willems Proot, die bij testament van Trijntge Hendrics, zijn overleden
huisvrouw, not. Johannes Rouck binnen Delft van 10-2-1671, is gesteld tot voogd over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te assumeren, is Pieter de Mangelaer geord. als mede voogd
over de kinderen, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van mevrouw Ignatia van Soelen, die bij testament van de heer en mr. Pieter
Timmers, in zijn leven schepe deser Stadt, haar overleden man, not. Johan van Rijsoort alhier van 116-1684, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, is
de heer en mr. Dirck Groenhout, raet en vroetschap alhier en heere tot Capelle op d IJssel (nevens de
heer Herman van Soelen, President burgermr. der meergemelte stad) geord. als mede voogd over
het kind, enz.
den 19 dito
Adriaen van der Werff is geord. als voogd over het weeskind van Nicolaes van der Werff, daar
moeder af is Lijsbeth Conincks, enz.
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eodem die
Philips de Custer, notaris en procureur alhier, en Heijman Tuckers zijn geord. als voogden over de
minderjarige zoon van wijlen Eva Balckenende, daar vader af was Eeuwout Doeleman, enz.
eodem die
Frans Heneman, garentwijnder, en Jan Steen, schilderhoetmakersknegt, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Willem Tomas, daar moeden af is Lijsbeth Lourens, enz.
foto 167
den 21-3-1687
Comp. Francois d'Coninck, die op 4-3-1682, gesteld is geweest tot administrateur over 1/3 in
zodanige goederen als de kinderen van Jannetge Peurs zijn gemaakt bij Cornelia Cock, in haar leven
huisvrouw van Nicolaes Overheul, volgens haar testament gepasseerd voor de not. Dirck Meesters
alhier van 6-9-1674, met zodanige last van fideicommis als in het testament breder is uitgedrukt en
verzocht dat hij van de administratie, om wettige redenen, mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jannetge Peurs, weduwe van wijlen Johannes van Pause, is Jacobus le Quine,
chirurgijn, gesurrog. tot administrateur, in de plaats van de voorn. Francois de Coninck, die zich
wettelijk heeft geexcuseerd, over de goederen als in de vorenste acte is geexpresseerd, enz.
eodem die
Comp. de heer Willem de Hertoghe, out commissaris van ’t waterrecht alhier, die geord. is geweest
tot voogd (nevens de heer (niet vermeld) van der Cloot) van vaderszijde over de minderjarige
dochter van wijlen Juffr. Susanna van Berghen, daar vader af was Ds. Esaias Clement, in zijn leven
predicant van de Gereformeerde gemeijnte alhier, en verzocht dat hij van de voogdij mag worden
ontslagen, overmits hij zich metter woonstede naar Amterdam hadde begeven, enz.
den 22 dito
Mr. Gerbrant de Reus, secrtr. van dese caemer, en Isacq de Riemer, adv., zijn van vaderszijde geord.
als voogden over de minderjarige dochter van wijlen Petronella Verschueren, daar vader af was
Eeuwout Doeleman, enz.
eodem die
Op het verzoek van de voorn. voogden over het kind van uts., is Pieter Ouseel, notaris alhier, gesteld
tot administrateur over de goederen van de minderjarige dochter, opgekomen door doode en
overlijden van haar ouders, enz.
den 28 dito
Simon Das, die bij testament van Maria van Waelwijck, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus
Mustelius alhier van 29-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om een of meer
voogden te assumeren, enz.
den 29-3-1687
Frans Jansz, schoenmaecker, en Cornelis Roijesteijn, sackedraeger, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Cornelia Engelbrechts, daar vader af is Cornelis Speelman, enz.
den 2-4-1687
Pieter van Vliet, coopman tot Amsterdam, en Johannes Abbenbroeck, notaris tot Leijden, die bij
testament van Catharina van Weelde, in haar leven weduwe van Joan van Vliet, not. Jacobus van
Aller alhier van 13-12-1685, zijn gesteld tot executeurs en voogden over al de minderjarige
erfgenamen, die uit kracht van het testament zijn geraakt, enz.
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eodem die
Willem Govertsz, sackedrager, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Gillis Walvisch,
mitsgaders Frans Huijberts Houthaeck, over de minderjarige kinderen van Adriaentge Jans, daar
vader af is Dirck Hubertsz Houthaeck, enz.
den 4-4-1687
Bastiaen Kersbergen, Joris Coenraets van Linschoten en Hendric Kersbergen, die bij testament van
Dirck Huberts Houthaeck, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 17-3-1687, zijn gesteld tot voogden over
zijn weeskind, geprocreeerd bij Aeghje Coenen, enz.
eodem die
Op het verzoek van (niet verder afgemaakt).
den 9 dito
Dominicus Boogaert, korenmeter, en Gillis van Tilburgh, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Pleuntje van Vliet, daar vader af is Sijvert van IJtheussen, enz.
eodem die
Charles Masson, coopman, en Markus Ost, lakewever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jannetje Fournij, daar vader af is Florijn du Pon, enz.
Eodem die
Corstiaen Simonsz den Opperman en Jacob Keilart, varendeman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Leendert Pietersz, daar moeder af is Aeltje Aerts, enz.
foto 168
den 9-4-1687
Op het verzoek van Hendric Claesz Baris, die bij testament van Trijntge Joris van Dijck, zijn overleden
huisvrouw, not. Ph. Basteels alhier van 25-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te assumeren, is Thijs Jansz geord. tot mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Joris van Dijck en Gerrit van Schie, die bij testament van uts., gesteld zijn tot voogden van
moederszijde over haar drie voorkinderen, geprocreeerd bij wijlen Willem Gerrits van Voorst, enz.
den 11 dito
Willem Muller, cruijer, en Jan Daniels, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Lijsbeth Maertens, daar vader af is Robbert Petviel, enz.
den 12 dito
Bartel Jansz, arbeijder, en Jan Willemsz Misset, kolemeter, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Hendric Greving, daar vader af is Steven Offenbergh, enz.
eodem die
Mr. Abraham van Gherwen Adr. is gesurrog. als voogd, in de plaats van heer Johan van Gherwen,
outschepen deser stadt, die zich om zijn hoge ouderdom wettig heeft geexcuseerd, (nevens mr.
Leonard Verboom) over de minderjarige zoon van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is
Christina van Biesevelt, enz.
den 14 dito
de heer en mr. Cornelis van den Bergh, regerent schepe deser stadt, is gesurrog. tot voogd, in de
plaats van wijlen (niet vermeld) Swinas, in zijn leven balljuw van Bleijswijck (nevens de heer Josua
van Belle, heere van Waddincsveen etc., mitsgaders raet en vroetschap der voorn. stadt) over de
minderjarige kinderen van wijlen Clara van Belle, daar vader af was de heer Johan Swijnas, enz.
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den 16 dito
Cornelis van der Bel, voorleser in de Zuijderkerck alhier, en Frans Duijvendijck, backer, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Crijn Leenderts, daar moeder af is Pieternella Hendrics, enz.
den 18 dito
Wouter Abrahams, dienaer van Justitie, en Joost Jansz Duijvendijck, knegt op d Leijtse marktschuijt,
zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Gerritje Abrahams, daar vader af is Abraham
Hendrics, enz.
den 19 dito
Willem Hendrcs, wijnverlater, en Jan Besoest, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hillebrant Jansz, daar moeder af is Ariaentge Willems, enz.
den 23 dito
Op het verzoek van Jannetge Rutten, die bij testament van Leendert Rijcken van Kalte, haar
overleden man, not. Adriaen Kieboom alhier van 28-11-1665, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Ruth Jansz Verburgh en Deonijs Ruths
Verburg gesurrog. tot voogden over de kinderen, enz.
den 30-4-1687
Witte de Gelder, koster, en Gerrit Claesz Struijck, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Jacob Claesz Vinck, daar moeder af is Annetge Barents, enz.
eodem die
Johan Rogge, laeckekooper, en Aert Jansz van Broensom, die bij testament van Geertje Jans
Lotighius, in haar leven weduwe van Arij Ariensz van Eijck, not. Cornelis van Rosendael alhier van 7-91681, zijn gesteld tot executeurs, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen die uit kracht van
het testament zijn geraakt, enz.
eodem die
Alzo Mevrouwe Maria van der Meijden, weduwe van wijlen de heer Iman Imansz, in zijn leven
gecommitteerde raedt ter admiraliteijt alhier, als grootmoeder en voogdesse over de weeskinderen
van haar dochter za. Petronella van IJck, daar vader af was de heer mr. Eeuwout Blanckert, in zijn
leven raet en vroetschap deser Stadt en Heere van ‘sGravenambacht, etc., voor deze meermalen
haar geadresseert heeft aan de heren van deze kamer, en verzocht dat zij van de voogdij, vermits
haar hoge ouderdom mag worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer mr. Philips Dioati (sic), als alleen geord. voogd over de kinderen van uts.,
is de heer Jacob van Castere, schepe van sHertogenbosche, mitsgaders drossaert van Boxtele, in de
plaats van de voorn. mevrouwe Marie van der Meijden, weduwe van wijlen de heer Iman Imansz, die
haar wettelijk heeft geexcuseerd, gesurrog. tot mede voogd over de kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer en mr. Philips Dioadati en Jacob van Casteren, schepe van
‘sHertogenbosch, etc., als geord. voogden over de kinderen van uts., is Pieter Ouseel, notaris alhier,
gesteld tot administrateur over de goederen der voorn. kinderen, opgekomen en aanbestorven door
doode en overlijden van haar voorn. ouders, enz.
eodem die
Alzo mr. Leonard Verboom Adr., woonachtig tot Gouda, als geord. voogd (nevens mr. Abraham van
Gherwen, Ad.) over de minderjarige zoon van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is
Christina van Biesevelt, voor deze meermalen verzocht heeft dat hij van de voogdij mag worden
ontslagen en vrijgesteld, overmits hij buiten de stad woonachtig is, enz.
foto 169
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eodem die
Joachim Oudaan Fransz, is op verzoek van en mr. Abraham van Gherwen Adr., gesurrog. tot voogd, in
de plaats van mr. Leonard Verboom, die zich wettelijk heeft geexcuseerd, over de minderjarige zoon
van wijlen Meijndert van der Haven, daar moeder af is Christina van Biesevelt, enz.
den 2-5-1687
Pierre Rogers, die bij testament van Elisabeth Rogers, in haar leven weduwe van Jan Verul, not.
Gommert van Bortel alhier van 19-9-1686, is gesteld tot voogd over haar kinderen, geprocreeerd bij
de voorn. Jan Verul, enz.
eodem die
Johannes Rijckhals en Laurens Klinckenbergh, die bij testament van Joris van der Hout, not. Zeger van
der Brugge alhier van 6-11-1686, zijn gesteld tot voogden over de kinderen van de voorn. Joris van
der Hout, daar moeder af is Geertruijt Beijerman, enz.
den 3 dito
Claes Lucasz Varman, tapper, en Jacobus Pieters Lichthart, zijn geord. als voogden over het weeskind
van wijlen Maria Laurier, daar vader af is Willem Jacobs Craem, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maria van Heuckelom, die bij testament van Anthonij den Elger, haar overleden
man, not. Jacobus van Aller alhier van 13-1-1682, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis den Elger en Paules Boeckenes gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
den 5 dito
Pr. Adr. Verwer is gesteld tot administrateur over de goederen van het minderjarige uitlandige kind
van wijlen Margrieta van den Broeck, daar vader af is Pieter de Roij, opgekomen en aanbestorven
door doode in overlijden van haar voorn. moeder, enz.
den 6 dito
Joris Maijne en Jacob Schot, kleermaeckers, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Grietge Sanders, daar vader af is Richard Johnston, enz.
den 7-5-1687
Pierre Rogers en Abraham Acar, koperslager, zijn geord. tot voogden van vaderszijde over de
minderjarige zoon van wijlen Elisabeth Rogers, daar vader af was Jan Verul, enz.
eodem die
Joost Jansz, cleermaecker, en Jan Abrahams, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Baartge de With, daar vader af is Willem Ockers, enz.
den 14 dito
Abraham Drooghart en Arij van der Houck, schippers, zijn geord. als voogden over de minderjarige
dochter van wijlen Crijn Drooghart, daar moeder af is Maritge Cornelis, enz.
eodem die
Comp. Anthonij Wardenier, die bij testament van Frans Cornelis de Sterck, in zijn leven Capt. op ’t
jacht de Ed. mog. Heeren Gecomm. raden van de Ed. Gro. Mog. Heeren de staten van Hollant en
Westvrieslant, not. Zeger van der Brugge alhier van 28-1-1686, is gesteld tot voogd over diens
minderjarige erfgenamen en verzocht dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, overmits hij
vercheidene voogdijen is waarnemende, enz.
eodem die
Anthonij Schaap, die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over de minderjarige erfgenamen,
enz.
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den 15 dito
Cornelis Duijvendijck, schoolmeester, en Jan Tiersse, collecteur van de vismarct deser stadt, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Laurens Duijvendijk, daar moeder af is Hendrickje
Joris, enz.
den 16 dito
Op het verzoek van Jacomijntge Ariens, die bij testament van Robbert Cornelis van Oort, haar
overleden man, not. Andries Heshuijsen alhier van 18-12-1683, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Ariens Lem en Johannes van der
Willige gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 17 dito
Dirck den Engel, pordesooijwercker, is gesteld tot administrateur over de goederen dewelke de
minderjarige kinderen van Pietertge Joosten en Pieter Pouwelsz uit kracht van het testament van
Hijntge Davits gemaakt, not. Justus Verschueren alhier van 11-10-1671, zullen komen te erven, enz.
Los vel tussen de pagina’s op foto 169 en 170. Niet overgenomen.
foto 170
den 28-5-1687
Adriaan Konijn en Harmen Aerts, zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van Johannes de
Vries, daar moeder af is Dirckje Theunis, enz.
eodem die
Cornelis Verstap, silversmit, en Jacob Jans, garentwijnder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Catharina Dircs van Oorduijnen, daar vader af is Willem van der Velde, enz.
eodem die
Cornelis van der Meer en Joost Jansz van Rossum, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jeroen Davids Slingerlant, daar moeder af is Centge Simons, enz.
den 29 dito
Jan Gerritsz, varende man, en Pieter Fransz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Pieter Pieters, daar moeder af is Annetge Jacobs, enz.
den 30 dito
Op het verzoek van Anthonij Schaap, die bij testament van Frans Cornelis de Stercke, in zijn leve Cap.
op ‘t jacht van Ed. mog. Heeren Gecomm. Raden van de Ed. Gro. mog. Heeren der staten van Hollant
en Westvrieslant, not. Zeger van der Brugge alhier van 28-1-1686, is gesteld tot voogd over diens
minderjarige erfgenamen, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Cornelis
Alblasserdam gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van Anthonij Wardenier, die wettig geexcuseerd
is, over de minderjarige erfgenamen, enz.
eodem die
Jan Jansz de Vrient, smit, en Jan Simons van Quadijck, dienaer ter begravenis, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Jacobus van 't Hoff, daar moeder af is Cornelia Joppe, enz.
eodem die
Willem Joosten, kuijper, en Pieter Willems d Bruijn, varende man, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Claes Cornelis, daar moeder af is Neeltge Pieters, enz.
eodem die
Pieter Hendrics, arbeijder, en Arij Cornelisz, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Albert Mathijs, daar moeder af is Maertge Ariens, enz.
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den 31-5-1687
De heer Abraham van Lier, schepe van Schielant, en Dirck Martschuijt zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van wijlen Dirc van Lier, daar moeder af was Maria de Goij, enz.
eodem die
De selve zijn nog geord. als voogden over de weeskinderen van de voorn. Dirc van Lier, daar moeder
af is Nelletge Jans, enz.
den 5 Junij
Pieter Veelant en Jan de Reus zijn geord. als voogden over het weeskind van wijlen Jacob Davids van
Dijck, daar moeder af is Magdaleentje Jans, enz.
den 11 dito
Cristiaen Christiaensz, hoefsmit, en Jan Theunisz, bombasijnwercker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Catharina Claes, daar vader af is Jan Christiaensz, enz.
den 12 dito
Pieter Adriaensz Heijmond en Arent Jacobs de Bruijn, die bij testament van Jacomijntge Pieters
Heijmond, in haar leven huisvrouw van Mees Meesz van Lis, not. Philips Basteels alhier van 1-9-1686,
zijn gesteld tot voogden over het weeskind van de voorn. Jacomijntge Pieters, daar vader af is de
voorn. Mees Meesz van Lis, enz.
den 18 dito
Lambertus van der Toren, die bij testament van Elisabeth van Vlierden, zijn overleden huisvrouw,
not. Justus Verschueren alhier van 5-10-1677, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jacobus Linage, die bij testament van Jannetge Claes Vuijck, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 8-8-1664, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 19 dito
Jan Kegels, kleermaecker en Pieter Pieters van der Hoff zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Herman Dircs van Deventer, daar moeder af is IJtge Cornelis, enz.
eodem die
Boudewijn Jansz van den Bosch en Jan Bartels, bierdrager, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Dirck Pieters Hoogewooning, daar moeder af is Annetge IJsbransz, enz.
den 20 dito
Bartholomeus van Bartem, maeckelaer, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Dirck van Bartem za.
ged., over het weeskind van Maertge Adriaens, daar vader af was Evert Jacobs van Vorst, enz.
eodem die
Gillis van der Veecke, kleermaecker, en Jan Boon zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Theuntge Gerrits van Lierop, daar vader af is Jan Persijn, enz.
den 21 dito
Jan Barents Groubbe is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Jan Claesz Hardijn, (nevens
Willem Pieter Rabus) over de weeskinderen van wijlen Lijntge Ariens, daar vader af was Barent
Paulus, enz.
eodem die
Aert Aerts, wolspinder, en Jan Theunis, linnewever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maritge Willems, daar vader af is Pieter Aertsz, enz.
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den 27 dito
Johannes Mudsaers, Sergiant onder d' garde van sijn Hoogheijt, en Gabriel van der Vuijl, wijnkooper,
zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Catharina Pieters, daar vader af is Pieter van
Heumen, enz.
foto 171 bevat met foto 170 het losse vel.
foto 172
den 2-7-1687
Simon Brammer, die bij testament van Maria Willems van der Marel, zijn overleden huisvrouw, not.
Jacobus van Aller alhier van 22-5-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om een of
meer voogden te assumeren, enz.
eodem die
Pieter Rees en Lodewijc van Schie, die bij testament van Neeltge Daniels van der Heij, in haar leven
weduwe van Abraham Verschueren, not. Philips Basteels alhier van 20-6-1687, zijn gesteld tot
executeurs en tot voogden over de minderjarige descendenten, die uit kracht van het testament zijn
geraakt, enz.
den 18 dito
Crijn van Resant, backer, en Leendert Pieters, backer, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Johannes Bodde, daar moeder af is Maritge Jans, enz.
den 24 dito
Nicolaas Taupijn, die bij testament van Agatha van de Kerckhove, zijn overleden huisvrouw, not.
Justus Verschuere alhier van 5-3-1678, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 25 dito
Samuel de Vrij, die bij testament van Aegie Sijmons, zijn overleden huisvrouw, not. Vitus Mutelius
alhier van 29-9-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Cornelis Woutersz, moutmaecker, en Jan Kegels, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
minderjarige zoon van (niet vermeld), daar vader af was Jacob Cornelisz, als mede over de kinderen
van de voorn. Jacob Cornelisz, daar moeder af is Hendricje Wouters, enz.
den 30 dito
Joris Gilpijn, chirurgien, en Arij Ariens, garentwijnder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Martijntge Sanders, daar vader af is Michiel Lucas, enz.
eodem die
Jan Crijnen, leertouwer, en Pieter Walraven, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Jan
Houweel, daar moeder af is Geertruijd Crijnen, enz.
eodem die
Jacob van Kuijck, tapper, en Willem Willems, kruijer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Corstina Backers, daar vader af is Joost van den Straet, enz.
den 7-8-1687
Eeuwout Dirks, bierdrager, en Dingeman Weelants, backer, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Maarte Vogelesangh, daar moeder af is Lijsbeth Andries, enz.
eodem die
Willem van Dam, die bij testament van Abraham Basel, not. Carolus van den Ende alhier van 6-21682, is gesteld tot executeur en voogd over de minderjarigen daarin begrepen, enz.
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eodem die
Op het verzoek van uts., die bij testament van uts., is gesteld tot voogd over uts., met macht om bij
afsterven een ander persoon te nomineren, is Cornelis Blonck, kruijdenier, gesurrog. tot voogd, in de
plaats van wijlen Capt. Johan Verschuer (nevens de voorn. Willem van Dam) over de kinderen, enz.
den 8 dito
Theunis Barents, varende man, en Corstiaen Corstiaens zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jan Hartman, daar moeder af is Lijsbeth Everts, enz.
den 10 dito
Comp. de heer Pieter Baisikeur, commissaris van sesaecken en boeckhouder van de wisselbancq
deser stadt, die bij codicille van Jean Schot, in zijn leven coopman alhier, is gesteld tot voogd over zijn
na te laten kinderen, not. Johan van Rijsoort alhier van 5-11-1678, en verzocht dat hij van de voorn.
voogdij mag worden ontslagen, overmits hij drie voogdijen is waarnemende, enz.
den 13 dito
Andries Bartelsz de Moor en Wouter Claasz Ackerman, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maritge Jacobs, daar vader af is Pieter Jacobsz van Brakel, enz.
den 14 dito
Arien Pieters Verburgh, die bij testament van Catharina Gerrits van Baal, zijn overleden huisvrouw,
not. Hans Smits alhier van 11-10-1681, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 173
den 16-8-1687
Comp. Dirck Musch als geord. voogd over de minderjarige dochter van wijlen Eduart van Bulderen,
daar moeder af was Anna van Dongen, en verzocht, alzo de voorn. minderjarige uitter stadt is
wonende en om andere wettige redenen, dat hij van de voogdij mag worden ontslagen, enz.
den 20 dito
Op het verzoek van Samuel Greene, die bij testament van Sebille Jans, zijn overleden huisvrouw, not.
Pieter van Someren alhier van 30-11-1676, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te assumeren, is Johannes van Meurs geord. tot mede voogd over de kinderen,
enz.
eodem die
Johan de Cleve, coopman, die bij testament van Catharina Le Roij, zijn overleden huisvrouw, not.
Samuel van Lodensteijn alhier van 15-3-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 22 dito
Jacobus Jacobs de Kuijper, die bij testament van Jannetje Gerrits de Visser, zijn overleden huisvrouw,
not. Johan van Weel alhier van 20-12-1685, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Willem Dircs, provoost, en Jacob Dircx, droogscheerder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Hendric Jans, daar moeder af is Jannetge Dircx, enz.
eodem die
Hubert Jans, knecht van ‘t korenmetersgilde, en Aert Jacobs van der Slecht, draijer, zijn geord. als
voogden over de weeskinderen van Jan van Grol, daar moeder af is Ariaentge Jans, enz.
den 30 dito
De heer Johan van der Cloot, out commissaris van de zeesaecken, is gesurrog. tot voogd van
vaderszijde, in de plaats van wijlen Paulus Croesbeeck, over Maria Clements, dochter van wijlen Ds.
Es. Clement, daar moeder af was Juffr. Susanna van Bergen, enz.
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den 3-9-1687
Jacob Jansz Nagel, equipagiemr. van de Oostind. Comp. alhier, die bij testament van Helena Melis
Gouwe, zijn overleden huisvrouw, not. Govert van Gesel alhier van 9-7-1683, is gesteld tot voogd
over hun kind, enz.
eodem die
Arij Verburgh, backer, en Pieter Willebregtsz, knoopmaker, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Michiel de Reijger, daar moeder af is Claesge Ariens, enz.
eodem die
Jan Ariensz Kraeck, schipper op Middelburgh, en Johannes Meursman, zijn geord. als voogden over
de weeskinderen van Maria Cornelis Mutsert, daar vader af is Aert Jansz, enz.
eodem die
Op het verzoek van Margareta van der Leeuw, die bij testament van Johan Danielsz Waesbergen,
haar overleden man, not. Pieter van Someren alhier van 10-5-1664, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, is Geleijn van Someren geord. tot mede
voogd over het kind, enz.
den 4 dito
Op het verzoek van uts., is Cornelis de Haen, goutsmit, geord. tot mede voogd (nevens de vorenste
Geleijn van Someren), over het kind van uts., enz.
eodem die
Willem van der Buijs, notaris en clercq van de secrtr. van dese kaemer, is gesteld tot administrateur
over de som van achthonderd vierenveertig gulden, die de minderjarige dochter van Adriaen
Koninck, daar moeder af was Maria Hetsroij, “soude compet., ten waer seecker proces was geentam.
tot laste van de naergel. boedel” van wijlen Maria Baalde, in haar leven bejaarde ongehuwde
dochter, de voorn. minderjarige outmoeije van moederszijde, waarvan de erfgenamen ab intestato
zouden zijn, maar werd zulks in deliberatie gehouden tot het voorn. proces “finalijck” zal zijn
getermineert, enz.
den 10-9-1687
Jean van der Buijs, die bij testament van Geertruijd de Lieffde, zijn overleden huisvrouw, not. Seger
van der Brugge alhier van 5-9-1684, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Elisabeth Harders, die bij testament van Francois van Persijn, in zijn leven gereghsbode deser stadt,
haar overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 2-11-1668, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, enz.
foto 174
den 10-9-1687
HIER BEN IK
Weesren. der Stadt Rotterdam, gesien en geexamineert hebbende seeckere missive bij d' heeren mr.
J.M. de Brauw, alsthans gedeputeerde in het Ed. Mog. Coll.g. ter admiraliteijt tot Middelburg in
Zeelant van dato den (niet vermeld) deses jaers waer bij den selve Instantie versouckt dat hij van de
voogdije over d' kinderen van Lijsbeth Kleijburg, daar vader af is Jan Proons, volgens haren
testamente, gepasst. voor den not. Johan van Rijsoort en seeckere get. alhier op den (niet vermeld)
zoude mogen werden ontsagen zo om dat hij metter woon buijten d' Provincie van Hollant
reepublice causa voor eenige Jaren moet sijn, als om een groot aental van kinderen, hebben haer Ed.
den voorn heer requir.t. van de voorsz. Vooghdije ontslagen, zo lange als den selve In d' Provincie
van Zeelant Sich blijft onthouden in d' voorn. qualiteijt en verder met actum bij d'heren Rev. van
Naerssen, D.IJ. IJsbransz en P. de Meij, weesmren.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eodem die
De heer Pieter Paixelcoeur, die bij testament van Jannetge Veer, weduwe van Jacobus de Vos, not.
Vitus Mustelius alhier van 25-7-1674, is gesteld tot voogd over haar weeskinderen, enz.
eodem die
Deselve die bij testament van Catharina Walhofs, in haar leven weduwe van Daniel Jardez, is gesteld
tot voogd over haar kinderen, not. uts. van 27-2-1675, enz.
eodem die
Deselve die bij testament van Juffr. Geertruijd van de Lanen, in haar leven weduwe van wijlen de
heer Pieter Du Boijs, in zijn leven presid. schepen deser Stadt, zijnde gepasseerd onder de hand op
30-6-1677, waarvan de superscriptie is gechied dezelfde dag voor notaris Joachim Huijssen binnen
‘sGravenhagen, is gesteld tot executeur van de uiterste wil, mitsgaders tot voogd over haar
minderjarige kind, enz.
den 11 dito
De heer Jean van Hersele, out schepen deser stadt, is gesurrog. tot voogd, in de plaats van de heer en
mr J. M. de Brauw, heere van Ketel, etc., althans gedeputeerde in 't Ed. mog. Collegie ter
Admiraliteijt tot Middelburg in Zeelant, die geexcuseerd is gedurende zijn verblijf aldaar en langer
niet, over de weeskinderen van wijlen Elisabeth Kleijburg, daar vader af is Jan Proons, doch alleen
maar voor die tijd dat de heere van Ketel, het voorn. “ampt” in Zeelant bedient, enz.
den 12-9-1687
Abraham Cornelisz Ruijgeman, die bij testament van Jannetje Cornelis Ruijgeman laatst weduwe van
Hubert Jacobs Wessem, not. Zeger van der Brugge alhier van 23-8-168, is gesteld (nevens Jan Alderts
Blesgraaff) tot voogd over de kinderen van de voorn. Jannetge Ruijgeman, geprocreeerd zo bij Dirck
Claasz den Engel, haar eerste als Hubert Jacobs Wessem, haar laatste man, alle zal. ged., enz.
eodem die
Hermanus Daniels van Montenij, die bij testament van Neeltge Balten Vreelant, zijn overleden
huisvrouw, not. Nicolaes van Cleeff alhier van 26-7-1670, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
den 130
Op het verzoek van Geertruijd Kapoen, die bij testament van Dionijs van Vijven, haar overleden man,
not. Philips Basteels alhier van 16-5-1675, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrog., zijn Cornelis van Schie en Cornelis Crijgsman gesurrog. tot voogden
over hun kinderen, enz.
den 10 dito
Jacobus Mellem, kleermaecker, en Hendric Theunisz, schoenmaecker, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Grietge Jacobs, daar vader af is Cornelis Bastiaensz Maes, enz.
eodem die
Barent Gerrits Noteboom, binnelantsvaerder, en Cornelis Dircx de Jongh, sackedraeger, zijn geord.
als voogden over de weeskinderen van Neeltge Willems, daar vader af is Claas Jansz van den Abeele,
enz.
eodem die
Thomas Jacobs de Klerck, hoedemaecker, en Lucas Jacobs, drooghscheerder, zijn van vaderszijde
geord. als voogden over de weeskinderen van Samuel van Konincksvelt, daar moeder af was Aeltge
Jans, enz.
den 19 dito
Op het verzoek van Deliana Aerts, die bij testament van Moijses Abrahams Kaff, haar overleden man,
not. Vitus Mustelius alhier van 27-2-1677, is gesteld tot voogddesse over hun kind, met macht om
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een of meer voogden te surrog., zijn Leendert van der Bel en Stephanus Everards gesurrog. tot
voogden over het kind, enz.
foto 175
den 20-9-1687
Pieter Maerlant en Willem Harders zijn geord. als voogden over de minderjarige zoon van wijlen
Frans van Persijn, in zijn leven gerechtsbode deser stadt, daar moeder af is Elisabeth Harders, enz.
den 24 dito
Johan Wolffraet, die bij testament van Catharina van der Spil, zijn overleden huisvrouw, not. Hans
Smits alhier van 6-2-1687, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacobus Jansz van der Broeck, die bij testament van Aeltge Heijligenbergh, zijn
overleden huisvrouw, not. Nicolaes van Kleeff alhier van 31-5-1669, is gesteld tot voogd over hun
kind, met macht om een of meer voogden te assumeren, zijn Jan Barents, kuijper, en Dirck
Hoogerwaert, commis van de heer ontfanger van de Admiraliteijt, geord. als mede voogden over het
kind, enz.
Den 1-10-1687
Dirck Andriesz, timmerman, en Jan Claes, kuijper, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Govert Isaaksz Block, daar moeder af is Martijntje Heijndricks, enz.
den 2-10-1687
Jacob van Houten en Arij Blom zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Leendert Jacobsz,
daar moeder af was Ariaentge Pieters, enz.
den 3 dito
Jacobus Duijvelant is geord. als voogd (nevens Jan de Bruijn) over het weeskind van Maertge Barents
Westerwout, daar vader af was Maertje Barents Westerwout (sic), enz.
den 4 dito
Pieter van Soelen, schoolmr. en Jan Willems, laeckenwercker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Willem Jans, daar moeder af is Neeltge Jans, enz.
den 8 dito
Jacob Ennes en Hubert Monrouw, zijn geord. als voogden over het weeskind van Alexander Brown,
daar moeder af is Maria Anderson, enz.
eodem die
De heer Adriaen Wittert is geord. tot administrateur over de goederen toebehorende Sophia Huberts
van Sale, krancksinnige persoon en weduwe van Alewijn Jansz van Oostenburgh, enz.
den 9 dito
Op het verzoek van Elisabeth van Steenbergen, die bij testament van Hubert van ’t Wedde, haar
overleden man, not. Govert van Gesel alhier van 30-6-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kind,
met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jan van ’t Wedde, koopman, en Johan van de
Pavort, notaris en procureur alhier, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 9-10-1687
Abraham Stevens, arbeijder, en Albert Jansz, lijndraijersknegt, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Hubert Gerrits, daar moeder af is Beatris Bastiaens, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Ds. Johannes Texelius, predicant van de gereformeerde kercke alhier, is Joan
Proons, die zo bij testament als codicille van Geertruijdt van der Dussen, vorens weduwe van wijlen
Abraham Cleijburg en laatst huisvrouw van Daniel van Coppenolle, zijn gesteld tot over al de
minderjarigen en executeurs van het testament, mitsgaders de voorn. odicille (nevens de voorn.
Daniel van Coppenolle za. ged.), met macht om een of meer voogden te surrog., is Abraham
Cleermont, gesurrog. tot mede voogd, in de plaats van de voorn. Daniel van Coppenolle, over de
minderjarige erfgenamen, enz.
den 10 dito
Willem Pieters Heuns, timmerman, en Jan Gillis, varende man, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jannetje Bernardus, daar vader af is Frans Roman, enz.
den 10 dito
Arij Deuver, smit, Lieve Vellade, metselaer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Barent
Adolfs, daar moeder af is Annetge Scheppert, enz.
eodem die
Op het verzoek van Annetje Pieter Groenewout, die bij testament van Willem Pieters Verelst, haar
overleden man, not. N. van Cleeff alhier van 8-3-1683, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Pieter Willems Groenewout en Jacob Daniels de
Groot, gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 15 dito
Johannes Wijns, die bij testament van Ida van Rijnsoever, zijn overleden huisvrouw, not. Philips
Basteels alhier van 4-6-1677, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Ariens Bouman, die bij testament van Ingetje Joris van Koperen, zijn overleden huisvrouw, not.
N. van Cleeff alhier van 31-5-1667, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
den 16 dito
Johannes Lodewijcks de Reus, die bij testament van Machteltje Wouters, zijn overleden huisvrouw,
not. Zeger van der Brugge alhier van 11-9-1687, is gesteld tot voogd, nevens Henric Pauw, over de
weeskinderen van de voorn. Machteltje Wouters geprocreeerd zo bij haar eerste man za. als de
voorn. Johannes de Reus, enz.
foto 176
den 17-10-1687
Jacobus Wartla, commandeur op een Groenlantsvaerder, en Cornelis Oversloot, binneschipper, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Matheus Wartla, daar moeder af is Jannetge Ariens,
enz.
eodem die
Hermanus Vinck, chirurgijn, en Johannes de Melander, schoolmr., mitsgaders Elias van der Kemp, die
bij testament van Pieter Vinck, not. Vitus Mustelius alhier van 21-12-1677, zijn gesteld tot voogden
(nevens Adriaen van Leuwen, pontgaerder en maeckelaar) over de weeskinderen van wijlen
Catharina Jongereus, daar vader af was de voorn. Pieter Vinck, enz.
den 18 dito
Michiel Andriesz, kuijper, en Andries Michiels, kuijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Maritje Michiels van der Swaen, daar vader af is Adam Jansz Krasser, enz.
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den 22 dito
Arij Jans, wever, en Andries van Burckeloo, sackedraeger, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Machteltje Ariens, daar vader af is Evert Burckalloo, enz.
eodem die
Thomas Jans Wiltschut en Willem Jans den Ridder, karreman, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Jans Wiltschut, daar moeder af is Maertje Jans, enz.
den 23 dito
Jan van Aelst, schoenmaecker, en Ernst Becks, staelemaecker, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Gerrit Wouters, daar moeder af is Maertje Ariens, enz.
den 24 dito
Jan Beijers en Pieter Dircksz Gokels zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Herman Dircks,
daar moeder af is Hendrickje Pieters, enz.
eodem die
Huijgh Jansz. de Bruijn, herbergier, en Jan Jansz Rodenrijs, schiptimmerman, zijn geord. als voogden
over de weeskinderen van Arij Jansz de Bruijn, daar moeder af is Gerritje Gijsberts, enz.
eodem die
Claes Pietersz Colet en Pieter Fransz, schoenmaker, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Jacob Teunisse Scheurwater, daar moeder af is Maertje Fredericks, enz.
den 29 dito
Teunis Diepraem en Bastiaen Jansz, schoenmaker, zijn geord. als voogden over het weeskind van
Hendrick Diepraem, daar moeder af is Evertje Oudewater, enz.
eodem die
Jan Cornelisz, teerwercker, en Jan Jansz, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Pieter Jacobs, daar moeder af is Cornelia Cornelis, enz.
den 30 dito
Jacob Dircx en Matheus Hendrics, arbeijder, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
Ariaentje Dircx, daar vader af is Jan Jaspers le Matere, enz.
den 31 dito
Claas Volckerts Kuijck, binnevaerder in 't weeshuijs alhier, en Cornelis Prinslant, schoenmaecker, zijn
geord. als voogden over de weeskinderen van Jan Jansz Moor, daar moeder af is Neeltge Prinslant,
enz.
den 5-11-1687
Willem van Rossum, schoenmaecker, en Jan Florisz van de Raedt, doch de laatste alleen tot dat
Wouter Ariens van zijn reis over zee zal thuis gekomen zijn, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Sara Ariens, daar vader af is Maerte van Rossum, enz.
eodem die
Harmanus van Ruijsschen, die bij testament van Marijtje van Goedesbergh, zijn overleden huisvrouw,
not. mr. Eeuwoud Guldenbach alhier van 3-7-1687, is gesteld tot voogd over hun kind, met macht om
een of meer voogden te assumeren, enz.
eodem die
Joseph Fernelij, Engels koopman, die bij testament van Maria Shepheard, zijn overleden huisvrouw,
not. Philips Basteels alhier van 20-3-1680, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Jan Wessels, kelderknegt in d' brouwerije van de Leuw met de staff, die bij testament van Lijsbeth
Pieters, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 30-3-1681, is gesteld voogd
over hun kinderen, enz.
foto 177
den 7 dito
Mattijs Naveu is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Davit Jans Leuter (nevens Theunis
Leuter) over de minderjarige dochter van wijlen Pietertge Gerrits, daar vader af was Jasper van der
Hoeck, enz.
den 8 dito
Cornelis Stolwijck is gesurrog. tot voogd, in de plaats van Jan van der Toren, die zich metter
woonstede uit de stad heeft begeven (nevens Anthonij Westdijck) over de weeskinderen van wijlen
Nicolaes Schiebroeck, daar moeder af is Catharina van Stolwijck, enz.
eodem die
Dirck Wolphertsz en Harmen Gijsberts van der Burgh, tuijnder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Daniel Jacobsz, geprocreeerd zo bij zijn eerste huisvrouw genaamd Maartje Frans
als tweede genaamd Susanna Jans, enz.
den 12 dito
Cornelis van Hoeck, glasemaecker, en Jan van Hoeck, lantvulder, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Leendert Scheerwater, daar moeder af is Lijsbeth van Hoeck, enz.
eodem die
Gillis Willemsz, varende man, en Arij Hendrics, noothulp in d waagh, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Isack Fransz, daar moeder af is Annetje Jans, enz.
den 13 dito
Isacq Jansz, arbeijder in d baen, en Dirck Keijser, kuijper, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Jans, daar vader af is Jan Jansz, enz.
eodem die
Jacobus de Graeff, bootsman aen d kraen, en Arij Theunis van Straten, kraenkint, zijn geord. als
voogden over het weeskind van Cornelis Sterckman, daar moeder af is Annetje Maertens, enz.
eodem die
Pieter Heijssen is gesurrog. tot voogd, in de plaats van wijlen Maximiliaen de Lange (nevens Michiel
d’ Ruijter) over de kinderen van wijlen Jacobus van Heijssen, geprocreeerd zo bij Maertje Hendrics als
Maria Sackers, zijn eerste en tweede huisvrouwen, alle za. ged., enz.
den 13-11-1687
Pieter Heijssen en Cornelis van Beveren zijn geord. tot voogden over het kind van Maria Sackers, daar
vader af was Jacobus Huijssen, enz.
den 14-11-1687
Jacob Dircx, operman, is geord. als voogd over de weeskinderen van Grietge Hendrics, daar vader af
is Jan Hendrics Steelingh, enz.
den 15 dito
Sijbrant Hendricsz is geord. als voogd (nevens Jacob Dircx) over de kinderen in de vorenste acte
gemeld, enz.
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eodem die
Jaspar Clombeeck en Joris Sluijter, beide schoenmaeckers, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Reijntge van Aert Jansz, geprocreeerd zo bij Reijntge (niet vermeld) za., zijn eerste
als Elsge Willems zijn laatste huisvrouw, enz.
den 20 dito
Arij Servaes, schoenmaecker, en Jacobus Ariens, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Martinus Fabriael, daar moeder af is Machteltge Pieters, enz.
den 22 dito
Huijg de Gael, varende man, en Jacob Lercks, kleermaecker, zijn geord. als voogden over de
minderjarige dochter van Jan Jansz, daar moeder af is Maria Jans, enz.
den 5-12-1687
Op het verzoek van Stijntge Cornelis van Leckerkerck, die bij testament van Cornelis van Masterlant,
haar overleden man, not. Dirck Meesters alhier van 11-3-1679, is gesteld tot voogdesse over hun
kind, met macht om een of meer voogden te surrog., zijn Willem Cornelis Kleijn en Willem Ariens
Hoogerwerff gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
den 6 dito
Cornelis Brasser, huijstimmerman, en Theunis Barents, arbeijder, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Joosten van der Laen, daar moeder af is Jacobmijntge Jacobs, enz.
den 10 dito
Wolphert van Outheusden, smit, en Johannes Ackershoeck zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Jan Ariens Kleermont, daar moeder af is Maertje Pieters, enz.
den 11 dito
Poulus van der Peel, die nevens Joan van Rijn bij codicille van Neeltge Jans de Vroome, huisvrouw
van Jan Reijniers de With, not. Jacobus van Aller alhier van 30-5-1687, is gesteld tot voogd over hun
minderjarige zoon, geprocreeerd bij de voorn. Jan Reijniers de With, enz.
foto 178
eodem die
Jacob de Wilde, schoenmakerskneght en Joris Mersijn, vlasverkooper, zijn geord. als voogden over
het weeskind van Ariaentge Teunis Scheurwater, daar vader af is Pieter de Graaff, enz.
den 12 dito
Joan van Rijn, de welke (nevens Paulus van der Peel) bij de codicillaire dispositie van Neeltge Jans de
Vroome, in haar leven huisvrouw van Jan Reijnier de With, not. Jacobus van Aller alhier van 30-51687, is gesteld tot voogd over haar minderjarige zoon geteeld bij de voorn. Jan Reinier de With, enz.
den 13 dito
Cornelis van Duijvendijck, schoolmr., is geord. tot voogd over het weeskind van wijlen Pieter Joppe,
daar moeder af is Annetge Cornelis, enz.
den 17 dito
Otto van Voorst, notaris alhier, en Jan Boon zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Daniel Verschuijr, daar moeder af is Jannetge Lauris, enz.
eodem die
Jan Philips, timmermanskneght, en de Philp Jansz, kruijder, zijn geord. als voogden over het weeskind
van Jacob Davitsz, daar moeder af is Susannetge Pieters, enz.
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den 19 dito
Johannes Buijster en Pieter Overschie, die bij codicille van Joris van Lingen, not. Zeger van der Brugge
alhier van 25-2-1685, zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van de voorn. Joris van Lingen,
daar moeder af was Margarita van Meijns, enz.
den 24-12-1687
Jacob van der Verve, kleermaecker, en Vechter Jacobs, santschipper, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Jan Claesz, daar moeder af is Stijntge Abrahamsz van der Koij, enz.
eodem die
Joost Wittius, notaris en clercq van de secrtr. van deze kaemer, is gesteld tot administrateur over de
goederen toebehorende de minderjarige zoon van Joan Cornelisz van Nagelsbeeck, daar moeder af is
Lijntge Cornelis, enz.
den 3-1-1688
Johannes Guldenbach en Adriaen Bate, die bij testament van Willem Cornelis Griffioen, not. mr.
Eeuwout Guldenbach alhier van 18-9-1684, zijn gesteld tot voogden zo over de kinderen van wijlen
Jacob Gijblant, als over het kind van de voorn. Willem Cornelis Griffioen, daar moeder af is Adriana
van der Kolff, enz.
eodem die
Rocus Bartholomeusz ende Claas Breuckels, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Jannetge van der Kemp, daar vader af is Pieter Breuckels, enz.
eodem die
Philip van Leuwen, klatschilder, en Christiaen Bouwens, metselaer, zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Celitje Claes, daar vader af is David Davids Din, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maritge Jacobs de Swart, die bij testament van Arij Andries Hijsz, haar overleden
man, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 16-4-1685, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrog., zijn Jacob Simons van Egmont, schipper ter zee, en Jan
Adriaens van Stolck gesurrog. tot voogden over het kind, enz.
foto 179
den 5-5-1688
Claes Schalcque, kleermaecker, en Arij Servaes, slijper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van Lijsbeth Ariens, daar vader af is Mathijs Joris, 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.
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