Weeskamer Rotterdam Voogdenboek
Inventarisnr. 555
1702-1706

door
M. van der Tas

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

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. De scan
fotonummers staan er bij.
Namen zijn zoveel mogelijk letterlijk overgenomen, als ook beroepen.
Speciale oude tekst staat 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.
Bijna alle regesten eindigen op “enz.” Dit is de door mij gebruikte afkorting voor de
standaardformulering, waarbij de voogdij wordt geaccepteerd met veelal daarna de vermelding van
de weesmeesters aanwezig bij het verleiden van de akte. Afwijkingen, iemand anders was
gemachtigd om de voogdij te accepteren, of een weigering om de voogdij te accepteren, zijn wel
getranscribeerd. Ook alle weigeringsgronden tegen het aanvaarden van de voogdij zijn vermeld,
indien opgeschreven door de klerk.
Een wettelijk vereiste om een notariële akte geldig te laten zijn, was dat er twee getuigen aanwezig
moesten zijn. Dit heb ik weggelaten, een uitzondering op deze regel ben ik niet tegengekomen. Een
veel voorkomende standaard zin is: “gepasseert voor den nots. [naam] op den dato den [datum] in
de aanwezigheijt van twee getuijgen alhier”, dit is door mij afgekort met: not. [naam] alhier van
[datum]. Als er geen plaatsnaam vermeld werd, waar de akte waarnaar verwezen word verleden
was, is dit door mij ook niet opgenomen.
Bijna alle akten spreken over “het nagelaten (wees)kind”, of over “de nagelaten (wees)kinderen”. In
bijna alle gevallen heb ik het woord nagelaten weggelaten.
In de voogdenboeken wordt er een duidelijk verschil gemaakt tussen de woorden “gesurrogeert” (op
verschillende wijzen geschreven en door mij afgekort als gesurrog.) en geordonneert (afgekort als
geord.). Gesurrogeert is “vervangen” en geordonneert is “bevolen”.
Verdere gebruikte afkortingen:
uts.; ut supra = als voorgaand
voorn. = voornoemd
Andere opvallende zaken
In de akten uit de 17e en de 18e eeuw wordt consequent van “de testamente” gesproken. In de
regesten is er “het testament” van gemaakt.
Dikwijls wordt er terugverwezen met “desselfs”. In sommige gevallen heb ik daar “diens” van
gemaakt, maar in de meeste gevallen “desselfs” laten staan. De tekst zou anders volledig moeten
worden omgebouwd.

Met dank aan Klaas Reuvers voor het oplossen van meerdere tekstuele problemen.
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Weeskamer inv. 555.
foto 6
Extract uijt de resolutie bij de Heeren van de Weth op den 21 december 1621 genomen. [Niet verder
overgenomen].
foto 7
Extract uijt het geresolveerde van de Heeren van de Weth der Stadt Rotterdam van den 12 april
1701. [Niet verder overgenomen].
foto 9
Eedt om den inventaris te besweren. [Niet verder overgenomen].
Eedt van de voogden. [Niet verder overgenomen].
foto 10
Der Jooden eet. [Niet verder overgenomen].
foto 11
Blanco.
foto 12
1-3-1702.
Jacobus Jans, sackedrager, en Huijbert Huijberts, naeldemaker, zijn geord. tot voogden over de
nagelaten weeskinderen van Hendrick Jans zal., daar moeder af is Geertie Jans, enz.
2-3-1702
Roeland van Asberge, mr. chirurgijn, en Hendrick Helligers zijn gesurrog. tot voogden over de
nagelaten kinderen van Wessel Gerritze, daar moeder af is Maritie Jooste Tant, in de plaats van
Jacobus van der Wiel en Barent Gijsen, beide zal. ged., enz.
4-3-1702
Abraham Duijve de Jonge die bij testament van Geertruijd van ‘t Wedde, zijn overleden huisvrouw,
van 13-11-1699, not. Damiaen Basteels alhier, gesteld tot voogd over hun kind, heeft op heden
verklaard de voorn. voogdij te accepteren, enz.
foto 13
9-3-1702
Jacob van den Heuvel, varentgesel, en Gerrit Pieman, glasmaker, zijn geord. tot voogden over de
minderjarige kinderen van Maria Maes, daar vader af is Cornelis Jans van den Heuvel, enz.
10-3-1702
Jacob Pieters, kruijer, en Willem Jacobs, droogscheerder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Barent Hendricxs, daar moeder af is Lijsbeth Jans, enz.
eodem die
Hendrick Wijnantse, kuijper, en Derck Pieters Groenevelt zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Aeltge Pieters Groenevelt, daar vader af is Willem Wijnantse, enz.
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11-3-1702
Arien Ockerse, die bij testament van Pleuntie Cornelise Hofland, gepasseerd tot Bleiswijk, not.
Rochus Huijsman op 18-11-1681, gesteld was nevens Meijndert Arijense Knegje zal., tot voogd over
haar minderjarige kinderen bij Jan Cornelisse Groenewegh wettelijk geprocreeerd, is op heden ter
weeskamer comparerende op zijn verzoek vermits zijn hoge ouderdom en zwakheid van de voorn.
voogdij ontheven en ontslagen, enz.
eodem die
Pieter Veeland en Joris Abrahamsz Langstraet zijn op het verzoek van Arien Ockersse, die door zijn
hoge ouderdom en zwakheid van de voogdij op heden is ontslagen, in diens plaats, mitsgaders in de
plaats van Meijndert Arijense Knegje zal., gesurrog. tot voogden over de kinderen van Pleuntie
Cornelisse Hofland, daar vader af is Jan Cornelisze Goenewegh, enz.
16-3-1702
Jan Everts en Matthijs Janse zijn geord. tot voogden over het kind van Jan van Loon, daar moeder af
is Lena Everts, enz.
foto 14
18-3-1702
Op het verzoek van Hillegond Hendrix, zijn Cornelis van der Werff en Pieter Ariense Kleij aangesteld
tot voogden over het kind van Cornelis van der Werff zal., daar moeder af is de voorn. Hillegond
Hendrikse, enz.
25-3-1702
Is Philips Basteels tot administrerende en Albertus van Nievelt, not. te Dordrecht, tot toeziende
voogd, aangesteld over de goederen het minderjarige kind van Elisabeth Basteels zal., daar vader af
is de voorn. Albertus van Nievelt, uit de nalatenschap van Damiaen Basteels, in zijn leven notaris
alhier, ab intestato aanbestorven, enz.
29-3-1702
Op het verzoek van juffr. Johanna Vernatti, die bij besloten testament van wijlen Do. Phineus Piëlat,
haar overleden man, geopend door Mr. Jan van Lodesteijn, not. alhier, op 7-7-1700, was gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, en uit kracht van de speciale macht aan haar bij het voorn. testament
“gedefereert”, is Pieter Baalde, koopman alhier, op haar herhuwelijken in haar plaats gesurrog.,
onder gelofte van de goederen van de voorn. minderjarige ingevolge van het testament van de
voorn. overledene gratis te zullen administreren, enz.
29-3-1702
Johannes Breedvelt, tuijnier, die bij testament van Leentie van der Coets zal., zijn overleden
huisvrouw, not. Johannes Bordels alhier van 3-10-1702, gesteld is tot voogd over hun kind, heeft op
heden ter weeskamer comparerende verklaart de voorn. voogdij te accepteren, enz.
31-3-1702
Jan Oosterbaen, die bij testament van Margrieta Otto, zijn overleden huisvrouw, not. Daniel
d’Olijslager alhier van 21-3-1696, gesteld is tot voogd [er staat: voogden] over hun [kinderen], heeft
op heden ter weeskamer comparerende verklaart de voorn. voogdij te accepteren, enz.
foto 15
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31-3-1702
Leendert Voogt en de heer Harmanus Lufneu, medicine doctor, die bij testament van wijlen Cornelis
Huijs, not. Philips Basteels alhier van 28-9-1691, gesteld zijn tot voogden over zijn nagelaten
kinderen, daar moeder af is Anna Maria de Stercke, enz.
eodem die
Op het verzoek van Ariaentie Casteleijns, die bij testament van Franck Pieterse, haar overleden man,
van 15-7-1692, not. Vitus Mustelius alhier, gesteld is tot voogdesse, zijn Jan Robbertze van Hansen en
Hendrik Lijmsteijn, gesurrog. tot voogden over het weeskind van de voorn. Franck Pieterse, daar
moeder af is Ariaentie Casteleijns voorn., enz.
1-4-1702
Arij Aldoot, die bij testament van Elisabet Vroeghop, zijn overleden huisvrouw, not. Jan Swinnas
alhier van 26-9-1702, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Thomas Halleman, die bij testament van Willemina van der Boonhoft, zijn overleden huisvrouw, not.
Johannes van Someren alhier, van 30-11-1699, enz.
5-4-1702
Isack Verbeeck, mr. timmerman, die bij testament van Sara Bos, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter
Rabus alhier van 15-11-1700, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 16
5-4-1702
Sara Maeshoeck, die bij testament van Lodewijk Landmeeter, haar overleden man, not. Pieter Rabus
alhier van 8-2-1701, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Matthijs van Wessel, die bij testament van Gijsberta van der Lugt, zijn overleden huisvrouw, not.
Willem van der Buijs alhier op 20-10-1688, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
6-4-1702
Jan Laurensz, tuijnder, en Jacob Schipper, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Greetje Jans, daar vader af is Gerrit Schipper, enz.
6-4-1702
Hendrick Charet en Pieter de la Houile, kannemaker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Pieter Bagtman, daar moeder af is Lijsbeth van der Horst, enz.
eodem die
Lambertus Beniers, mr. cuijper, en Sijmon Claess Heijman, sleeper, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Hendrick Janss van der Gent, daar moeder af is Jacomintje Berckmans, enz.
eodem die
Dirck van Beusekom, die bij testament van Hillegond Havelaer, zijn overleden huisvrouw, not.
Arnoldus de Guijlick alhier van 14-12-1701, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
7-4-1702
Piere Quenel en Jouel Banc zijn geord. tot voogden over het weeskind van Susanna Herison, daar
vader af is Gilis du Chemin, enz.
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eodem die
Adriaen Verboom is gesteld tot curateur over een legaat van drie honderd gulden gemaakt en
besproken aan en ten behoeve van zijn minderjarig zoontje Dirck Aedriaense Verboom bij zeker
besloten testament van Dirck Huge Verboom van 15-9-1701, en geopend 14-3-1702 en heeft de
voorn. Adriaen Verboom het voorn. curateurschap, op heden comparerende ter weeskamer,
geaccepteerd, enz.
foto 17
8-4-1702
Laurents Smits, die bij testament van Ermina Bronckhorst, zijn overleden huisvrouw, not. Johannes
Bordels alhier van 24-8-1701, [gesteld is tot voogd] over hun kind, enz.
12-4-1702
Pieter Walraet en Jacob Walraet zijn geord. tot voogden over het weeskind van Frans Provoost, daar
moeder af is Jannetie Walraet, enz.
eodem die
Meijna Verwaert, die bij testament van Sr. Jean du Clou, in zijn leven notaris alhier, not. Johannes
Bordels binnen deze stad van 24-5-1677, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden
door haar oudste zoon Jean du Clou, mede notaris alhier, enz.
15-4-1702
Pieter van der Lugt, lijstemaker, en Hendrick Harmenss zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Jacob Claess de Graeff, daar moeder af is Cornelia Vissius, enz.
eodem die
Jan Overraet en Willem Rennij, winckelier, zijn geord. tot voogden weeskinderen van wijlen Anna
Joppen, daar vader af is Pieter Gerritss, enz.
eodem die
Jannetje Gerritss, die bij testament van Michiel Dircxs van den Velden, haar overleden man, not.
Johan van Someren alhier van 9-1-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een
of meer voogden te surrogeren, zijn Jan Dircxs van den Velden, commandeur op Groenlant, en Esau
Bisschop gesurrog. tot voogden over het selve kind, enz.
foto 18
20-4-1702
Juffr. Anna Slegt, die bij testament van Hendrick van Dobben, haar overleden man, not. Jacobus van
Aller alhier van 29-3-1698. is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft door Jan Swinnas,
notaris alhier ter stede, ter dezer kamer verklaart, dat zij [] de voogdij heeft geaccepteerd, enz.
eodem die
Philips de Custer, notaris alhier, heeft op heden uit naam en van wegen Juffr. Maria Baalde, die bij
testament van Rudolphus Mees, haar overleden man, not. Pieter van Bueren alhier van 25-1-1697, is
gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Johan van Dam is gesurrog. tot voogd, in de plaats van de heer Johan Burgaer, in leven schepen dezer
stad, over het legaat de kinderen van Margrieta Quickert, daar vader af was Jan van der Buijs,
gemaakt en besproken bij het testament van wijlen Neeltje van Osteij, in haar leven weduwe van
Wouter van der Bel, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 19-1-1699, enz.
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eodem die
Petronella van Schundelen, die bij testament van Francois Soupart, haar overleden man, not. Johan
van Someren alhier van 1-3-1702, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door
Philips de Custer, notaris alhier, doen verklaren dat zij dezelve voogdij heeft geaccepteerd, enz.
26-4-1702
De heer Everard van Someren, med. doctor en rector tot Alckmaer en de heer Anthonij Soupart,
makelaer alhier, die bij testament van uts., not. uts., zijn gesteld tot medevoogden over de
minderjarige kinderen van de voorn. Francois Soupart, enz.
foto 19
eodem die
Anna Maria van Vrewijck [DTB: Verhaegh], die bij testament van Reijnier van Gelderen, haar
overleden man, not. Johan van Someren alhier van 29-1-1702, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
eodem die
Juffr. Catharina Maria op de Camp, die bij testament van de heer Johan van Someren, haar overleden
man, not. Johan van Someren alhier van 7-9-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft
op heden, door de heer Johan van Someren, secretaris van Schieland, doen verklaren, dat zij dezelve
voogdij was accepterende, enz.
26-4-1702
Egbert Arienss Verduijn, die bij testament van Mageltje Hendricxs Velthuisen, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van de Pavort alhier van 2-7-1701, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
28-4-1702
Huijgh Pieters de Haes en Johannis de Meijer zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Jan Janss, daar moeder af is Barbara Andriess, enz.
eodem die
Adam Vereul en Jean le Grand, coopluij, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Margarieta Tamson, daar vader af is Jacob de Pommare, enz.
eodem die
Steven Tracij, orlogiemaker, en Johan Slaijd, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Margarieta Pitchend, daar vader af is George Devenport, enz.
foto 20
3-5-1702
Leendert van Beest, die bij testament van Aeltie Jans de Swart, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
van den Pavort alhier van 7-9-1700, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Leendert van Beest, die bij testament van Aeltie Jans de Swart, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan van den Pavort alhier van 7-9-1700, gesteld is tot voogd over hun kind, en uit
kracht van de speciale macht aan hem bij het voorn. testament gedefereert, zijn Joost Dirckze der
Heijde en Thomas Dirckze van Waert, geassumeerd tot medevoogden over het zelve kind, enz.
4-5-1702
De Heer Claes Arentze Blom, Out Burgemeester van Sardam, die bij akte van voogdij van Johannes
van Groenendael, weduwnaar van Anna Kleijn, gepasseerd alhier op 1-4-1702 voor not. Ottho van
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Voorst, gesteld is tot mede voogd over diens minderjarige dochter Ariaentie van Groenendael, daar
moeder af is de voorn. Anna Cleijn, heeft op heden ter weeskamer comparerende te kennen gegeven
en verzocht vermits met drie actuele voogdijen belast was, van de voorn. voogdij te mogen worden
geexcuseerd, enz.
5-5-1702
Cornelis van der Breems, die bij testament van Trijntie Dircks de Leeuw, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 13-4-1697, not. Cornelis Maas, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Helena Sinserff, die bij testament van Casparus van den Bergh, haar overleden man, not. Pieter van
Dueren alhier van 1-12-1697, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden ter
weeskamer door de notaris Jan ten Bergh, enz.
foto 21
eodem die
Aelbert van Meurs en Thomas van Craijfort, die bij testament van wijlen Pieter Gellie de Jonge, not.
Gerard Blockerus van 27-10-1699, gesteld zijn tot voogden over de minderjarigen in het voorn.
testament gemaakt, enz.
eodem die
Philipus de Custer is geord. tot curateur over de goederen van Jacobus Cornelisz den Danser,
jongeman, geboortig tot Rotterdam, “dewelke nu omtrent heeft vijff Jaren geabsenteert heeft, ende
uijt zijn slaepplaats tot Amsterdam is vertrocken sonder dat men weet waar heenen ofte tot nogtoe
gehoort heeft, waar denselve sig is ophandende”, enz.
eodem die
[Sterk ingekort]
Dat voor burgemeesters en schepenen van Rotterdam genoegzaam gebleken is dat Francois Beijer,
“al geruijme tijdt herwaerts, zoo binnen deze stad, als inde provincie van Hollandt, veele
baldadigheeden, schrichelijcke moed willigheden gepleegt en een heel quade maniere van leve heeft
gelegt, mitsg. daar door veele gelden onnuttelijck heeft gespaendeert ende verquist, zoo dat wel te
dugten staat, dat de voorn. Francois Beijer door soedanighe manier van leven, alle zijne goederen
zoude verquisten ende onnuttelijck door brengen, ende alzoo met de voors. manier van leven van de
voors. Francois Beijer werd bespeurt, dat hij niet capabel is, enige goederen nae behooren te
regieren” daarom verklaren de heren voorn. de voorn. Francois Beijer “te contraheren ofte eenige
handelinge aen te gaen” [handelingsonbekwaam], enz.
foto 22
De heer Em. van Welsenes, subst. secr. deser stad, is geord. tot curateur over de heer Francois Beijer
en zijn goederen, de welke bij “acte van de Heeren van de Weth in dato den 29-4-1702 ende daarop
gevolgde publicatie verklaart is stats kindt ofte quistgoedt”, enz.
eodem die
Joris Swaert en Joost van Sorgen zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maria van den Bergh,
daar vader af is de voorn. Swaert, enz.
In margine:
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6-5-1702
Lodewijk Burgermans, Rochus van der Kemp en Johannes Rijke zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Susanna van der Kemp, daar vader af was Matteus Burgermans, enz.
13-5-1702
Dirck Valckenier en Hendrik Maertense zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jacobus
Gelbers, daar moeder af is Maritie Dirckx, enz.
eodem die
Reijnier Kuijpers en Willem Antonise zijn geord. tot voogden over de kinderen van Annetie Barents,
daar vader af is Willem Andries, enz.
eodem die
Wouter Boelhouwer, die bij testament van Anna Veenbosch, zijn overleden huisvrouw, not. Ottho
van Voorst alhier van 18-12-1699, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
17-5-1702
Paulus Claesse Schipper en Sent Harmenz Lugtroch zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Pieter Pieterze, daar moeder af is Aaltie Claes, enz.
18-5-1702
Hendrik Sluijs en Jeronimus Lauweg zijn geord. tot voogden over de kinderen van Harmen Commers,
enz.
foto 23
19-5-1702
Grietie Cornelis en Albert Reijnen, die bij testament van Fredrik Dirckze van den Nop, gepasseerd
alhier voor not. Philips Basteels van 23-7-1698, gesteld zijn voogdesse en voogd over de minderjarige
nakinderen, daar moeder af is Grietie Cornelis voorn., enz.
eodem die
Op het verzoek van Grietie Cornelis en Aalbert van! Reijnen en uit kracht van de speciale macht bij
het testament van Fredrik Dirckze van der Nop, van 23-7-1698 gepasseerd alhier voor not. Philips
Basteels, aan deselven gedefereert, is Leendert van de Raat, vermits het hertrouwen van de voorn.
Grietie Cornelis, in haar plaats tot mede voogd over de nakinderen van de voorn. Van der Nop,
gesurrog., enz.
19-5-1702
Thomas van Eijbergen die bij akte van voogdij van Johannes Groenendael gepasseerd alhier voor de
not. Ottho van Voorst op 1-4-1702, nevens Claes Arentze Blom (die wettelijk bij deze kamer op 4-51702 is geexcuseerd) gesteld is tot medevoogd over het minderjarige dochtertje van de voorn.
Groenendael, daar moeder af was Anna Cleijn, enz.
eodem die
Op het verzoek van Thomas van Eijbergen en de speciale macht aan den selve bij zekere akte van
voogdij van Johannes Groenendael gepasseerd alhier op 1-4-1702, voor not. Otto van Voorst,
gedefereert, is Francois van Groenendael gesurrogeerd tot medevoogd over het kind van Johannes
van Groenendaal voorn., daar moeder af was Anna Cleijn, enz.
24-5-1702
Jan Jacobze en Simon Jansze Berewout zijn gesteld tot voogden over de weeskinderen van Annetie
Jacobz, daar vader af is Arijs Willemze Feijs, enz.
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foto 24
27-5-1702
Esias Jacobze de Fraat, die bij testament van Annetie Dirckx, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
alhier op 19-4-1679 voor not. Jacobus van Aller, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Esias Jacobze de Fraat, is Hendrik Lijmsteijn tot mede voogd gesteld over de
kinderen van Annetie Dirckx, daar vader af is de voorn. Esias Jacobze, enz.
eodem die
Op het verzoek van Boudewijn Erckelens, testamentaire voogd over de weeskinderen van Erckelens
voorn. of de toekomende goederen, welke op de voorn. kinderen bij testament van Lambert
Erckelens, gepasseerd alhier van 25-5-1696 voor not. Philips Basteels, zijn opgekomen, is Johan van
Campen, clercq ter secretarie deser stad, gesurrog. tot deelvoogd, in de plaats van Daniel Basteels,
althans overleden, om het recht van de voorn. kinderen als mede erfgenamen waar te nemen, enz.
eodem die
Boudewijn Erckelens, die bij testament van Lambert Erckelens, gepasseerd alhier op 25-5-1696, voor
not. Philips Basteels, gesteld is tot executeur en voogd over de goederen de minderjarige kinderen
van Antoni Erckelens, als mede erfgenamen uit kracht van het voorn. testament opgekomen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Godefridus Caesar, die bij testament van Maria Santvoort, zijn overleden
huisvrouw, not. Zeger van der Brugge alhier van 8-7-1685, gesteld is tot voogd over hun kind, is
Nicolaes Caesar geord. tot medevoogd over het voorn. kind, enz.
1-6-1702
Dirck Jansse van Putten, die bij testament van Annetie Dirckx van der Hoeck, not. Arnoldus de
Guijlicker van 15-5-1701, gesteld is tot executeur en voogd over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, enz.
foto 25
eodem die
Op het verzoek van Dirck Jansse van Putten, testamentaire voogd over de minderjarigen in het
testament van Annetie Dirckx van der Hoeck, not. Arnoldus de Guijlicker van 15-5-1701, geraakt, is
Adriaen de Jongh, clercq ter secretarie dezer stad, aangesteld tot deelvoogd, om het recht van de
voorn. minderjarigen in cas van scheiding jegens de voorn. Dirck Jansse van Putten waar te nemen,
enz.
eodem die
Op het verzoek van Magdalena van Wassenburg zijn Nicolaes Baudé en Mattheus Rogge gesurrog., in
de plaats van Matthijs Bogaart en Pieter van Wassenburg (beide overleden) tot voogden over de
kinderen van Jacobus van Doorn, daar moeder af is de voorn. Magdalena van Wassenburg, enz.
2-6-1702
De heer Jasper van Zoelen, oud scheepen van Schielant en Mr. Jacob de Lange, Dijckgraeff van
Charlois, die bij akte van voogdij van 6-4-1696 van wijlen de heer Ottho van Zoelen zal., not. Philips
de Custer alhier en uit kracht van de dispositie van wijlen Anna van Gerven en de macht aan
opgemelde heer Ottho van Zoelen, als langstlevende, bij deselve gedefereert, gesteld zijn tot
voogden over zijn minderjarige dochter, daar moeder af was de voorn. Anna van Gerven, enz.
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eodem die
Iaacq Breure, tuijnder, en Guilliaem Verhoeve, garentwinder, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Lena van der Stap, daar vader af is Robbert Jansz, enz.
3-6-1702
Gerrit Pieman en Jacob Aarts de Vries, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Pieter
Hendrickxs Pieman, daar moeder af is, Jaepje Cornelis, enz.
foto 26
14-6-1702
Pieter Tackebosch en Willem van den Helm zijn gesteld tot voogden over het kind van Lidewij Ariens,
daar vader af is Cornelis Bastiaense, enz.
eodem die
Ewe Hansse, die bij testament van Willemijntie Harmens, zijn overleden huisvrouw, not. Johan
Meesters alhier van 30-11-1699, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Stephanus Houthoff en Cornelis Leweringh, beenhackers, die bij testament van Abigeltje Laurens,
weduwe van Hendrick Koert, not. Arnoldus de Guilicker alhier van 6-3-1702, zijn gesteld tot
executeurs, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen daarin geraakt, enz.
16-6-1702
[Akte, waarbij ruimte voor de namen was opengelaten, die in een andere hand is ingevuld].
Cornelis Pelt, die bij testament van Dieuertje van de Bilt, zijn overleden huisvrouw, not. Johan ten
Bergh alhier van 88-1690, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Johannis Beerman, die bij testament van Ariaentje Gerrits Cleij [volgens DTB: Cleijn], gepasseerd voor
Barent Gijsen, in zijn leven notaris alhier, op 31-7-1695, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 27
17-6-1702
Op het verzoek van Johannes Lope is Abraham de Vijver, stoeldraeijer, gesurrog., in de plaats van
Cornelis Dirckze van den Heuvel, de welke overleden is, tot medevoogd over het minderjarige kind
van Pieter Pieterze Vermeer, daar moeder af is Heijltie Alewijns, enz.
eodem die
Koenraet Hendrikze van Grijse en Pieter Ariens van t Wael, die bij testament van Jannete Ariens
Quintijns, not. Jan van de Hoeve alhier van 21-12-1701, gesteld zijn tot voogden over de
minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
17-6-1702
Op het verzoek van Philips Basteels is Albertus van Nieveldt, notaris te Dordrecht geord. tot
deelvoogd om het recht van zijn minderjarig kind, daar moeder af is geweest Elisabeth Basteels zal. in
de boedel van Damiaen Basteels zal. als mede erfgenaam, waar te nemen, enz.
22-6-1702
De heer Philip van Cloon, oudscheepen der Stad Batavia, die bij testament van Agnieta van der Walle,
zijn overleden huisvrouw, not. Gerard Blockerus van 28-5-1701, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
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23-6-1702
Jan Portael en Frans Strootman zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Daniel Walton,
daar moeder af is Barbara van Rijn, enz.
29 dito
Claes Boekhoven en Gijsbert de Grauw, wonende tot Gouda, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Steven van Mare, daar moeder af was Catrina Messeman, enz.
29-6-1702
Arije Crans, schoolmr., en Pieter Kruijdt, marcktschipper, zijn geord. tot voogden over de
minderjarige kinderen van Cornelis Crans, daar moeder af is Maria Kruijt, enz.
foto 28
1-7-1702
Arij de Bagijn, klompmaker, en Cornelis van der Ruijgt zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Servaes Timmers, daar moeder af is Jannetie Ariensdr de Bagijn, enz.
5-7-1702
Claes Pieterze Deuijt, die bij testament van Leena Claes, zijn overleden huisvrouw, not. Philips de
Custer alhier van 24-3-1702, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jarob Herdam, die bij testament van Aeltie van den Ende, zijn overleden huisvrouw, not. Philips de
Custer alhier van 2-2-1696, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Mathijs Duijvendijck en Abraham Stam, timmerluijden, zijn gesteld tot voogden over het kind van
Willemijntie Wouters, daar vader af is Frans Dirckze, enz.
6-7-1702
Ariaentie Jans Verdoes, die bij testament van Joris Pietersse Verduijn, haar overleden man, not.
Philips Basteels alhier van 2-10-1672, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Johannes van Berckel en Antoni Muijsseer zijn gesteld tot voogden over de kinderen van Antoni
Jansse, daar moeder af is Josina Jans, enz.
foto 29
13-7-1702
Hendrik van Strijckersbergh is geord. als voogd over het minderjarige weeskind van Hendrik Jonckers,
daar moeder af was Gerretie Kruijdt, is op zijn verzoek en te kennen geven (vermits deszelfs hoge
ouderdom) van de voorn. voogdij ontslagen, enz.
eodem die
Samuel van Grol en Johannen Trockerhove zijn gesurrog. tot voogden en administrateurs over de
goederen en de nalatenschap van Hendrick Jonckers, in de plaats van Hendrik Strijckerbergh,
dewelke zich van de voorn. voogdij en administratie wettelijk had geexcuseerd, enz.
14-7-1702
Op het verzoek van Maria van der Hoek, weduwe van Johan Zuijen [In DTB: Seuijen], en de speciale
macht aan haar bij het testament van haar gemelde overleden man, not. Johan van Rijp alhier van
30-3-1701, gedefereerd, zijn, vermits haar herhuwelijken, in haar plaats tot voogden over hun kind,
tot voogden gesurrog., Huijbert van der Hoeck en Frederik van der Heij, enz.
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15-7-1702
Op het verzoek van Christina Gardel, weduwe van Adriaen van den Bergh Isacks zoon, en de speciale
macht aan haar bij het testament van haar gemelde overleden man, not. Govert van Gesel alhier van
10-7-1697, gedefereerd, zijn Nicolaes van den Kerckhove en Pieter van Kerkhoff, vermits het
herhuwelijken van de voorn. weduwe, gesurrog. tot voogden over de kinderen van de voorn. Van
den Bergh, enz.
20-7-1702
Coert Coopmans, arbeijder, en Quirijn van Zanten, barbier, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Steven Coopmans, daar moeder af is Geertje [moet zijn: Eva] Oudewater, enz.
eodem die
Claes Spruijt, kuijper, en Job van den Kasteelen, stoeldraijer, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Jacobus van der Zee, daar moeder af is Willemijntje Adolffs, enz.
20-7-1702
De heer Mr. Ewout Prins en de heer Francois van Bellen, die bij testament van Susanna Hercules Pijl,
van 28-8-1696, not. Philips Basteels alhier, gesteld zijn tot executeurs en voogden over de
minderjarigen in het voorschreven testament geraakt, enz.
foto 30
eodem die
De heer mr. Cornelis van Groenendijck, raed ende vroedschap der stad Gouda, die bij testament van
Susanna Hercules Pijl, not. Philips Basteels alhier van 28-8-1696, gesteld was tot executeur en voogd
over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, is op heden ter weeskamer comparerende
vermits met drie distincte voogdijen en diverse executeurschappen belast was, op zijn verzoek van
de voorn. voogdije en executeurschap [ontslagen], enz.
eodem die
Pieter van Duijn, mr. slootmaeker, die bij testament van Jenneken Cornelisdr, zijn overleden
huisvrouw, not. Johan du Clou alhier van 12-7-1701, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Huijbert vant Wedde, die bij testament van Barbara van der Veen, not. Johannes Bordels alhier van
17-7-1699, gesteld is tot voogd over haar kinderen, daar vader af is Dirck van der Veer, enz.
eodem die
Pieter Picalet, die bij acte notariael in dato den 31 maert 1701 gepasseerd alhier voor den nots.
Joannes Bordels ende getuijgen door Dirck van der Veer [Doorgehaald; In margine: is abusijff alsoo
den 30 april 1701 al in w.boek gesteld].
eodem die
Jan Boon, die bij testament van Lijsbeth van der Steegh, zijn overleden huisvrouw, not. Gommer van
Bortel alhier van 21-5-1690, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 31
20-7-1702
Nicolaes Swaers, Adriaen van Gilsen en Willem van Oudenaarde, die bij akte van voogdij van 12-101701, not. Gerard Blockerus alhier, door Jan Boon, weduwnaar van Elisabeth van der Steegh zal. uit
kracht van de macht, aan den selve bij het testament van zijn overleden huisvrouw gepasseerd alhier
voor not. Gommer van Bortel op 1-5-1690, gedefereerd, geassumeerd zijn tot mede voogden over de
kinderen van de voorgemelde Elisabeth van der Steegh, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Jan Boon is Matthijs Boon aangesteld tot toeziende medevoogd over de kinderen
van Elisabeth van der Steegh, daar vader af is Jan Boon voorn., enz.
In margine: 26-7-1706
Leendert en Arij van den Hoeken, schippers, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jan
Couwenhoven, daar moeder af is Annetgen Drooghart, enz.
2-8-1702
Jacob Roijesteijn en Jacobus Coorenhardt, die bij testament van Arij de Bagijn, van 17-5-1701,
gepasseerd alhier, voor not. Ottho van Voorst, gesteld zijn tot voogden over de voorkinderen van de
voorn. Arij de Bagijn zal., daar moeder af is Eva Agricola, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johannis Beerman, die bij testament van Ariaentje Gerrits, zijn overleden
huisvrouw, not. Barent Gijsen alhier van 31-7-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te assumeren, of surrogeren, is Jacobus Buurt, geord. of
geassumeerd tot voogd over de dochter van de voorn. Ariaentje Gerrits Cleij, daar vader af was
Pieter Fiebus, enz.
4-8-1702
Abraham Blom, kannemaker, en Hendrick Aerse Knoop, varentgesel, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Lucas Lucasz, daar moeder af is Martijntje Heindricx, enz.
foto 32
5-8-1702
Jan Campman en Jasper Boon zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Nicolaes
Samson, daar moeder af is Maggeltje Ariens Boon, enz.
9 dito
Cornelis de Quack en Johannis de Val zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Jannetje
Jaspers, daar vader af is Heijndrick van der Willige, enz.
eodem die
Nicolaes Westbergen, die bij testament van Sara Rabus, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du Clou
alhier van 4-4-1692, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
10-8-1702
Op het verzoek van Pieter Picolet als administrerende voogd over de kinderen van Barbara van der
Veen, daar vader af is Dirck van der Veer, is Adriaen Vos gesurrog. tot medevoogd, in de plaats van
Joris Anthom, fugitive, over de voorn. kinderen, enz.
11-8-1702
Abraham van de Vijver, stoeldraijer, en Pieter Dircxs, schoorsteenveger, zijn geord. tot voogden over
de weeskinderen van wijlen Sibilla Crol, daar vader af is David van Lijn, enz.
eodem die
Huijgh Dircxs Vroman en Willem Crijne, zijn geord. tot voogden zo van vaders- als moederszijde over
de weeskinderen van Jannetje Gerrits, daar vader af was Crijn Willemss, enz.
16-8-1702
Joris Verschuijr, kuijper, en Claes Spruijt zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Rijck
Hendricxs van der Meer, daar moeder af is Maertje Stuijvers, enz.
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eodem die
Abraham Wagemans, die bij testament van Elisabeth Hoffmeesters, zijn overleden huisvrouw, not.
Arnoldus de Guijlicker alhier van 21-4-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 33
17-8-1702
Job Adriaense Hoogwooning, die bij testament van Annetie Joris [Moet zijn: Dircks] zal., zijn
overleden huisvrouw, not. Joost Wittius alhier van 3-6-1687, gesteld is tot voogd over hun kinderen,
enz.
18-8-1702
Goert Silverenbergh, smit, en Frans van Putten, saelmaker, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Jan Pieterss van Stade, daar moeder af is Maertje Leenderts, enz.
19-8-1702
Geertruijd van der Meer, die bij testament van Hendrick van der Tijt, haar overleden man, not. Philips
de Custer alhier van 18-10-1698, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
26-8-1702
Hendrik Jansse Bien en Adriaen Verburg, die bij testament van Emmetie Gerrits, weduwe van
Cornelis Jansse Burger, not. Jan van der Hoeve alhier van 21-8-1702, gesteld zijn tot executeur en
voogden over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
6-9-1702
Crijn Jansse van Laar, die bij testament van Lijsbet Ariense van Bresser, not. Johan ten Bergh alhier
van 19-3-1702, gesteld is tot executeur en voogd over de minderjarigen in het voorn. testament
geraakt, enz.
foto 34
eodem die
Samuel Steenlak, coopman, die bij testament van Anna Tack, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
Blockerus alhier van 8-2-1699, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Egtbert Beeckhuijsen, die bij testament van Maria Willem! Rees, zijn overleden huisvrouw, not.
Cornelis Maas alhier van 8-2-1697, gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
6-9-1702
Reijnier Kuijper en Willem Andriesse [zijn] gesteld tot voogden over [het] kind van Marinus Barentze,
daar moeder af is Jannetie Cornelis, enz.
eodem die
Leendert Tromp, schipper, en Willem Smit, suijckerbacker, zijn gesteld tot voogden over de kinderen
van Jannetie Brugmans, daar vader af is Jan Jorisse Bijgel, enz.
7-9-1702
Pieter van Loveren en Huijbert Middelrigt zijn geord. tot voogden over het kind van Lijsbet Suijder,
daar vader af is Barent van der Baen, enz.
8-9-1702
Sijmon van Duijn en Dirck Trapman zijn geord. tot voogden over het weeskind van Juriaen Dirckze,
daar moeder af is Jannetie Pieters van der Linden, enz.
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13-9-1702
David la Saghe en Robbert Lauson, kannemakers, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
wijlen Magdaleena de Groot, daar vader af is Justus la Meijn, enz.
foto 35
14-9-1702
Jan Jans Post en Leendert Cornelis verbrugge, schipper, zijn geord. als voogden over de weeskinderen
van wijlen Teunis Pieters van der Sloot, daar moeder af is Maritje Leenderts Verbrugge, enz.
eodem die
Pieter Joppen, timmerman, en Pieter Cornelis, tegelbacker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Cornelis Arienss de Bruijn, daar moeder af is Emmetje Willems, enz.
eodem die
Dirck Pietersse Trapman, binnenschipper, en Pieter Pietersse van Son, die bij testament van Hilletie
Pieters van Son, not. Johan ten Bergh alhier van 26-4-1702, gesteld zijn tot voogden over de kinderen
van Hilletie Pieters voorn., daar vader af is de voorn. Dirck Trapman, enz.
14-9-1702
Arij de Groot en Franco Bouwens, zijn geord. tot voogden over de goederen aan Annetie Leenderts
de Witt, minderjarige dochter als erfgenaam van Aegje Floris de Witt, enz.
16-9-1702
De heer Johan van Twedde en Vincent Paets zijn geord. tot voogden over Margarita en Susanna van
Arckel, minderjarige kinderen van Johannes van Arckel zal., daar moeder af is Anna Paets zal., enz.
20-9-1702
Jacob Verdoes, varentgesel, en Jan Bosman zijn geord. tot voogden over het kind van Leendert
Manrijke, daar moeder af is Pieternella Coenraets, enz.
foto 36
28-9-1702
Op het verzoek van Willemina Jansse Velthoen, weduwe van Jan Jansse Rijs, zijn Marinus Heijbeeck
en Jacob Thomson geord. tot voogden over het minderjarige weeskind van Jan Jansse Rijs, daar
moeder af is Willemina Velthoen voorn., enz.
eodem die
Op het verzoek van Hillegond de Reus, weduwe van van Pieter Goedhard, zijn Francois van Douwen
en Cornelis Goedhard geord. tot voogden over het kind van Pieter Goedhard, daar moeder af is
Hillegond de Reus, beide voorn., enz.
eodem die
Pieter Louwen en Willem den Harder zijn geord. tot voogden over het kind van Cornelis Oliman, daar
moeder af is Trijntie Willems, enz.
eodem die
Theunis Dienstenburg ende Andries Pippijn zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maria
Andriesse, daar vader af is Jan Jansse Vis, enz.
eodem die
Jacobus Willem de Valk en Arij van Esch zijn geord. tot voogden over het weeskind van [niet ingevuld]
van Esch, daar moeder af is Susannetie Weijlants, enz.
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29-9-1702
Op het verzoek van Maritie Dirckze Kleij, weduwe van Arij Pietersse Brugman en de speciale macht
aan haar bij testament van haar opgemelde man zal., not. Johan van Someren alhier van 25-2-1697,
gedefereert, zijn Pieter Dirckze Kleij en Pieter Jansse Wester en vermits haar herhuwelijken, in haar
plaats tot voogden gesurrog., over het kind van Arij Pietersse Brugman voorn., enz.
30-9-1702
Gerrit Hulscher en Andries Hoeck [Moet zijn: Kloeck] zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Maria Hulscher, daar vader af is Lambertus Kloeck, enz.
foto 37
4-10-1702
De heer Mr Hendrik Roos, die bij testament van Sijtie Jans van Gelder, weduwe van Gillis Jacob van
der Maes, gepasseerd alhier op 4-12-1682 voor not. Philips Basteels, gesteld was tot executeur en
voogd van het testament van Sijtie Jans van Gelder voorn., mitsgaders over de minderjarigen in dat
testament geraakt, heeft nu binnen weinige dagen van het voorn. testament kennis gekregen
hebbende, op heden ter weeskamer gecompareerd en verzocht vermits hij met meer dan drie
actuele voogdijen belast was, van de voorn. executeurschap en voogdij te mogen worden
geexcuseerd, en alzo hier van ten genoegen van de heren weesmeesters gebleken is, is de voorn.
heer Roos van het executeurschap en de voogdij ontslagen, enz.
eodem die
Gilles van den Broeck, pontgaarder, en Johannes Verhagen, coopman in wijnen, zijn gesurrogeerd, in
plaats van de heer mr. Hendrik Roos, de welke zich wettelijk heeft gexecuseerd, en de heer mr.
Pieter Kievit zal., tot executeurs [Niet verder afgemaakt, maar niet doorgehaald].
5-10-1702
Jan Deckhuijsen, scheeptimmerman, die bij testament van Neeltie Ooms, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 2-6-1697 voor not. Gommert van Bortel, tot voogd over hun kind, [meer staat
er niet], enz.
eodem die
Sijmon Ooms en Cornelis Deckhuijsen zijn op het verzoek van Jan Deckhuijsen geord. tot
medevoogden over het kind van Neeltie Ooms, daar vader af is de voorn. Jan Deckhuijsen, enz.
6-10-1702
Op het verzoek van Dirckje Willems van Denen, die bij testament van Jan Claesse Watelaer, haar
overleden man, not. Johan van Weel alhier van 5-7-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrogueren, zijn Hendrick Hellegers en Cornelis Steendijck
gesurrogueert tot voogden over de voorn. kinderen, enz.
foto 38
11-10-[1702]
Lucas Claass, sackedrager, en Huijgh Corneliss, varentgesel, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Jacob Corneliss, daar moeder af is Heijnderijntje Lucass, enz.
eodem die
Hendrick Toom, coopman, en Jan van der Ep, mr. smit, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
wijlen Pieter van Duijn, daar moeder af was Jenneken Corneliss, onder de belofte ten regarde van de
eerste en onder later opzicht van de tweede voogd, enz.
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eodem die
Gerrit Teuniss Goethart, die bij testament van Maria van Leeuwen, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd voor Cornelis Maas, in zijn leven notaris alhier op 12-8-1692, is gesteld tot voogd over
hun kinderen, enz.
12-10-1702
Johannes van Breems en Willem Willems, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Joost de Goede, daar moeder af is Trijntje Willems, enz.
eodem die
Sijmon Joppe, varentgesel, en Jan Corneliss Buijs, timmerman, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van wijlen Klaes Pieterss Groen, daar moeder af is Noutje Joppen, enz.
eodem die
Abraham Acker, die bij testament van Marie Robien, zijn overleden huisvrouw, not. mr. Johan van
Lodensteijn alhier van 2-9-1700, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 39
13-10-1702
Alexander Janss, schoolmeester, en Aert Louree, varentgesel, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Lijsbeth Blauw, daar vader af is Willem Jameson, enz.
eodem die
Frans Oudaan Franszoon, die bij testament van Anna de Visscher, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd voor Philips Basteels in zijn leven notaris alhier op 28-6-1699, is gesteld tot voogd over
hun kinderen, enz.
14-10-1702
Pieter van der Varck!, cooperslager, die bij testament van wijlen Bregitta Winckhuijsen, zijn
overleden huisvrouw zal., not. Johan van Rijp alhier van 5-8-1702, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Dirck Damen, camerbewaerder van de vreedemakers-Camer deser stad, en Jan van der Vorst, mr.
backer, zijn gesurrog., in plaats van Jean de Clou, nots., en Jan van Wijck. beide zal. ged., tot voogden
of curateurs over de fideicommissaire goederen, althans bij Francois van Fernij, meerderjarige
jongeman (onder zodanige conditien als in het testament van wijlen Willem Rijshoek zal. alhier op
15-1-1698 voor not. Govert van Gesel gepasseerd, breder staat uitgedrukt) gepossideert werden,
enz.
eodem die
Jan Damen en Gerrit Isackze, cuijpers, zijn geord. tot voogden over het kind van Lijsbet Gilles, daar
vader af is Arij Kerckhoven, enz.
eodem die
Hendrik van Numen en Sijmon Bake, herrebergiers, zijn geord. tot voogden over het kind van
Jannetie Polsman daar vader af is Willem Muldert, enz.
19-10-1702
Reijer Pieterss, winckelier, en Paulus Robbertss zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Abraham Teuniss Schop, daar moeder af is Catharina Harmens, enz
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eodem die
Willem Scheurhuijse, kleermaker en Machiel van der Bruijn, garentwijnder, zijn geord. tot voogden
over de weeskinderen van wijlen Soetje Willems, daar vader af is Cornelis Janss, enz.
foto 40
eodem die
Pieter Dircksz Kuijck, schoorsteenveger, en Jan Baptista, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Marijtje Ariens, daar vader af is Gijsbert Willemss de Peijs, enz.
eodem die
Hendrick Veelingh, coopman, en Jan Keijser, winckelier, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Catharina Hilterman, geprocreeerd bij [niet vermeld] als Hendrick
Dringenbergh, enz.
eodem die
Matthijs Gerritss Cornel, die bij testament van Cornelia Damis, zijn overleden huisvrouw, not. Ottho
van Voorst alhier van 21-8-1693, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Sinjoors, coopman, en Dirck van der Schellingh zijn geord. tot voogden zo van vaders- als
moederswege, over de weeskinderen van wijlen Dirck Hendrickss de Ruijter, daar moeder af was
Sara Sinjoor, enz.
20-10-1702
Jan van Zanden en Wolpher van Blommendael, zijn geord. tot voogden, zo van vaders- als moeders
wege, over de weeskinderen van wijlen Jan Fredericks Markou, daar moeder af was Lijntje
Matthijsse, enz.
eodem die
Jan Grobbe, sleper, en Fredrick Janss, waegenkruijer, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van wijlen Pietertje Jans, daar vader af is Jans Stoffels Groebeeck, enz.
21-10-1702
Op het verzoek van Sijtje Jans Coot, die bij testament van Sijmon Overrijn, haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 7-11-1701, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om
een of meer voogden te surrogueren, zijn Arij Overrijn en Bastaens Aartsz gesurrog. tot voogden over
deselve kinderen, enz.
25-10-1702
Jacobus de Kets en Gerrit Janss Keun, die bij besloten testament van wijlen Nicolaus Grebber, in zijn
leven bedienaer des goddelijcken woorts inde gereformeerde kerk alhier, bij hem op 7-4-1701
getekend, waarvan de superscriptie is gepasseerd voor Arnoldus Meijsterus, notaris alhier, op de
voorn. 7-4-1701, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen
daarin geraakt, enz.
eodem die
Joost Harmenss en Cornelis Bagel, timmerman, zijn geord. tot voogden over de drie minderjarige,
“mitsgaders het kind waer aff Aaltje Gillis is swanger gaende, bij haer verwekt aen haer overleden
man, Floris France”, enz.
eodem die
Dirck Verburgh en Laurens Backer zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Philippus
Verhage, daar moeder af is Johanna Cassiemans, enz.
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eodem die
Cornelis Cosin en Mattheus van Strippe zijn geord. tot curateurs over de persoon van Elias Cousien in
de boedel van Grietje Cornelis Groenhout, weduwe van Salomon Cosijn, zijn overleden moeder, te
representeren, enz.
26-10-1702
Johannis Mouthaen, stierman, en Willem Willemss Snoek zijn geord. als voogden over de
weeskinderen van Ooltje Pieters, daar vader af is Arnoldus Verhage, enz.
28-10-1702
Op het verzoek van Helena Sencerff, die bij testament van Casparus van den Bergh, haar overleden
man, gepasseerd voor Pieter van Bueren, in zijn leven notaris alhier, van 1-12-1697, is gesteld tot
voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te mogen surrogueren, zijn door
Jan Swinnas, mede notaris alhier, als last en procuratie hebbende van de voorn. Helena Sencerff,
zijnde dezelve gepasseerd voor notaris Philips de Custer alhier op 27-10-1702, in haar plaats
gesurrogueert Johan ten Bergh, mede notaris, en Bartholomeus Hopman tot voogden over de
kinderen van Casparus van den Bergh, daar moeder af is de voorn. Helena Sencerff, enz.
foto 42
1-11-1702
Op het verzoek van Jannetie Levreij, weduwe van Dirck Schrijver en de speciale macht aan haar als
langstlevende bij testament van de opgemelde haar man zal. gepasseerd alhier op 17-3-1687 voor
not. Pieter van Bueren, gedefereent zijn, vermits haar herhuwelijken, in haar plaats tot voogden over
hun kinderen gesurrogueert, Pieter Iserack, horologiemaker, en Sander Kesselaar, enz.
eodem die
Op het verzoek van Maritie Boeckholt, weduwe van Arien Silverbergh, en de speciale macht aan haar
als langstlevende bij testament van de opgemelde haar man, gepasseerd alhier op 27-7-1701, voor
not. Jacob Vink, gedefereert zijn, vermits haar herhuwelijken, in haar plaats tot voogden over hun
kind gesurrogeert, Govert Silverbergh, mr hoefsmit, en Jan Boeckholt, mr. kuijper, enz.
2-11-1702
Hendrik Otto, mr. chirurgijn, en Roeland Brinckman, die bij testament van Jan Oosterbaen zal. ged.,
not. Gerard Blockerus alhier van 13-10-1702, gesteld zijn tot voogden over zijn minderjarig kind, daar
moeder af is Margrieta Otto, enz.
3-11-1702
Hendrick Wittenroot, die bij testament van Anthonetta van Kessel, zijn overleden huisvrouw, not.
Johan ten Bergh alhier van 10-8-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 43
3-11-1702
Jan Damass de Mooij en Pieter van Cleeff, die bij akte van voogdij van Lena Dammes de Mooij, in
haar leven weduwe van Jan Barentss Vormer, not. Arnoldus de Guijlicker alhier van 20-10-1702,
gesteld zijn tot voogden over haar minderjarig kind, enz.
8-11-1702
De heer en mr. Nicolaes Antonij Flinck, ontfanger van de Spaansche verbonde tollen en Dionijs
Verburgh, coopman, die bij testament van Jannetje Cornelis, weduwe van Johannis Kamerbeek, not.
Jan Swinnas alhier van 9-1-1702, gesteld zijn tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over
haar minderjarige dochter, enz.
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9-11-1702
Jacob Leendertss, die bij testament van Eva Berkhuijsen, zijn overleden huisvrouw, not. Jan du Clou
alhier van 5-4-1695, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Arienss van den Bergh en Hendrick Heuvel zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen
van Claes van der Hoeve, daar moeder af is Dina Barents, enz.
eodem die
Cathalijna Lalander, die bij testament van Pieter van der Kruijff, haar overleden man, not. Floris van
Brontgeest in ‘sHage van 21-4-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Willem Arienss, timmerman, en Job Arienss Hoogwooningh, die bij akte van voogdij van Nicolaes
Roskam, not. Johan van der Pavort alhier van 12-11-1696, gesteld zijn tot voogden over zijn
minderjarige kinderen, geprocreeerd bij Heijltje Leenderts, enz.
foto 44
eodem die
Susanna van Overschie, die bij testament van Abraham van Rijsbergen, haar overleden man, not.
Francois de Koninck alhier van 6-12-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft, vermits
haar dispositie, door Adolff Nieuwart, haar zwager, ter weeskamer doen verklaren dat zij de voorn.
voogdij is accepterende, enz.
9-11-1702
Andries de Moor en Jan Leendertss, wollespinder, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Arij Arienss, daar moeder af is Anna Jans, enz.
eodem die
Hermanus Heemskerck, die bij testament van Jan Harmense Heemskerck, not. Jean du Clou alhier
van 20-11-1695, gesteld is tot executeur en voogd over de minderjarigen in het voorn. testament
geraakt, enz.
eodem die
Jannetie Jants, weduwe van Johannes van Dueren zal., die bij testament van haar zo gemelde
overleden man, not. Philips de Custer alhier van 17-9-1702, gesteld is tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
10-11-1702
Willem Ariense, arbeijder, en Willem Koning zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Cornelia Pieters, daar vader af is Jan Ariense, enz.
foto 45
eodem die
Pieter Hoeck, timmerman, en Jacob van den Bergh zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Annetie Cornelis, daar vader af is Jan Hoeck, enz.
11-11-1702
Gerrit IJserick en Lambertus Kleijn zijn geord. tot voogden, zo van vaders- als moederszijde, over de
minderjarige kinderen van Hendrik Hamer en Maritie Jans, enz.
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15-11-1702
Leendert Bellegen, hoffdiendern, en Johannis de Lange, schilder, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Anthonetta Vermout, daar vader af is Matthijs Disseldorp, enz.
16-11-1702
Johannis van der Poel, backer, en Dirck Valckenier, sackedrager, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Susannetje Davits Smits, daar vader af is Jochem Franss, enz.
eodem die
Heyndrick Pauw en Willem Christiaenss zijn geord. tot voogden over het legaat van drie honderd
gulden, de kinderen van Marij Hendrickse Bloem gelegateerd bij het testament van Gerrit Bloem,
gepasseerd voor de heren schepenen der stad Nijmegen op 15-12-1700 en 8-7-1701 geopend, enz.
17-11-1702
Abraham Brenckman en Jacob van Wetteren, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
wijlen Jan Heindricxs, daar moeder af is Haagse Dircxs, enz.
18-11-1702
Jan Teunis, stooffmaker, en Jacques du Bois zijn geord. als voogden over de weeskinderen van wijlen
Jacobus Sourij, daar moeder af is Maria Mon [Moet zijn: du Mont], enz.
eodem die
Johannis Boogh en Steven van Duysel, cleermaker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Maria Ringenburgh, daar vader af is Jan de Graan, enz.
foto 46
24-11-1702
Jacob Vermeulen, kannemaker, en Reijnier Verblom, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Helena Leenderts, daar vader af is Pieter le Grand, enz.
eodem die
Frans Janss en Frans Verbrugge, varendeluijden, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Levinus Dijckman, daar moeder af is Hillegond van Gelder, enz.
eodem die
Robbert Jacobss en Abraham Moses, varendeluijden, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
wijlen Jasper Janss, daar moeder af is Grietje Anthonijs, enz.
eodem die
Jan Muijser en Gerrit Muijser, die bij testament van Pieter Muijser, not. Philips Basteels alhier van 175-1696, zijn gesteld tot executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarige daarin
geraakt, enz.
25-11-1702
Ary Danielss, cuijpersknegt, en Robbert Verhoeve zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Daniel Honingh, daar moeder af is Maartje Pieters, enz.
30-11-1702
Cornelis Leendertze, varentgesel, en Dirck Crusie, cleermaker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Jacob Leendertze Vooren, daar moeder af is Isabella Jans, enz.
2-12-1702
Jan Livinstong en Jan Maklijn, beijde varendeluijden, zijn geord. tot voogden over het kind van Lena
Staal, daar vader af is Jacob Mijck, enz.
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eodem die
Jan Leendertze, kuiper, en Claes Gillisze zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Jacobus
de Ruijter zal., daar moeder af is Trijntie Jans, enz.
eodem die
Hendrik Aertze van der Wel en Pieter Theunisse, varendegeselle, zijn geord. tot voogden over het
kind van Matthijs Joosten zal., daar moeder af is Debora van Werven, enz.
foto 47
2-12-1702
Jan van der Vorst, mr. brootbacker, en Martinus Dusaert, de akte van voogdij gepasseerd bij Eva
Straatman, weduwe van Jan Batenburg op 25-2-1699 voor not. Pieter van Beuren alhier aangesteld
tot executeurs en voogden over haar minderjarige kinderen, daar vader af was Jan Batenburg voorn.,
enz.
eodem die
Pieter van Alphen en Jan Pieterss, chirurgijn, die bij akte van voogdij van Eva Straatman, weduwe van
Jan Batenburg, gepasseerd op 29-10-1702 voor not. Gommer van Bortel alhier, gesteld zijn tot
executeurs en voogden over haar minderjarige zoon met name Jan Batenburg, daar vader af was Jan
Batenburg voorn., enz.
6-12-1702
Isack de Winter en Volkert van der Willige, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over het kind van
Johan van den Gevel, daar moeder af is Maria de Roij, enz.
eodem die
Wilhelmus van Anckeren, Abraham Cleermond en Raphel Burnet, die bij testament van Johannes
Coorn, gepasseerd alhier op 22-7-1702 voor not. Jan Swinnas, gesteld zijn voogden over de
minderjarigen daarin geraakt en executeurs van zijn uiterste wil, enz.
eodem die
Op het verzoek van de heer Mr. Willem Commenicq, advoc.t., en Philip de Custer, not. alhier, als de
eerste op 4-9-1700 en de tweede op 5-6-1700 aangestelde voogden van moederszijde over de
kinderen van Cornelia van Heemsing, daar vader af was Pieter Steenlak, is de heer Johan Steenlak,
oud burgemeester, mitsgaders raed ende vroedschap deser stad, geassumeerd en aangesteld tot
mede voogd van moederszijde over de voorn. kinderen, enz.
foto 48
6-12-1702
De heer Nicolaes Speght, med. Dr., en Adriaen van der Werff zijn geord. tot voogden over juffrouw
Cornelia Cudden, minderjarige dochter, daar vader af is geweest Dirck Cudde en moeder Clementia
van Rosendaal, enz.
eodem die
De heer Nicolaes Specht, med. Dr., en Adriaen van der Werff zijn geord. tot curateurs over de
goederen aan juffrouw Cornelia Cudde, minderjarige dochter opgekomen uit de boedel en
nalatenschap van de heer Maerte Cudde zal., haar oom maternel, enz.
7-12-1702
Op het verzoek van Aeltie Aernoutsdr. van der Erff, weduwe van Steven Ariense van Houten, en de
speciale macht aan dezelve bij zijn testament in dato 2-10-1682 gepasseerd alhier voor not. Zeger
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van der Brugge, gedefereert, zijn Jan Plemp en Jan Overrijn, in haar plaats gesurrogueert tot voogden
over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elsje Dircks, weduwe van Adam Coning zal. en de speciale macht aan haar bij zijn
testament, gepasseerd alhier op 21-12-1694 voor not. Johannes Bordels, gedefereert, zijn Gijsbert
Meusens, sackedrager, en Jacobus Swimmer, coopman, in haar plaats gesurrogeert tot voogden over
hun kinderen, enz.
eodem die
Jacobus Oosterwijk, weduwnaar van Sophia Velij, die bij testament van zijn zo gemelde huisvrouw
zal. ged., gepasseerd alhier voor not. Jean du Clou op 25-1-1686, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabeth Sorgh, weduwe van Sr. Pieter Jansse van der Walle en de speciale
macht aan haar bij het testament van haar man zal. gepasseerd alhier op 5-5-1699 voor not. Govert
van Gesel, zijn in haar plaats gesurrog. tot voogden over hun kinderen, Gerard Jansse van der Walle
en Pieter van der Walle, enz.
8-12-1702
Jan Swinnas, notaris ende eerste clercq ter weeskamer deser stad, is op heden gesurrogeert tot
administrateur in de plaats van Nicolaes Swanevelt zal. over de goederen van de kinderen van
Elisabeth Crijger zal., daar vader af was Damiaen van der Graeff, aan dezelve opgekomen bij dode en
overlijden van Catharina Crijger waarvan op 7-7-1701, ter dezer kamer, de laatste rekening is gedaan
en gesloten, enz.
9-12-1702
Dirck Cruse en Cornelis Leendertze Voren zijn geord. tot voogden over de goederen aan Jacob
Jacobze, daar vader af was Jacob Leendertsze en de moeder af is Isabella Jans, de voorn.
minderjarige als mede erfgenaam bij representatie uit de nalatenschap van Leendert Cornelisze van
der Vooren, zijn grootvader paternel, opgekomen, enz.
14-12-1702
Arnoldus Groenwouwt en Marcus Jansse Lievaert, die bij akte van voogdij van 4-10-1702, gepasseerd
alhier voor not. Jan van der Hoeven, bij Johannes Groenewouwt, wijnkooper alhier, gesteld zijn tot
voogden over zijn kinderen, daar moeder af [deel opengelaten], hebben op heden ter weeskamer
comparerende verklaart de voorn. voogdij te accepteren, enz.
foto 50
16-12-1702
Op het verzoek van Jan van der Voorst, Martinus Dusaert en Jan Poitiers, die op 2 dezer, nevens
Pieter van Alphen geordonneert zijn tot voogden over de minderjarige kinderen van Eva Straatman,
daar vader af was Jan Adamse Batenburgh, is denselve Pieter van Alphen geord. tot administrateur
over de goederen de voorn. minderjarigen als erfgenamen van zo gemelde haar moeder opgekomen,
enz.
eodem die
Jacob Schoon, voerman, en Gerrit Vermeer, thuijnder, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Anna Pieters de Swart, daar vader af is Aert Claesse de Lange, enz.
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18-12-1702
Simon Brammer, coopman in wijnen alhier, is op heden gesurrogeert tot voogd in de plaats van Claes
Verdoes zal., over de goederen aan het minderjarige weeskind van Maritie Willems van der Marel,
daar vader af is Simon Brammer voorn., bij testament van Maartijntie Maertens gepasseerd alhier op
15-1-1669 voor den not. Leonard van Zijl, opgekomen, enz.
20--12-1702
Hartog Oseij ende Cornelis Arentze Broekhuijs zijn geord. tot voogden over de minderjarige dochter
van Jannetie Broeckhuijse, daar vader af is Leendert Post, enz.
eodem die
Cornelis Jacobze Blockzijl, ballastschipper, en Jan van Bugten, tobakverkooper, zijn geord. tot
voogden over het minderjarige kind van Heiltie Jans van Bugten, daar vader af is Arij Jacobze
Blockzijl, enz.
eodem die
Matthijs Duijvendijk en Gerrit Sgrevelse zijn geord. tot voogden over de drie minderjarige kinderen
van Leendert Willemze zal., daar moeder af was Neeltie Dircks, mitgaders over het minderjarige kind
van Lijsbeth Franse Duijvendijk zal., daar vader af was Dirck Aertze Sijlewerff, enz.
foto 51
eodem die
Op het verzoek van Johannes Vredenburgh, bode van het Ed. moge. Collegie ter Admiraliteijt op de
Maese, en de macht aan hem bij zekere akte van assumptie tot mede voogd door David van der
Truijn, weduwnaar, en geinstitueerde erfgenaam van Aletta Loteijn gedefereert, is Antoni van der
Truijn, makelaar, gesurrogeert tot mede voogd, in de plaats van Johannes Roosmale zal., over
Lambertus van der Truijn, minderjarige jongman, enz.
eodem die
Johannes Vredenburg, die bij akte van voogdij door David van der Truijn als weduwnaar en
geinstitueerde erfgenaam van Aletta Loteijn, op 5-5-1691 voor not. Zeger van der Brugge alhier, is
gesteld en geassumeerd tot medevoogd over Lambertus van der Truijn, minderjarige jongman, daar
vader en moeder af zijn geweest David van der Truijn en Aletta Loteijn zal. beide voorn., enz.
21-12-1702
Johannes Jansse, geelgieter, en Tomas Jansse, varentgesel, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Jan Marinisse, daar moeder af is Neeltie Willems, enz.
eodem die
Roeloff Jansse van Lin en Pieter Servaes, opperman, zijn geord. tot voogden over het kind van
Bastiaen Cornelisse, daar moeder af is Eva Boudewijns, enz.
eodem die
Dievertie Jans, die bij testament van Huijbert Pietersse Pellikaen, haar overleden man, gepasseerd
alhier op 6-8-1683 voor not. Philips Basteels, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Arij de Groot en Jan Bouwens, suijckerbacker, zijn geord. tot voogden over de minderjarige dochter
van Leendert Florisse, daar moeder af is Maddeleentie Goris, enz.
foto 52
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22-12-1702
Barbara Thomson, die bij testament van Huijbert Swinnas, haar overleden man zal., gepasseerd
alhier op 196-1702 voor not. Johan van Someren, gesteld is tot voogdesse over hun kind, heeft op
heden door Willem Thomson, haar broeder, als daartoe procuratie hebbende, verleden op 20-121702 voor not. Otto van Voorst, en ter weeskamer geexhibiteerd, enz.
eodem die
Dirck de Rot, kranckebesoeker, en Balthasar de Vos, coopman in tabacq, die bij testament van
Jannetie van Dalen, weduwe van Diert Hoogeveen, gepasseerd alhier, voor not. Otto van Voorst,
gesteld zijn executeurs en voogden over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
23-12-1702
Frans Alders en Marcus Duijfvoet zijn geord. tot voogden over de kinderen van Joseph Gerrits Vonck,
daar moeder af was Aeltie Roelants, hebbende de voorn. Frans Alders bij missive, vermits desselvs
absentie en de opgemelde Marcus Duijfvoet “personelijk” verklaart de voorn. voogdij te accepteren,
enz.
3-1-1703
Op het verzoek van Cornelis Sonnevelt, is nevens hem tot mede voogd gesurrog., in de plaats van
Abraham de Harder zal., over de kinderen van Willem Jeroense en Ariaentje Davids, beide zal. ged.,
Jan Cornelisze vant Hoff, enz.
4-1-1703
Willem Govertze is geord. tot curateur over de fideicommissaire goederen aan Jacobus van Dijckhoff,
uitlandige, als mede erfgenaam van Abraham Jansse Groot, achtervolgens dessellfs testament
gepasseerd alhier op 19-12-1690, opgekomen, van welke fideicommissaire goederen Maritie
Abrahams de Groot, de jaarlijkse vruchten, in plaats van haar legitieme portie, verkozen heeft, enz.
foto 53
5-1-1703
Jan Koeckebacker, draeijer, en Huijbert Hendrikze, schoemaker, zijn geord. als voogden over het
weeskind van Marijtie Willems, daar vader af is Hendrik Hendrikze Koekebacker, enz.
eodem die
Steven Aertze van Westerhoven, mr. linnewever, die bij testament van Aeltie Ariens van Woensel,
zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier op 26-9-1700 voor not. Dirck Vos van Weel, gesteld is tot
voogd over hun kind, enz.
eodem die
Pietertie de Leeuw, die bij testament van 11-3-1697, gepasseerd voor not. Johan van de Pavort, van
Pieter Marinus Stoop, haar overleden man, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pietertie de Leeuw, weduwe van Pieter Marinus Stoop, zijn over hun kind, tot
mede voogden geord. Jacob Aldertze de Leeuw en Aldert de Leeuw, enz.
6-1-1703
Juffrouw Johanna Brouwers en mons. Hendrik Clercq, die bij testament van de heer Thomas de
Clercq zal., in zijn leven president Scheepe van Schieland, gepasseerd alhier op 13-7-1702 voor not.
Otto van Voorst, gesteld zijn tot voogdesse en voogd over de minderjarige kinderen van de heer
Thomas de Clercq voorn., daar moeder af is juffrouw Johanna Brouwers, mede voorn., enz.
foto 54
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11-1-1703
Jan van der Velde en Jacob van der Velde, mr. backer, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Gijsbert Jansse, daar moeder af is Elisabet Jans van de Velden, enz.
eodem die
Adriaen Chielen en Daniel Jansse Vissers zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Ariaentie
Chielen, daar vader af is Pieter Harmenss, enz.
12-1-1703
Op het verzoek van Marijtie Jans van Dijck en de speciale macht aan haar bij testament van Dirck
Jansse Noteboom, haar overleden man, gepasseerd alhier op 28-2-1695 voor nots Adrianus Pijthius,
gedefereert, zijn Jan Cornelisse Noteboom en Jan Jochimse van Dijck geord. tot voogden over de
kinderen van Dirck Jansse Noteboom, daar moeder af is Marijtie Jans, beide voorn., enz.
eodem die
Op het verzoek van juffrouw Johanna Verburg en de speciale macht aan deselve bij testament van Sr.
Elias Maartensse van der Linden, haar overleden man, gepasseerd alhier op 21-12-1687 voor not.
Jean du Clou, zijn Jan van der Linden en Adriaen Verburg geord. tot voogden over het kind van Elias
Maertensse van der Linden, daar moeder af is Johanna Verburg, beide voorn., enz.
17-1-1703
Op het verzoek van de heer Josua van Belle, vrijheer van St. Hubregts geregt, heere van
Wattingsveen, etc, raad en vroetschap deser stad, is de heer mr. Pieter Ouzeel, advocaet,
gesurrogeert tot mede voogd, in de plaats van Johannes Wittius zal., over de minderjarige
erfgenamen van juff. Alida van Zuijdtwijk, weduwe van wijlen Jacob van Belle, enz.
18-1-1702
Dirck Hamwijk, thuijnder, en Lot Schoon zijn geord. tot voogden over de kinderen van Marijtie Zaal,
daar vader af is Arij Pietersse Hamwijk, enz.
foto 56
eodem die
Willem Verlinde, fijnschilder, en Francois Verlinden, mr. glasemaker, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Trijntie Verlinden, daar vader af is Cornelis van der Laan, jegenwoordig uitlandig, enz.
19-1-1703
Op het verzoek van Jacoba Rijt, weduwe van Dionijs de Bode zal., zijn, vermits haar herhuwelijken, in
haar plaats gesurrogeert Isack van Stigt en Johannes de Bode, tot voogden over het kind van Dionijs
de Bode voorn., daar moeder af is Jacoba de Rijt, mede voorn., enz.
20-1-1703
De heer Francois de Frens en mr. Bilderbeeck zijn van hun voogdijschap voor zo verre zij uit kracht
van het testament van Joris Swaart gepasseerd alhier voor not. Jean du Clou, op 19-1-1698 als
voogden over desselve kinderen zouden mogen geraakt wezen, op haar te kennen geexcuseerd en
ontslagen, enz.
eodem die
Jacobus van Biesum, Willem van Bremen en Johannes Burgaar zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Joris Swaert, daar moeder af was Maria van den Bergh, enz.
26-1-1703
Frans Hendrikze Lauwerier, die bij testament van Geertie Jans de Heest, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 13-4-1696 voor not. Ottho van Voorst, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

31-1-1703
Jacob Norree, coopman, en David Edmerstond zijn geord. tot voogden over de minderjarige dochter
van Johannes van Donderen zal., daar moeder af is Margarita Jans, enz.
foto 56
31-1-1703
Joost de Clercq en Gerrit de Clercq zijn geord. tot voogden over het weeskind van Gilles Willemze,
daar moeder af is Anna van den Hoeve, enz.
eodem die
Thomas Dobbij, schipper, en Jacob Jones, bidder ter begraeffenisse, zijn geord. tot voogden over het
kind van Lijsbeth Swart [In DTB: Black], daar vader af is Robbert Flemein [In DTB: Fleeming], enz.
eodem die
Gerrit Ariensze, varentgesel, en Jan Jansse Roervinck zijn geord. tot voogden over beide kinderen van
Pietertie Gerrits, daar vader af was Dirck Jansse Schermer, enz.
eodem die
Jean du Clou, notaris alhier, is gesurrogeert tot administrateur, in de plaats van Jean du Clou zal.,
over de goederen van Jacobus Pieterse van Enckel, enz.
3-2-1703
Op het verzoek van Gerrit IJsekock, cruijdenier, is Pieter van der Plas gesurrogeert, in plaats van
Johannes Hoorn zal., tot medevoogd over de goederen de kinderen van Pieter Hooff, daar moeder af
is Maria Wijnoxbergen opgekomen door dode en overlijden van wijlen Hendrik Pieterse
Wijnoxbergen hun grootvader zal. van moederszijde, onder conditie als in desselfs testament breder
staan uitgedrukt, enz.
7-2-1703
Hendrik Jansse en Willem Veltener, baenspinder, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Gilles
Stoffelse, daar moeder af is Ingetie Leenderts, enz.
foto 57
8-2-1703
Jacomina Vroombroeck, die bij testament van Jan Maertense van Twedde, haar overleden man,
gepasseerd alhier voor not. Philips Basteels op 10-7-1693, gesteld is tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
10-2-[1702]
Philips Pieters, kuijper, en Jan Leenderts, schrijnwerker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Lourens Leendertss, daar moeder af is Agnietje Foppe, enz.
14-2-1703
Hester de Meijer, die bij testament van Jacobus de Colonia, gepasseerd alhier op 5-9-1689 voor not.
Cornelis Maas, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz. [De gehele akte is doorgehaald, net
als de volgende en bij beide akten is, in margine, tekst bijgeschreven, vermeld onder de 2
doorgehaalde akten].
eodem die
Op het verzoek van Hester de Meijer, weduwe van Jacob de Colonia, zijn de heren Govert van
Vlierden, baillu tot Vlaerdinge, en Pieter van Muijden geassumeerd en geord. tot voogden over de
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kinderen van Jacob Colonia voorn., enz. [De gehele akte is doorgehaald, net als de vorige en bij beide
akten is, in margine, tekst bijgeschreven, vermeld onder de 2 doorgehaalde akten].
In margine beginnend bij doorgehaalde akte 1 en doorlopend naast doorgehaalde akte 2:
geen datum vermeld
Catharina van Vlierden, weduwe van Isack de Meijert, de heer Govert van Vlierden, baillu tot
Vlaerdinge, en Pieter van Muijden zijn geord. als voogden over de goederen de minderjarige
kinderen van de voorn. Isack de Meijert zal., als legatarissen en mede erfgenamen bij representatie
“agter volgens” het testament van Hester de Meijer, huisvrouw [weduwe: doorgehaald] van Jacobus
de Colonia, gepasseerd alhier op 5-9-1689 voor not. Cornelis Maas, opgekomen en aanbestorven,
enz.
eodem die
Willem van der Meulen en Martinus Casteleijn zijn geord. tot voogden over het kind van Maritie
Casteleijns, daar vader af was Jacobus de Clercq, enz.
15-2-1703
Dirck Bijsteren, wonende tot Loon op Sand, is op heden gequalificeert, om nevens de minderjarige
erfgenamen van Dirck de Hoog, waar te nemen het interest van de minderjarige kinderen, zo van
Hendrik Bijsteren, als van Lijsbet Bijsteren, wonende alle tot Loon op Sand voorn. als mede
erfgenamen bij representatie van voorn. De Hoogh, overleden alhier tot Rotterdam. Des blijft hij
Dirck Bijsteren gehouden van zijn handelingen voor ons doen behoorlijke verantwoording, enz.
foto 58
16-2-1708
Op het verzoek van Anna Verschuur, zijn, vermits haar herhuwelijken, in haar plaats, tot voogden
gesurrogeert over de kinderen van Nicolaes van der Alst, daar moeder af is Anna Verschuur voorn.,
enz.
17-2-1703
Jacobus van Biesum en Willem van Brienen, die bij testament van Leendert van den Schans,
gepasseerd alhier op 27-12-1702 voor not. Jan van der Hoeve, gesteld zijn tot voogden over de
kinderen van Leendert van der Schans voorn., daar moeder af [niet vermeld] en tot executeurs van
het voorn. testament, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacobus van Biesum en Willem van Briemen is Maerten Deijnhoud, nevens haar,
tot medevoogd geassumeert over de kinderen van Leendert van der Schans, daar moeder af is [niet
vermeld], enz.
eodem die
Jacob Norree en Jan Abrahamse Obijn zijn geord. tot voogden over het kind van Maria Jansse Obijn,
daar vader af was Harmanus van der Dussen, enz.
eodem die
Jacob Norree en Jan Abrahamse Obijn zijn geord. tot voogden over het kind van Maria Jans Obijn,
daar vader af is Jan Clander, enz.
21-2-1703
Dirck Goolens, schrijnwerckersknegt, en Johannes du Val, cleermaker, zijn geord. tot voogden over
het kind van Johanna Houten. daar vader af is Hendrik Coning, enz.
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foto 59
22-2-1703
Daniel Stoffelse en Gerrit den Duijster zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan Louisse, daar
moeder af is Josijntie Raas, enz.
eodem die
Hendrickie van Ouwater, die bij testament van Arij van der Mars gepasseerd alhier op 3-11-1687 voor
not. Pieter Ouzeel, gesteld was tot voogdesse over hun kinderen, heeft door Cornelis Harmense van
Ouwater, haar vader gedaan, verklaren dat zij de voorn. voogdij was accepterende, enz.
eodem die
Zara Ariens den Danser, die bij testament van Maarte Florissen van der Raat, haar overleden man,
van 29-6-1682 gepasseerd voor de not. Philips de Custer alhier, gesteld is tot voogdesse over de
minderjarigen [woord onleesbaar gemaakt] uit krachte van het voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Neeltie Gerrits Clercq, die bij testament van Willem Willemze Schrevel, haar overleden man,
gepasseerd alhier op 11-11-1690 voor not. Philips de Custer, gesteld is tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
eodem die
Abraham van der Hest en Dirck Willemze zijn op het verzoek van Neeltie Gerrits Clercq gesurrogeert
tot voogden over de minderjarige erfgenamen van Willem Willemsz Schrevel, enz.
23-2-1703
Christiaen Beuning, coopman in cattoenen, en Robbert Willemze zijn geord. tot curateurs over de
goederen aan Antoni Cranevelt als minderjarige mede erfgenaam van Elsje Cranevelt zal. voor een
vierde part in haar nalatenschap, enz.
foto 60
24-2-1703
Jan van Braekel en Abraham Cruijd zijn gesurrogeert tot curateurs, in de plaats van Pieter Adriaense
Verwer en Pieter Muijsert, beide zal. ged., over de goederen daarvan bij het testament van Marijtie
Dirck, weduwe van IJsbrand Adriaense Blanckert, gepasseerd voor not. Jan van Aller alhier op 26-51643, het vruchtgebruik op Fijtie IJsbrants zal. en nu vermits haar overlijden op haar kinderen en
derselven gesubstitueerde, gedevolveert is, enz.
eodem die
Adriaen de Vos, die bij testament van Ariaentie Jans van Damme, weduwe van Cornelis Rijsbergen,
nevens Fredrik Bichon, althans uitlandig, gesteld is tot executeur en voogd over de minderjarigen in
het voorn. testament geraakt, zijnde het selve gepasseerd alhier voor not. Jan van der Hoeven op 1011-1702, enz.
eodem die
Paulus van der Reijde, marcktschipper van Rotterdam op s'Gravenhage, die bij testament, zo van
Maria de Voogt, laatst weduwe van Philippus van de Heuvel als van Cornelis de Rij, gepasseerd tot
Leiden op 23-10-1691, voor not. Leonard van Overmeer, gesteld is tot executeur en voogd over de
minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Paulus van der Reijden en de macht aan hem bij testament, zo van Maria de
Voogt als van Cornelis de Rij, gepasseerd tot Leiden op 23-10-1691 voor not. Leonard van Overmeer,
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gedefereert, is vermits het overlijden van Pieter Adriaense Verwer tot executeur en medevoogd over
de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, gesurrogeert Dirck de Vet, enz.
foto 61
3-3-1703
Claes Jorisse en Jan Hendricksz zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Hendrickje
Lourens, daar vader af is Cornelis Jans, portier, enz.
eodem die
Pieter Jans en Jan Jansz zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Willem Adamse, daar
moeder af is Geertruijd Jans, enz.
eodem die
Op het verzoek van Helena de Ruijter, die bij testament van Govert Sinjoor, haar overleden man,
gepasseerd voor Jacobus van Aller, in zijn leven notaris alhier van 28-1-1699, is gesteld tot voogdesse
over hun kinderen, met macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn Pieter Sinjoor en Dirck
van Schellingh gesurrogeert tot voogden over deselve kinderen, enz.
9-3-1703
Dirck Dircks Monck, timmerman, en Abraham Francke zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Lijntje Andries, daar vader af is Martinus Francke, enz.
eodem die
Abel Corneliss en Martinus Francke zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Pieter Gillis,
daar moeder af is Stijntje Cornelis, enz.
eodem die
Daniel Bol en Gerrit Starreman, de bij testament van Magdaleena de Reus, bejaarde dochter, zijnde
gepasseerd voor not. Arnoldus de Guijlicker alhier van 22-11-1701, zijn gesteld tot executeurs
vandien en voogden over de minderjarigen daarin geraakt, enz.
eodem die
Catharina Jans, die bij testament van Michiel Jans de Ruijter, haar overleden man, gepasseerd voor
Zeger van der Brugge, in zijn leven notaris alhier op 28-5-1692, is gesteld tot voogdesse over hun
kinderen, enz.
foto 62
9-3-1703
Hendrick Janss Post, varentgesel, en Jan Arijenss van Brakel, schipper, zijn geord. tot voogden over
het weeskind van wijlen Grietje Jacobss, daar vader af is Abraham Post, enz.
eodem die
Arij Pieterss van Dort, Jan Pieterss van Dort, Willem Otho van Aeken en Hendrick Broeksmith zijn
geord. tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Corneliss Bout, als erfgenaam van
Cornelis Willemss Bout, mitsgaders tot curateurs over de persoon en goederen van Commertje
Andriess, weduwe van de voorn. Cornelis Willemsz, Bout, innocente persoon, enz.
10-3-1703
Dirck Versijden, die bij testament van Adriaentje Corneliss den Broeder, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd voor Jacob Duijfhuijsen, in zijn leven notaris alhier van 18-12-1669, is gesteld tot voogd
over hun kinderen, enz.
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15-3-1703
Joris Janss, schipper, en Jacob Straghem zijn geord. tot voogden over het weeskind van Jan de Glies,
daar moeder af is Grietje Jans, enz.
eodem die
Jan Vlock, appelmeter, die bij testament van Claes van Hoek, not. Ottho van Voorst alhier van 28-121701, is gesteld (met en nevens Cornelis Vlock, wonende tot Harderwijk) tot executeur vandien,
mitsgaders tot voogd en administrateur over de minderjarigen en haar goederen daarin geraakt, enz.
17-[3-1703]
Willemina Paats, die bij testament van Jacobus van Stolck, haar overleden man, not. Govert van
Gesel alhier van 11-1-1702, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht om een of meer
voogden te surrogeren, zijn door Jan Swinnas, mede notaris alhier, als last en procuratie hebbende
van desselve Willemina Paats, not. Arnoldus de Guijlicker alhier van 17-3-1703, in haar plaats
gesurrogeert, de heer Pieter van Pelt, medicine doctor, en Johan de Wit, schipper ter Zee, tot
voogden over de kinderen van Jacob van Stolck, daar moeder af is de voorn. Willemina Paats, enz.
foto 63
eodem die
Op het verzoek en te kennen geven van [Hier is een regel opengelaten] van Pieter minderjarige zoon
van Adriaen van Hemert zal., is Johan Swinnas, notaris alhier, aangesteld tot acteur om in rechte
waar te nemen en vervolgen het interest van voorn. minderjarige, in de boedel van Cornelis Wiel,
althans insolvent en buiten deze stad “latiterende” gewezen executeur van het testament van
Barbara Cornelis Melis en voogd over de voorn. minderjarige contra de verdere crediteuren geen
beter recht hebbende, enz.
22-3-1703
Stoffel Barents Huijsman en Aart Segers de Haas, molenaer, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Johannis van der Vennep, daar moeder af is Grietje de Haas, enz.
22-3-1703
Jan Damen, draijer, en Lourens den Hoijer, timmerman, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Jannetje Damen, daar vader af is Jacob den Hoijer, enz.
eodem die
Jan Claess, sackedrager, en Hendrick Harmens zijn geord. tot voogden over het weeskind van Barent
Douwe, daar moeder af is Lijsbeth Jacobs, enz.
eodem die
Daniel Pipardus, mr. chirurgijn alhier, is geord. tot mede voogd over de onmondige kinderen van
Jacob Huijninck, in zijn leven cap.t. leutenant ten dienste deser Landen, daar moeder af was Helena
Pipardus, enz.
23-3-1703
Jacob van Gadewegen, makelaer, die bij testament van Neeltie van Nieuwenhuijse, zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd alhier voor not. Joan van Someren op 18-9-1691, gesteld is tot voogd over
hun kinderen, enz.
foto 64
29-3-1703
Engel Silvergieter, coopman, die bij testament van Magdaleentie Smiet, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier voor not. Jan ten Bergh op 11-2-1695, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
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eodem die
Dirck de Vrijer, die bij testament van Elisabet van Heemsteede, zijn overleden huisvrouw, not.
Arnoldus Meijsterus alhier van 8-2-1696 gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
30-3-1703
Cornelis van Beest en Martinus Lambregts zijn geord. tot voogden over de minderjarige zoon van
Lambregt Lambregts zal., in zijn leven commijs ter recherge alhier, en moeder van was Alida
Cleijwegh, zo van vaders- als moederszijde, enz.
eodem die
Martinus Lambregts is, ten verzoeke van Cornelis van Beest, geord. tot deelvoogd om het recht van
de minderjarige zoon van Lambregt Lambregts zal. en Alida Cleijwegh in de boedel van deselven
Lambregt Lambregts en Alida Cleijwegh als mede erfgenaam jegens Cornelis van Beest als in huwelijk
hebbende [niet vermeld] Lambregts, dewelke mede een dochter is van de voorn. Lambregt
Lambregts en Alida Cleijwegh, enz.
foto 65
31-3-1703
De heer en mr. Reijnier Borreman, Johan Steenlak, oud burgemeester, mitsgaders raad ende
vroedschap deser stad, Dirck Roos, coopman tot Amsterdam, Philips van de Velde, coopman alhier,
die bij testament van de heer Thomas Croesen zal., in zijn leven regeren schepe deser stad,
gepasseerd alhier op 10-2-1703 voor not. Arnoldus de Guijlicker, gesteld zijn tot voogden over zijn
minderjarige kinderen, daar moeder af was [niet vermeld] Borremans, hebben op heden de eerste
door Philips de Custer, notaris, en de drie verdere heren comparanten persoonlijk verklaart de voorn.
voogdij te accepteren, enz.
eodem die
De heer Damas van Gerwen en Mr. Pieter Couwenhove, die bij testament van Juff. Agata Pesser zal.,
gepasseerd alhier op 29-1-1703 voor not. Gommer van Bortel, gesteld zijn tot voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Mr. Abraham van Gerwen, enz.
eodem die
Arent Vijgh, die bij testament van Niesgen Boogaerts, zijn overleden huisvrouw, not. Pieter Ouseel
alhier van 26-2-1703, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
4-4-[1703]
Jan van Santen, schilder, en Wolfert Blommendael zijn geord. als voogden over de weeskinderen van
wijlen Gijsbert Janss, daar moeder af is Jannetje Cornelis, enz.
eodem die
Wolfert van Blommendael en Jan van Santen zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Jannetje Jans, daar vader af is Maerten Jans Groenevelt, enz.
eodem die
Elisabeth Wijnen, die bij testament van wijlen Cornelis van Beveren, haar overleden man, not. Philips
de Custer alhier van 22-7-1702, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door
Philips de Custer gedaan verklaren, dat zij, weduwe, de voorn. voogdij was accepterende, enz.
foto 66
5-4-1703
Arij Jorisse Banck, die bij testament van Jannetje Dirkse van Es, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
alhier op 1-3-1693 voor not. Francois de Coning, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Arij van der Kluij, herbergier, en Jan Beereman, suijckerbacker, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Joost van Orten, daar moeder af is Neeltie Gerrits Kleij, enz.
7-4-1703
Jan Noordervliet, die bij testament van Cornelis de Valck, gesteld is tot voogd over desselfs kinderen,
daar moeder af [Doorgehaald: is Catharina Bijlwerf; en geen vervangende naam vermeld] was,
gepasseerd alhier op 4-2-1699 voor not. Johannes Bordels, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jan Noordervliet, testamentaire voogd, is Paulus Valck gesurrog. in de plaats van
Abraham Maas zal., tot medevoogd over de kinderen van Cornelis de Valk, daar moeder af was
Grietje de Jongh, enz.
eodem die
Pieter Isvelt en Gabriel Joutier, arbeijders, zijn geord. tot voogden over het weeskind van Lijsbeth
d’Angre, daar vader af is Nathaniel le Grand, enz.
18-4-1703
Claes Joppe en Jan Arienss zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Arij Joppe, daar
moeder af is Neeltje Davits, enz.
foto 67
18-4-1703
Jan Brouwer, backer, en Claes Tromp, schilder, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Cornelia Brouwers, daar vader af is Jan Barents Ridder, enz.
eodem die
Daniel Westhuijsen en Matthijs Soeteblom zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Aeltje Zoelen, daar vader af is Jan Daniels Westhuijsen, enz.
eodem die
Daniel Platteel en Jan Caerthuijsen, arbeijders, zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen
Catharijna van Eijck, daar vader af is Dirck Kaerthuijsen, enz.
eodem die
Willem van Hoest en Johannis van Toorn zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Abraham Mijnbeleth, daar moeder af was Sanderijntje Schaep, enz.
eodem die
Jacob Jans van Balen, die bij testament van Lidia Claes Verburgh, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd voor Mr. Ewoud Guldenbach, notaris alhier, op 8-12-1691, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jannetje van Breda, de bij testament van Willem van der Sluijs, haar overleden
man, not. Johan ten Bergh alhier van 1-10-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te mogen assumeren of surrogeren, zijn Jan Patijn en Dingeman Weeland
gesurrog. tot voogden over het selve kind, enz.
eodem die
Hendrick Versluijs en Jan Naven zijn op het verzoek van Pieter de Marije, geord. tot mede voogden
over de dochter van wijlen Maritje Frans, daar vader af is de selven Pieter de Marije, enz.
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eodem die
Pieter de Marije, die bij testament van Marritje Franse, zijn overleden huisvrouw, not. Andries
Heshuijsen alhier van 30-6-1698, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 68
eodem die
Maartie Cornelis, die bij testament van Jan Jansze Roodenrijs, haar man zal., gepasseerd alhier op 174-1678 voor not. Johan van Someren, gesteld is tot voogdesse over hun minderjarig kind, enz.
20-4-1703
De heer Wilhelmus Rijckwaert, med. dr., die bij akte van voogdij van Jan de Munnick van 17-3-1703,
gepasseerd alhier voor not. Johan van Someren, gesteld is tot voogd over zijn minderjarige kinderen
en kindskinderen, enz.
eodem die
De heer Adrianus van Cattenburg, die bij akte van voogdij van Jan de Munnick, gepasseerd alhier op
17-3-1703 voor not. Johan van Someren, gesteld is tot voogd over zijn minderjarige kinderen en
kindskinderen, is op heden op zijn te kennen geven, van de voorn. voogdij geexcuseerd, enz.
eodem die
Paulus de Bekouw is gesurrogeert in de plaats van de heer Johan Cattenburg, die op heden wettellijk
is geexcuseerd, tot voogd over de minderjarige kinderen en kindskinderen van Jan de Munnick, enz.
eodem die
Hendrik Hendrikze Backer en Jan Huijge van der Linden zijn geord. tot voogden over de kinderen
[van] Annetie Stoffels, daar vader af is Dirck Arents, enz.
eodem die
Adrianus Kaff en Johannis Verchuer zijn geord. tot voogden over de [De akte is doorgehaald].
foto 69
eodem die
Dirck Arentze en Jan Huyge, metzelaar, zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen van
Grietie Jans, daar vader af is Hendrick Hendrikze Bax, enz.
eodem die
Adrianus Kaff en Johannis Verschuijr zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Madaleentje van Houten, daar vader af is Ananias Meesters, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adolff Nieuwaert, die op het verzoek van Jannetje Rijsbergen, die bij het
testament van Gerrit Thooft, haar overleden man, gepasseerd voor not. Johan van Someren alhier
van 20-1-1690, is gesurrog. tot voogd (met en benevens Abraham Rijsbergen, deze wereld
overleden), over de weeskinderen van wijlen de voorn. Gerrit Thooft en verzocht om wettige
redenen van de voorn. voogdij te worden ontslagen, enz.
eodem die
Adriaen Vos en Samuel de Jongh zijn gesurrog. tot voogd, zo in de plaats van Abraham Rijsbergen,
dezer wereld overleden, als in de plaats van Adolff Nieuwaert, die zich heeft geexcuseerd, over de
weeskinderen van wijlen Gerrit de Hooft, daar moeder af was Jannetje Rijsbergen, enz.
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2-5-1703
Isack Gill, die bij testament van Elisabeth Basius, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier op 253-1697 voor not. Gerard Blockerus, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
In margine:
Arij Goutswaart en Jacobus Veerom zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Cornelia
Odijck, daar vader af was Pieter Goutswaert, actum uts.
eodem die
Cornelis Swanenburg en Jan Aldersze zijn geord. tot voogden over beide de nagelaten kinderen van
Neeltie Jans Blesgraeff, daar vader af was [niet vermeld] Swanenburg, enz.
4-5-1703
Jan Flaming, coopman, en Thomas Ros, kruijder, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Helena Jacobs, daar vader af is Jacob Swart, enz.
foto 70
eodem die
Cornelis van Roijen, die bij testament van Cornelia Tijsse, weduwe van Cornelis van Roijen,
gepasseerd alhier op 14-4-1696 voor not. Cornelis Maas, gesteld is tot executeur en voogd over de
minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Cornelis van Roijen en de macht aan hem bij het testament van Cornelia Tijssen,
gepasseerd alhier op 14-4- 1696 voor not. Cornelis Maas, gedefereert, is David Edmestond geord. tot
mede executeur en voogd van het voorn. testament en de minderjarigen in het voorn. testament
geraakt, enz.
eodem die
Pieter Gerritze van Dijck en Matthijs Claasse Backer zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Hendrik Gillisze, daar moeder af is Annetie Maertens, enz.
5-5-1703
Gerrit van der Bock en Jan van der Sante, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over het kind van
Hendrik Kelderman, daar moeder af is Maria van Meijburgh, enz.
10-5-1703
Jan van Tiel en Pieter Cranendonck zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Trijntje
Joris, daar vader af is Cornelis Lucass van Meurlingen, enz.
eodem die
Hendrick Claesz, die bij testament van Sara Janss, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd voor Samuel
van Lodensteijn, in zijn leven notaris, en twee getuigen geregeld hebbende binnen deze stad, op 710-1697, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
foto 71
12-5-1703
Op het verzoek van Jannetie Barents Huijsman, weduwe van Francois Pieterze Schanje en de macht
aan haar bij testament van deselve, haar overleden man, gepasseerd alhier op 2-8-1685, voor not.
Francois de Coning, gedefereert, zijn vermits haar herhuwelijken, in haar plaats tot voogden over hun
kinderen gesurrogeert Stoffel Barentse en Jan Schreener, enz.
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eodem die
Hendrick van Westen en Cornelis Goutswaert zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen
van Michiel ten Bosch en Anna van Erckel, beide zal. ged., onder [conditie] “des sullen de selven
voogden gehouden zijn omtrent het behandelen van de voors. minderjarigen interest ende belangen,
haar te gedragen na het goedvinden van de Heeren weesmrs. deser Stad”, enz.
eodem die
Pieter Carels, kleermaker, en Gijsbert Carels, sackedrager, zijn geord. tot voogden over het kind van
Jannetie Sijmons zal., daar vader af is Carel Carelze, enz.
16-5-1703
Jacobus Flacque, apothecaris, en Hendrick Pauw, die bij testament van Geertruijd Dircks, in haar
leven huisvrouw van Tieleman van Dulcken, not. Jean du Clou alhier van 22-2-1702, zijn gesteld tot
executeurs van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen daarin geraakt, enz.
18-5-[1703]
Jacob Willekisson, varentgesel, en Jan Davidson, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Anna Pieterse van Nieuwerkerck, daar vader af is Jan Jansze Scholier, enz.
2-6-1703
Jan Flamingh en Thomas Ros zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Floris Willems,
daar moeder af is Catharina Thomas, enz.
foto 72
24-5-1703
Christiaen de Roij deurw.r. en Harmanus Dames zijn geord. tot voogden paternel over Johanna van
den Abeele minderjarige dochter van Cornelis van de Abeele en Dirckje Dames, beide zal. ged., enz.
25-5-1703
Op het verzoek van Grietie Nelson en de macht aan haar bij testament van Joris Leveston zal., van
17-8-1701, gepasseerd voor not. Johannes ten Berg binnen deze stad, gedefereert, vermits haar
herhuwelijken, in haar plaats gesurrogeert tot voogden over de minderjarige dochter van Joris
Leveston zal., daar moeder af is Grietie Nelson, beide voorn., enz.
26-5-1703
Op het verzoek van Marijtie Cornelis zijn Barthel Pietersse en Dames Bol geord. tot voogden over de
goederen aan Ariaentje Frisco, minderjarige dochter opgekomen uit de boedel en nalatenschap van
Jan Aelbertze Melchebagh, achtervolgens diens testament van 3-1-1690, gepasseerd voor de not.
Hans Smits binnen de stad, enz.
eodem die
Michiel Plemp, meester metselaar, die bij testament van Marijtie Antonis, gepasseerd alhier op 22-21699 voor not. Zeger van der Brugge, gesteld is tot executeur en voogd over het interest der
minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Teunis Gerritze Ravesteijn en Hermanus Pietersse zijn geord. tot voogden over de minderjarige
kinderen van Claes Machielse, daar moeder af is Trijntie Adolph, enz.
eodem die
Matthijs Hendrickze en Gloudij Pietersse, wevers, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Sijtie
Jans, daar vader af is Leendert Pietersse, enz.
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eodem die
Lambert van Niel, Willem van Helvoort en Dirck Vosch, die bij testament van Dirckie Dames, laatst
weduwe van Cornelis van den Abeele, gepasseerd alhier op 27-12-1702 voor not. Adrianus Pithius,
gesteld zijn tot voogden over haar testamentaire minderjarige dochter, daar vader af was Cornelis
van der Abeele voorn., enz.
foto 73
6-6-1703
Jacob Engelen Trompert, die bij testament van Dina Cornelis Musschert, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd voor not. Philips de Custer alhier op 2-4-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Swinnas, notaris, en Adam van Gelder, meester metselaer alhier, zijn geord. tot voogden over de
minderjarige, mitsgaders tot acteurs over de uitlandige zonen van wijlen Jacobus Everts
Stuijvenbergh, daar moeder af was Maritje Jacobs den Bant, enz.
eodem die
In margine: pro deo
Op het verzoek van Elijsabeth Hendricxdr en bij testament van Gillis Gillisz Taets, haar overleden
man, not. Johannes Bordels alhier van 9-6-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met
macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn Tieleman Sonneschijn, arbeijder, en Jacob van
Heel, gesurrog. tot voogden over desselve kind, enz.
13-6-1703
In margine: pro deo
Hendrck Schoone, lijstmaker, en Pieter Cassman, opperman, zijn geord. tot voogden over het kind
van Machiel Heijndricx van der Brugge, daar moeder af is Maertie Dirckx, enz.
16-6-1703
Steven de Nipeville en Pierre la Feuise zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Anna
Barbet, daar vader af is Pierre Massieu, enz.
20-6-1703
Op het verzoek van Pieter van der Piet, mr. smit, zijn Sijmon Blanckert en Adriaen van den Piet geord.
tot voogden over de goederen aan de minderjarige kinderen en kindskinderen van de voorn. Pieter
van der Piet uit kracht van het testament van Jan Aelbertze Merckelbag van 31-1-1690, not. Hans
Smits alhier, opgekomen en gedevolveert, enz.
foto 74
eodem die
Op het verzoek van de heer mr. Willem van Comenicq, regerend schepe deser stad, als geordoneerde
voogd over de kinderen van Jan ten Hooff zal., is Johan van Campen, clercq ter secretarie, gesurrog.
tot medevoogd over de voorn. minderjarige kinderen van Jan ten Hooff en Magdalena van
Schonenberg, beide zal. ged., enz.
eodem die
Adriaen de Jong, clercq ter secretarie deser stad, die bij codicille van Juff. Aeltie Vermeulen, weduwe
van Pieter van Rijsoort, gepasseerd op 13-8-1697 voor not. Jan de Clou, gestelt is tot administrateur
over het legaat van vijftienhonderd [gulden] aan Aletta de Jong, minderjarige dochter van de voorn.
Adriaen de Jongh, onder zekere conditien bij het voorn. codicille gemaakt en besproken, enz.
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30-6-1703
Adam de Bruijn en Jan Jansze zijn geord. tot voogden over het kind van Frans Jacobze Block, daar
moeder af is Willemijntie Robberts, enz.
eodem die
Sijmon Berewouts en Pieter Franse Neelemaat zijn geord. tot voogden over de zoon van Willem
Cornelisse Prins zal., daar moeder af was Grietie Claese, enz.
5-7-1703
Op het verzoek van Juffr. Anna Catharina de Ruick, die bij testament van Dirck Verburgh, haar
overleden man, not. Philips Basteels alhier van 7-6-1689, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen,
met macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn de heer Elias de Ruick, raad en vroetschap,
mitsgaders out burgemeester, en Philips van der Hoeven, commissaris van de cleijne saeken resp.
deser stad, gesurrog. tot voogden over deselve kinderen, enz.
foto 75
eodem die
Juffr. Maria de Leeuw, die bij testament van wijlen de heer Hendrick van Meel, haar overleden man,
not. Arnoldus Meijsterus alhier van 2-9-1702, is gesteld tot voogdesse over haar minderjarige
“affcomelingen” in het testament geraakt, heeft op heden door Jan Swinnas, notaris en clercq van de
weeskamer deser stad, doen verklaren dat zij Juffr. Maria de Leeuw, desselve voogdij was
accepterende, enz.
eodem die
Dirck Claess Goekoop, schoenmaker, en Isaacq Wouters zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Maarten Huijbertss, daar moeder af is Marijtje Claess, enz.
6 dito
Anthonij Maas, die bij testament van Willemijn de Greeff, zijn overleden huisvrouw, not. Johan ten
Bergh alhier van 10-12-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jan Swinnas, notaris alhier, en Anthonij Maas zijn geord. tot voogden over de goederen het kind van
Willemijn de Greeff opgekomen door dode en overlijden van Jannetje Dircxs Snoo, derselver
grootmoeder maternel, enz.
7 dito
Jacobus Janss en Arij Janss zijn geord. tot voogden over het weeskind van Engeltje Dircxs, daar vader
af is Joris Tobiasse Nieulant, enz.
eodem die
Alexander Hionston [DTB: Johnston] en Jochem Corneliss zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Jan Tours, daar moeder af is Grietje Jans, enz.
eodem die
De heer Abraham ’t Hoen, med. Dr., die tot voogd en de heer mr. Johan Silvius, professor Juris ende
Rector inde Latijnse School alhier, tot toeziende voogd gesteld zijn over Francoijs Burghmans, zoon
van Samuel Burghmans zal., ingevolge van den selve akte van aanstelling van voogdij van 18-8-1698
voor not. Pieter van Bueren, enz.
11-7-1703
In margine: pro deo
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Jacob Hoogkamer, baenspinder, en Jacob van Wel, cleermaker, zijn geord. tot voogden over het kind
van Jan Jansse Verbrugge zal., enz.
foto 76
18-7-[1703]
Claes Coijmans, hellebardier, die bij testament van Grietie Jans, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
alhier op 18-12-1702 voor not. Philips de Custer, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
19 dito
Robbert Janss en Johannis Velart zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Frederick
Crans, daar moeder af is Grietje Lammers, enz.
eodem die
Paulus van Acker en Claes Stoop zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Jannetje
Marijnis, daar vader af is Isaacq Tijssen, enz.
19-7-1703
Jan Printer en Mattheus Huijberts zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Aeltje
Schade, daar vader af is Jan Moltis, enz.
20-7-1703
Jan Cornelisze van Ruijten, die bij testament van Trijntie Tijssen zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
alhier op 29-5-1692 voor not. Jan van der Hoeven, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Philips Huijbertse en Jan Teunisse, timmerman, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Gregorius de Jong zal., daar moeder af is Anna Francke, enz.
eodem die
Jan Robbertze en Johannes Sterckman zijn geord. tot voogden over de kinderen van Claes Joosten,
daar moeder af is Annetie Gilles, enz.
foto 77
25-7-1703
Pieter Arienss Kleije, die bij testament van Jannetje Hendricxs Mora, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd voor Cornelis Maas, in zijn leven notaris alhier, van 14-2-1693 is gesteld tot voogd over
hun kind, enz.
26-7-1703
De heer Jean Loche, predikant in de Walsche gemeijnte tot Rotterdam, die bij testament van Gilles
Duchemin, gepasseerd alhier op 16-7-1703 voor not. Mr. Pieter Ouzeel, gesteld is tot executeur en
voogd over de minderjarige dochter van de voorn. Gilles Duchemin en Susanna Herison, beide zal.
ged., is op zijn verzoek en te kennen geven op heden van het voorn. executeurschap en voogdij
ontslagen, enz.
eodem die
Marij Martinet, weduwe Philippus Herison, grootmoeder maternel, en Joel le Blanc zijn gesurrog. tot
executeurs en voogden over de minderjarige dochter van Giles Duchemin zal., daar moeder af is
Susanna Herison, in de plaats van de heer Loche, predikant in de Walsche gemeijnte alhier, die zich
op heden van het voorn. executeurschap en voogdij wettelijk heeft geexcuseerd, enz.
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eodem die
De heren Arnoldus Meijsterus, Abraham de Hartog en mr. Isacq van Schinnen, die bij testament van
wijlen de heer Harmen van Zoelen zal., in zijn leven oud burgermeester, mitsgaders raad ende
vroedschap deser stad, gesteld zijn tot executeurs en voogden over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, enz.
1-8-1703
Johan Overling, coopman, die bij testament van Christina Kerckman, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 30-7-1695 voor not. Govert van Gesel, gesteld is tot voogd over hun kinderen,
enz.
foto 78
eodem die
Claes Jansse Dewith en Jonas Christiaense zijn geord. tot voogden over de kinderen van Wiggert
Jansse, daar moeder af is Helena Jans, enz.
eodem die
Jacob Claveren en Pieter Luijts zijn geord. tot voogden over de kinderen van Annetie Goverts, daar
vader af is Jonas Christiaense, enz.
eodem die
Florien van Aller en Willem van der Gaagh zijn geord. tot voogden over de minderjarige zoon van
Reijnier Held en Hester Hannot, beide zal. ged., enz.
3-8-1703
Pieter Koeck en Jacobus van Aeken, sleepers, zijn geord. tot voogden over de goederen aan de
minderjarige uitlandige kinderen van Jannetie Ariens, daar vader af is Daniel Boudewijns, opgekomen
bij overlijden van Maertijntie Ariens, enz.
10-8-1703
Hendrik Kok en Philip Kock zijn geord. tot voogden over het kind van Geertruijd Kock, daar vader af is
Jacob Governée, enz.
18-8-1703
Jacob Versluijs, sackedrager, en Gerrit Wagemans, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over de
minderjarige kinderen van Balte Versluijs, daar moeder af is Susannetie Jacobs, enz.
eodem die
Johannes Sonneblom, herrebergier, en Zacharias de Kleyn, rocklijvemaker, zijn geord. tot voogden
over beide kinderen van Crijn Jansse Sonneblom en Ariaentie Bosch, beide zal. ged., enz.
foto 79
24-8-1703
Jan Ariense van Brakel, schipper, en Pieter Jacobze, besemmaker, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Marijtie Jans, daar vader af is Gabriel Arijense van Brakel, enz.
eodem die
Gabriel van Brakel, tentschipper, en Pieter Pietersse, besemmaker, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Trijntie Jansse Victor, daar vader af is Jan Arijense van Braekel, enz.
25-8-1703
Abraham van Loon, leeraer in de Mennoniste gemeente tot Gouda, en Willem Oudenaarde, leeraar
in de voorn. gemeente alhier, die bij testament van Susanna van Loon, gepasseerd alhier op 23-4-
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1702 voor not. Arnoldus de Guijlicker, gesteld zijn tot voogden over de kinderen van Susanna van
Loon voorn., daar vader af is Joachim van Gendt, enz.
eodem die
Maria Oudaan, die bij testament van Adrlaen Verstolk, haar overleden man, gepasseerd alhier op 79-1682 voor not. Govert van Gesel, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door
Jan Swinnas, nots., gedaan verklaren dat zij de voorn. voogdij was accepterende, enz.
eodem die
Cornelis van der Have, die bij testament van Jannetie Maartens Arckenbout, zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd op 19-8-1700 voor not. Isacq de Winter binnen de stad Briele, gesteld is tot
voogd over hun kind, enz.
eodem die
De heren Jacob van Vredenburg van Adrichem en mr. Maerten Harpertze Tromp, die bij testament
van Lucas Brugmans, commijs ter recherge ter Admiraliteijt opde Mase, gesteld zijn tot executeurs
van het voorn. testament en administrateurs van de nagelaten goederen, gepasseerd alhier op 7-81703, voor not. Gerard Blockerus alhier, hebben op heden door notaris Jan Swinnas gedaan verklaren
het voorn. executeurschap en de administratie te accepteren, enz.
foto 80
Willem Zuijdermans, leeraer inde Mennoniste gemeijnte alhier, die bij testament van Susanna van
Loon, gepasseerd alhier op 23-4-1702 voor not. Arnoldus de Guijlicker alhier, gesteld is tot executeur
en voogd over haar kinderen, is op heden van zijn verzoek en te kennen van het voorn.
executeurschap en voogdij geexcuseerd en ontslagen, enz.
eodem die
Hendrik Tooren, coopman alhier, is op heden gesurrogeert tot executeur en voogd over de kinderen
van Susanna van Loon zal., daar vader af is Joachim van Gent, in de plaats van Willem Zuijdermans,
die op heden van het voorn. executeurschap en voogdij wettelijk is geexcuseerd, enz.
eodem die
Dammas Joppe, timmerman, en Gerrit Jansse, schipper, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Catharina van der Staal, daar vader af is Adrianus van Grele, enz.
eodem die
Adam Grootestraat, mr. timmerman, en Gerrit Houthoff, mr. spijckermaker, die bij testament van
Maria Jacobs, gepasseerd alhier op 18-7-1703 voor not. Philips de Custer, gesteld zijn tot voogden
over de kinderen van Maria Jacobs, daar vader af is Dirck Pietersse van Oorloff, enz.
foto 81
7-9-1703
Gerrit Houthoff, die bij testament van uts., gepasseerd voor uts., is gesteld tot voogd over deselve
kinderen, en verzocht dat hij om wettige redenen van deselve voogdij mocht worden ontslagen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adam Grootstraat, die bij testament van Maria Jacobs, huisvrouw van Dirck van
der Oorloff, not. Philips de Custer alhier van 18-7-1703, is gesteld tot voogd over haar kinderen, met
en nevens Gerrit Houthoff, die zich wettig heeft geexcuseerd, is Alewijn Ravesteijn gesurror. tot
medevoogd oven deselve kinderen, enz.
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15-9-1703
De heer Everhard van Someren, med. Dr. en rector inde Latijnse schoolen tot Alckmaer, en Adriaen
Bosman, die bij testament van Petronella van Schundelen, weduwe van wijlen Francois Soupart,
gepasseerd alhier op 25-7-1702 voor not. Johan van Someren, gesteld zijn tot executeurs en voogden
over haar minderjarige kinderen, enz.
eodem die
Krijntie Jans, die bij testament van Jacob van der Speuij, haar overleden man, gepasseerd alhier op 17-1703 voor not. Francois Waerts, gesteld is to voogdesse over hun minderjarige kinderen, enz.
foto 82
20-9-1703
Dirck Mickze en Arij Cornelisse Post zijn geord. tot voogden over het kind van Jacobus Leendertze van
Oosten, daar moeder af is Annetie Dirckx, enz.
eodem die
Pieter Hendrikze en Willem Jansse Swaen, arbeijders, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Trijntie Gerrits, daar vader af is Huijbert Antonisse, enz
eodem die
Jan Andriesse en Gerrit Decker zijn geord. tot voogden over het kind van Jonas Glaudis, daar moeder
af is Marijtie Cornelis, enz.
eodem die
Daniel Wiltons en Jan Louijd zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan Galt, daar moeder af is
Maria Sinckelaar, enz.
eodem die
Crijn Jansse, thuijnder, en Adam Jacobze Roggeveen, sackedrager, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Annetie Joppen van der Hoij, enz.
eodem die
John Flouijd, die bij testament van Elisabeth Webster, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier op
19-3-1703 voor not. Ottho van Voorst, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
In margine:
20-9-1703
Pieter Hendricxs en Willem Jansse Swaen zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Trijntje
Gerrits, daar vader af is Huijbert Anthonisse, enz.
21-9-1703
De heer Cornelis Wittert, die bij testament van Casparus Lugterhoff van 1-7-1702, gepasseerd voor
not. Johan Meesters alhier, gesteld is tot voogd over zijn minderjarige dochtertje, daar moeder af is
Aletta van Oostenburg, enz.
foto 83
eodem die
Op het verzoek van Aletta van Oostenburg, weduwe van Casparus Lugterhoff en de macht aan
deselve als langstlevende bij testament van de voorn. Casparus Lugterhoff van 11-7-1702 gepasseerd
voor not. Johan Meesters alhier, gedefereert, is in haar plaats tot medevoogd over haar dochtertje,
daar vader af was Casparus Lugterhoff, gesurrog. Gerrit van Oostenburg, enz.
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eodem die
Willem Hanneman, mr. schoenmaker, die bij testament van Janneken van Thiel, zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd alhier op 29-6-1689 voor not. Francois de Coning, gesteld is tot voogd over
hun kinderen, enz.
22-9-1703
Johan van der Linden, schoenmaker, en Pieter Alexanders zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Sander Sandertss Swaen, daar moeder af is Susanna Robberts, enz.
27-9-1703
Thomas de Roij, die bij testament van Judith de Winter, zijn overleden huisvrouw, not. Johan van de
Pavort alhier van 29-10-1699, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Matthijs Huijers en David van der Steegh zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Anna Huijers, daar vader af is Frans Asselaer, enz.
29-9-1703
Jan Anthonisse, en Jan Jansse de Nagtegael, varendeluijden, zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Bastiaen Adamse, daar moeder af is Heindrickje Jans, enz.
eodem die
Jan Kamperman, smit, en Jan van Eijck, vender, zijn geord. tot voogden van moederszijde, over de
kinderen van Magteltje Boon, in haar leven weduwe van Nicolaes Samsons, enz.
foto 84
eodem die
Leendert van der Brugge en Levinis de Goede, die bij testament en codicille resp. van Hendrick van
der stege, gepasseerd voor Jacob Vinck, notaris alhier, op 2-8-1702 en 20-4-1703, zijn gesteld tot
executeurs van dien, en voogden over zijn minderjarige erfgenamen, enz.
29-9-1703
Jan Jacobs en Arij Jacobsz zijn geord. tot voogden over het weeskind van Pieter Goedecou, daar
moeder af is Clara Thijsse, enz.
eodem die
Arij Jacobs en Pieter Dircxs, varendeluijden, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Marijtje Jans, daar vader af is Jan Jacobss, enz.
eodem die
Jacob Isaacqs Outermans en Arent Ceijser, varenden, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Cornelis Isaacs Outermans, daar moeder af is Jannetje Carels, enz.
eodem die
Sander Janse, schoolmeester, en Jacob Wrigt, zijn geord. tot voogden over het weeskind van Willem
Meesterton, daar moeder af is Rebecca Pieters, enz.
eodem die
Johannes de Wekker, die bij testament van Hendrina Halffkaegen [DTB: Halfkaak], zijn overleden
vrouw, not. Philips de Custer alhier van 30-6-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Joris van der Wal, schoenmaker, die bij testament van Amilia van der Graeff, zijn overleden
huisvrouw, not. Arnoldus Meijsterus alhier van den 22-7-1697, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
foto 85
3-10-1703
Dirck Dame, kamerbewaerder, en David Lodewijcxs van der Lijn, carreman, zijn geord. tot voogden
over het weeskind van wijlen Lijsbeth Sanders, daar vader af is Cornelis Dame, enz.
10-10-1703
Leendert Stuaart, die bij testament van Lena Wolffers, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du Clou
alhier van 16-5-1698, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Joost d'Vrij en Guilliaem Dommenet, schrijnwercker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Hendrijna Jans, daar vader af is Ottho Aartse, enz.
11 dito
Elisabeth Cruijslander, die bij testament van Josua Hogevliet, haar overleden man, not. Cornelis Maas
alhier van 12-8-1692, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adam Grootstraate, die bij testament van Maria Jacobs, huisvrouw van Dirck
Pieters van der Oorlof, not. Philips de Custer alhier van 18-7-1703, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, met en benevens Alewijn Ravesteijn, als gesurrog. voogd (die deze wereld is overleden), is
Michiel Plemp gesurrog. tot medevoogd over deselve kinderen, enz.
19-10-1703
Pieter van Hasselt en Jacob de Bergh zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen Jan
Willems van der Hoff, daar moeder af is Jannetje Jans, enz.
20-10-1703
Gijsbert Blom en Arij Poes, varentgesel, zijn geord. tot voogden over het kind van Machiel Claesze,
daar moeder af is Jannetie Meijers, enz.
foto 86
eodem die
Harmen Jansze Vermeulen, schoenmaker, en Willem Verduijn zijn geord. tot voogden over het kind
van Jacob Ariensse van Brakel, daar moeder af is Trijntie Maartens, enz.
eodem die
Leendert van der Brugge, mr. metselaar, en Jacob Stam, steenhouder, zijn geord. tot voogden over
de goederen aan de minderjarige kinderen van Cornelia Strengh, daar vader af is Hendrick Garinjeer
[DTB: Gardenier], als erfgenamen ab intestato van Adriaen Strengh zal., opgekomen, enz.
24-10-1703
Matthijs Pietersze van den Bergh, stoeldraijer, en Abraham Jorisse Schap, varentgesel, zijn geord. tot
voogden over de kinderen van Soetje Dirckx van de Velden, daar vader af is Jan Jorisse Schap, enz.
eodem die
De heren James Johnsson, coopman, Pieten de Meij en Petrus Wilhelmus Veth zijn geord. tot
curateurs over alle zodanige goederen als de kinderen van James Johnssen voorn. en Juffr. Geertruijd
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Adriana Vethuijsen, uit kracht van zeker testament van wijlen de heer mr. Isacq Vethuijsen, in zijn
leven raad ende vroedschap, mitsgaders oud burgermeester binnen deser stadt, gepasseerd op 24-71700 voor not. Pieter van Beuren alhier, enz.
26-10-1703
Op het verzoek van Johanna Heraut en de macht aan den selve bij testament van wijlen Louis
Hogerwaert, haar overleden man zal., gedefereert, gepasseerd alhier op 6-3-1701 voor not. Philips
de Custer, zijn vermits haar herhuwelijken, in haar plaats gesurrog. Michiel Hogerwaert en Alexander
Smit tot voogden over het kind van Louis Hoogerwaert voorn., daar moeder af is Johanna Heraut
mede voorn., enz.
foto 87
eodem die
Frans Kanter, Johannes de Bruijn en Leendert van der Cuijck, die bij testament van wijlen Cornelia de
Bruijn, gepasseerd alhier op 20-7- 1703 voor not. Francois Waarts, gesteld zijn tot voogden over de
kinderen van Cornelia de Bruijn, daar vader af is Frans Kanter, beide voorn., enz.
eodem die
Meijndert de Groot, die bij testament van Grietie van den Broeck, zijn overleden huisvrouw, van 912-1701 gepasseerd voor not. Dirck Toornvliet tot Leiden, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Meindert de Groot en de macht aan hem bij testament van Grietie van der
Broeck, zijn overleden huisvrouw, van 9-12-1701 gepasseerd voor not. Dirck Toornvliet tot Leiden, is
gedefereert, Abraham de Groot, grijnwercker, geord. tot medevoogd over het kind van Grietie van
den Broek, daar vader af is Meijndert de Groot, beide voorn., enz.
eodem die
Isack de Winter ende Samuel Harington zijn geord. tot voogden over de minderjarige dochter van
Willem Derval zal. zijn althans in “America” en moeder af is geweest [niet vermeld], enz.
eodem die
Leendert Tromp, binnen schipper, en Willem Smit, mr. suijckerbackersknegt, zijn geord. tot voogden
over het kind van Jan Joris Bijgel en Jannetje Burgman, beide zal. ged., enz.
foto 88
31-10-1703
Pieter Veen, die bij testament van Beatrix Timmers, zijn overleden huisvrouw, not. Jean du Clou
alhier van 14-9-1694, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
1-11-1703
Op het verzoek van Martinus Saagmans, is Cornelis Termaat geord. tot toeziende medevoogd over de
kinderen van Dirck Termaat [ruimte opengelaten], enz.
3-11-1703
Frans Schilffgaerden, die bij testament van Katharina Staalsmith, zijn overleden huisvrouw, not. Zeger
van der Brugge alhier van 5-4-1697, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
7-11-1703
Leendert Tromp, binneschipper, en Willem Smit, suijckerbacker, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Jan Jorisse Bijgel en [niet vermeld], beide zal. ged., mitsgaders over de vrucht waarvan
Claesje van der Bruijn, weduwe van de voorn. Jan Jorisse Bijgel “vermeent swanger te gaan”, enz.
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eodem die
Fredrik Huijbertze en Frans Jacobz van den Bloeck! zijn geord. tot voogden over het kind van Jurrije
Kleijn, daar moeder af is Trijntie Andries van der Houdt, enz.
eodem die
Matthijs Jansse en Coenraet Emmings zijn geord. tot voogden over de vrucht van Nicolaes Lauwrense
Dieperwijck zal., waarvan des selfs weduwe Anna Reijniers Pieterse “segt swanger te gaen”, enz.
foto 89
7-11-1703
Jan Booterschot en Jacobus Haecke zijn geord. tot voogden over de kinderen van Cornelis Dirckze van
den Engel, daar moeder af is Marijtie Pieters, enz.
8-11-1703
Op het verzoek van Grietie Cornelis Bijl, weduwe van Isack Ariense Rip en de macht aan de selve bij
testament van den selve Isack Ariens van 1-9-1689 gepasseerd voor not. Otto van Voorst,
gedefereert zijn over hun kind, vermits het herhuwelijken van de voorn. weduwe, in haar plaats tot
voogden gesurrog. Claes Joland en Pieter Roelofze, enz.
eodem die
Eseras Wijdum en Pieter Stralen, voermakers, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maijken
Hendrikse zal., daar vader af is Hermanus Haselum, enz.
eodem die
Jan van der Swiep en Simon Ooms, die bij testament van Cornelis Block zal., van 3-8-1703 gepasseerd
alhier voor not. Johan van Rijp, gesteld zijn tot voogden over de kinderen van Cornelis Block, daar
moeder af is Grietie Gijsbert van der Swiep, enz.
14-11-1703
Commer Burger, die bij testament van Cornelia de Vries, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier
op 12-1-1701 voor not. Gerard Blockerus, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Commer Burger en de macht aan deselve bij testament van Cornelia de Vries, zijn
overleden huisvrouw, gepasseerd alhier voor not. Gerard Blockerus, gedefereert is over hun kind, tot
medevoogd geord. Gerrid Burger, grootvader paternel, enz.
foto 90
eodem die
Arij van Hoecke, schipper, en Laurens Bosch, varentgesel, zijn geord. tot voogden over het kind van
Pieter Leendertse Leisse, enz.
eodem die
Johanna Glimmers, die bij huwelijkse voorwaarden van Johan Derrix, haar overleden man, not.
Francois de Koninck alhier van 31-1-1696, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op
heden door Jan Swinnas, notaris alhier en clercq van dese kamer, doen verklaren, dat zij Johanna
Glimmers de selve voogdij was accepterende, enz.
17-11-1703
Walingh de Kemp, die bij testament van Annetje Ariens Droogendijck, zijn overleden huisvrouw, not.
Govert van Gesel alhier van 9-2-1693, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
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eodem die
Maria van Leeuwen, die bij testament van Johannes van der Kemp van 16-3-1685 gepasseerd alhier
voor not. Niolaes van Cleeff, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door
Arnoldus de Guijlicker, notaris, gedaan verklaren dat zij de voorn. voogdij is accepterende, enz.
eodem die
Pieter van der Linden, die bij testament van Johannes Cornelisze Hogendoorn, mr. backer,
gepasseerd alhier op 1-5-1703 voor not. Jan van der Hoeven, gesteld is tot voogd paternel over de
minderjarige kinderen van Johannes Hogendoorn en Magdaleentie Harparts, beide zal. ged., enz.
eodem die
Adriaen van der Sluijs, die bij testament van Johannes Cornelisze Hogendoorn, mr. backer, van en
gepasseerd als voren, gesteld was tot medevoogd over de kinderen mede voorn., is op zijn verzoek
en te kennen geven van de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, zulks hij daarvan ontslagen en
geexcuseerd werd bij deze, enz.
foto 91
eodem die
Johannes van Loon is op heden gesurrog. in de plaats van Adriaen van der Sluijs, die op heden van
zijn voogdij is geexcuseerd, tot medevoogd paternel over de minderjarige kinderen van Johannes
Cornelisze Hoogendoorn en Magdaleentie Harparts, beide zal. ged., enz.
eodem die
Pieter van der Linden en Matthijs Hogendoorn zijn geord. tot voogden maternel over de kinderen van
Magdaleentie Harparts en Johannes Cornelisz Hoogendoorn, beide zal. ged., enz.
21-11-1703
De heer Hermanus van Leeuwen, Medicine Doctor, die bij testament [van] Juffrouw Cornelia Verweij
zal., zijn overleden huisvrouw, op 12-9-1703 gepasseerd alhier voor Not. Johan van Someren, gesteld
is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Zacharias Vlietland en Willem Jansse Coning, die bij testament van Philippina Wessenis, gepasseerd
alhier op 1-7-1698 voor not. Jean du Clou, gesteld zijn tot voogden over de minderjarigen in het
voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Zacharias Vlietland, Jan Antonisse en Willem Jansse Coning, die bij testament van Abraham Ruijgman
van 22-5-1698 gepasseerd alhier voor not. Jean du Clou, gesteld zijn tot voogden over de
minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
foto 92
29-11-1703
Marijtie Robberts, die bij testament van Sander Thomasze, haar overleden man, gepasseerd alhier op
4-9-1685 voor not. Zeger van der Brugge, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Cornelis Claes, binneschipper, die bij testament van Trijntje Claes, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier voorn not. Jean du Clou, op 23-11-1701, gesteld is tot voogd over hun kinderen,
enz.
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30-11-1703
Jan Jansse de Jongh, die bij testament van Cornelis Jansse de Jongh van 16-2-1697 gepasseerd voor
not. Philips de Custer alhier, gesteld is tot voogd over de minderjarigen in het voorn. testament
geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Claes Jansse de Jongh en de macht aan hem bij testament van Cornelis Jansse de
Jongh zal., gepasseerd alhier op 16-2-1697 voor not. Philips [de Custer], gedefereert, is in de plaats
van Daniel Schapman zal., gesurrog. tot medevoogd over de minderjarigen in het voorn. testament
geraakt, Hendrik Pauw, enz.
14-12-1703
Jan van Soelen, opperman, en Joris Sporemaker zijn geord. tot voogden over de minderjarige
kinderen van Lambert Somer zal., daar moeder af is Lijsbet Croones [DTB: Coning], enz.
eodem die
Jan Bergen op Soom, schoenmaker, en Jan de Buck zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Aernoud Jansse, daar moeder af is Catharina Cornelis, enz.
foto 93
15-12-1703
Op het verzoek van Geertruijd van der Helck en de macht aan haar bij testament van Maerten
Brouwer zal., haar overleden man, gedefereert [en] gepasseerd alhier voor not. Johan Bordels op 1412-1695, zijn in haar plaats gesurrog. tot voogden over de kinderen van Maerten Brouwer, daar
moeder af is Geertruijd van der Helck, beide voorn., Cornelis Bosch en Andries Bosch, beide
binneschippers, en Johannes Elsenwael, enz.
19-12-1703
Jan Michiels van Haghem, schipper, en Huijgh Daniels d'Haes, sackedrager, zijn geord. tot voogden
over het weeskind van Willem Michiels van Haghem, daar moeder af is Joosje Willems van Deenen,
enz.
eodem die
Sijmon Sijmonss Ooms, mr. goutsmith, die bij testament van Ariaentje Cornelis Groenevelt, zijn
overleden huisvrouw, not. Cornelis Maas alhier van 16-10-1693, is gesteld tot voogd over hun
kinderen, enz.
22-12-1703
Johannes de Vree en Abraham van Dienstenburgh, schipper, zijn geord. tot voogden over het kind
van Matthijs van Roijen, daar moeder af is Huijbertie van Leeuwen, mitsgaders over de vrucht
waarvan de voorn. weduwe zwanger gaat, enz.
eodem die
IJsbrand Jansse van Meralle en Frans Jacobze zijn geord. tot voogden over het kind van Barend Janse,
daar moeder af is Annetie Jans, enz.
eodem die
Cornelis Swanenburgh en Jacob Swanenburg zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan
Swanenburgh, daar moeder af is Jannetie Theunis, enz.
foto 94
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eodem die
Adriaen de Meijer, die bij testament van Pietertie Gerrrits, weduwe van Jan Jaspersze Hoff, gesteld
tot voogd over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, gepasseerd alhier op 8-3-1690 voor
not. Cornelis Maas, enz.
eodem die
Op het verzoek van Adriaen de Meijer en de macht aan hem als voogd bij testament van Pietertie
Gerrits van 8-3-1690 en gepasseerd voor not. Cornelis Maas, gedefereert, is Willem van Brienen
gesurrog. in de plaats van Cornelis van Schie zal., tot medevoogd over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, enz.
24-12-1703
Pieter Dullard, die bij besloten testament van de heer Adriaen Vethuijsen van 4-3-1697, gesteld is tot
voogd over diens kind, daar moeder af is Juffr. Maria Elisabet Casteleijn, enz.
eodem die
De heer en Mr. Johan Silvius, rector inde Latijnse school, mitsgaders professor inde Regten alhier, die
bij besloten testament van de heer Adriaen Vethuijsen zal., van 4-3-1697, gesteld was tot voogd over
diens minderjarig kind, daar moeder af is Juffr. Maria Elisabet Casteleijns, is op heden op zijn verzoek
en te kennen geven van de voorn. voogdij ontslagen zulks hij daarvan ontslagen en geexcuseerd
werd bij deze, enz.
eodem die
Op het verzoek van Pieter Dullard als van de vaderlijke en de moederlijke vrienden van de
ondergegeven pupil, is de heer Bastiaen van Loo, gesurrog., in de plaats van de heer Adriaen
Vethuijsen zal., daar moeder af is Juffr. Maria Elisabeth Casteleijn, enz.
5-1-1704
Isack de Bijl, koeckebacker, en Abraham Decker zijn geord. tot voogden over het kind van Teuntie van
Ottenburgh, daar vader af is Sijmon de Bijl, enz.
foto 95
eodem die
Machiel Depinél, kannemaker, en Jacob Dupée, timmerman, zijn geord. tot voogden over het kind
van Maria Bajeu, daar vader af is Jacob Lambertsen, enz.
eodem die
Floris Hogendorp, mr. metselaar, die bij testament van Maertie Jonckers, zijn overleden huisvrouw,
van 22-9-1702 gepasseerd alhier voor not. Jan du Clou, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Huijbert Jansse de Loor, mr. schoenmaker, die bij testament van Apolonia Flexenhaar, zijn overleden
huisvrouw, van 4-7-1703, en gepasseerd voor not. Gommer van Bortel, gesteld is tot voogd over hun
kind, enz.
eodem die
Huijbert Jansse de Loor, mr. schoenmaker, en Nicolaes van Rijn, coopman in leer, die bij testament
van Apolonia Flexenhaar gepasseerd uts., van date als boven, gesteld zijn tot voogden over het
voorkind van de voorn. Apolonia Flexenhaar, daar vader af was Floris de Kooningh, enz.
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10-1-1704
Antoni de Vliegh en Matthijs Vrenderijck zijn geord. tot voogden over de goederen aan de kinderen
van Antoni de Vlieger en Catharina van den Bergh, als gesubstitueerde erfgenamen van Annetie Joris
volgens haar testament van 30-6-1677 en gepasseerd alhier voor not. Govert van Gesel, enz.
foto 96
eodem die
Adrianus van der Mij en Dirck Hammervel zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen van
Isaack Jansse Haagman en Trijntie Cornelis van der Ruijgt, beide zal., enz.
In margine:
Dirck den Harder en Hendrik de Bruijn zijn geord. tot voogden over het weeskind van Aart Jans de
Bruijn, daar moeder af is Ariaentje Pieters, enz.
16-1-1704
Op het verzoek van Anna van der Heijden, die bij testament van Justus Reijns, haar overleden man,
not. Pieter van Someren alhier van 9-12-1679, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, met macht
om een of meer voogden te mogen surrogeren, zijn Cornelis van der Heijden en Johan van der
Heijden, gesurrog. tot voogden over deselve kinderen, enz.
den 17 dito
Op het verzoek van Maritje Mijnlieff, die bij testament van Arij Christiaens, haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 4-1-1698, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om een of
meer voogden te mogen surrogeren, zijn Dirck van Vliet en Johannes Mooijman gesurrog. tot
voogden over het selve kind, enz.
18-1-1704
Quijrijn van Biesem, coopman, die bij testament van Catharina van den Bergh, zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd op 5-9-1703, voor not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Jacob van der Verre, mr. cleermaker, en Michiel du Camp, wolkammer, zijn geord. tot voogden over
het kind van Eva van Oor, daar vader af is Willem Betrijn, enz.
19-1-1704
Frans Stevenss en Willem Andriesse zijn geord. tot voogden over het weeskind van Ingetje Dircxs,
daar vader af is Steven Fransse, enz.
foto 97
23-1-1704
Jan van Inge, vetkooper, en Jan Beijaart, timmerman, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Maria Gijsberts, daar vader af is Jan Bosman, enz.
eodem die
Jan Jansse, metselaar, en Jan Wagens, arbeijder, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan
Huijgen Krijgsman, daar moeder af is Aeltie Christiaens, enz.
24-1-1704
Pieter Spaen en Adam Janss van der Gaegh zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Steven Pieters Mulder, daar moeder af is Geertruijd van der Schans, enz.
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25-1-1704
Arij Kruijs en Cornelis van Kooperen zijn geord. tot voogden over het kind van Thomas Jansse, daar
moeder af is Lijsbet Jansse, enz.
eodem die
Johanna van Hasten, die bij testament van Johannes van Engelen zal., haar overleden man,
gepasseerd alhier op 24-7-1694 voor not. Jean du Clou, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen,
enz.
eodem die
Aart van Engelen, die bij testament van Johannes van Engelen van 24-7-1694 en gepasseerd voor not.
Jean du Clou, gesteld is tot voogd over het voorkind van de voorn. Johannes van Engelen, daar
moeder af was Geertruijd Wijnants, enz.
foto 98
26-1-1704
Huijbert van Os en Jan Barents van Leeden, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Catharina Jans, daar vader af is Assuerus Pieters Valckenburg, enz.
eodem die
Gerrit van Roon en Hendrick van Buijl zijn geord. tot voogden over het weeskind van wijlen Steventje
Hendricxs Huijthorst, daar vader af is Evert Odendael, enz.
1-2-1704
Steven Lucass, arbeijder, en Hendrick Dircxs, sackedrager, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van wijlen Isaacq Rijcke, daar moeder af is Catharijna Barnard, enz.
7-2-1704
Robbert Willemsz en Thomas Din zijn geord. tot voogden over de kinderen van Willem Brouwers,
daar moeder af is Josijntie Pieters, enz.
eodem die
Willem Willemze van Esch, witwercker, en Willem Klaesse van Es, kladschilder, zijn geord. tot
voogden over de kinderen van Nicolaes Willemze van Es, daar moeder af is Susannetie Robberts de
Vos, enz.
8-2-1704
Cornelis Block en Hermanus Diependaal zijn geord. tot voogden over de kinderen van Lijsbet
Pieterse, daar vader af is Jan Gillisze, enz.
9-2-1704
Gijsbert van der Pluijm en Govert Jansse, arbeijders, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Swaentie Rijn, daar vader af is Isack Ariensze, enz.
13-2-1704
Carel Carelss, Gijsbert Carelss en Pieter Carelss, die bij testament van Annetje Pieters le Chroij,
weduwe van Carel Joosten, not. Johan van Someren alhier van 26-7-1702, zijn gesteld tot executeurs
van dien, mitsgaders tot voogden over de minderjarigen en administrateurs van de erfgenamens
goederen daarin geraakt, enz.
foto 99
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eodem die
Jan Swinnas, notaris en clercq van dese kamer, is geord. tot deelvoogd om de boedel en nagelaten
goederen van Annetje Pieters la Croij, weduwe van Carel Joosten, jegens de voogden en
meerderjarige erfgenamen te helpen schiften, scheiden en delen, enz.
14 dito
Govert van der Beek en Jacob de Clercq zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Catarina
Tijsse, daar vader af is Frans Gerritss, enz.
15-2-1704
Antoni de Jong, wijnkooper, die bij testament van Isabella Maria van Bellinckhove van 2-3-1688 en
gepasseerd voor not. Daniel d’Olislager, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
15-2-1704
Jacob Jansz en Thomas Corneliss, sackedrager, zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Salomon Cosijn, daar moeder af is Sara Hendricxs, enz.
In margine:
16-2-1704
Jan van Brakel en Pieter Corneliss zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Maartje
Corneliss, daar vader af is Pieter Pelters, enz.
19-2-1704
Gerard van Eijck, pontgaerder, is gesurrog., in de plaats van Job Roos zal., tot administrateur van de
som van f. 1000, daarvan de vruchten, ingevolge het testament van Cornelis Jansse de Jongh,
waarvan de superscriptie is gemaakt en gepasseerd voor Jacob de Mars alhier op 1-10-1697, moeten
worden uitgekeerd aan de nedergaande bloedvrienden van Jan Gerrits en Maertie Jacobs, “ten
eijnde als inden selve testamente het breeder staat uijtgedruckt”, enz.
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20-2-1704
Eijtje van der Pijl, die bij testament van Hendrick de Vos, haar overleden man, not. Adrianus Pijthius
alhier van 30-4-1695, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door Jan Swinnas,
notaris en clercq van dese kamer, ten dien einde comparerende, doen verklaren dat zij de voogdij
was accepterende, enz.
23-2-1704
Juffr. Sara Lagendael, die bij testament van Johannes Breedenburgh, haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 29-4-1700, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden
door Jan Swinnas, notaris en clercq van dese kamer, doen verklaren dat zij de voogdij was
accepterende, enz.
eodem die
Juffr. Maria Bredenburgh, die bij testament van Jacobus Messchert, haar overleden man, not.
Johannes Bordels alhier van 9-7-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, heeft op heden door
Jan Swinnas, notaris en clercq van dese kamer, doen verklaren dat zij de voogdij was accepterende,
enz.
eodem die
Jans van Mutschenbroeck, Jean Coopmans, Dirck van Theijlingen en Jordaen Lugtmans, die bij
testament van Pieter van der Straaten van 2-1-1704 gepasseerd alhier voor not. Jan van der Pavort,
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gesteld zijn tot voogden zo van vaders- als moederszijde over zijn testateurs minderjarige dochter,
daar moeder af is geweest Jannetta [DTB: Elisabeth] Coopmans zal., enz.
28-2-1704
Christiaen Suijderman en Hendrik Toorn zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Jacob Suijdermans, daar moeder af is Maritje de Hartigh, enz.
diot 1704
Pieter Iserack en Huijbert Timmers zijn geord. tot voogden over het weeskind van Maerten Pieters de
Jongh, daar moeder af is Maria van Vliet, enz.
1-3-1704
Andries Moet en Jan d’Groot, cleermaker, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Maritje
Teuniss, daar vader af is Andries Bart, enz.
eodem die
Willem van der Helligh, coopman, en Pieter Carelss van Wens zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Arij Gijsbertss Stoker, daar moeder af is Neeltje Pieters Doene, enz.
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5-3-1704
Isaacq Potterij, bostelmaker, en Jacob Scharp, beeltsnijder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van wijlen Arij Timmers, geprocreeerd aan Clara Moijses en Tanneken Andriess, enz.
eodem die
Op het verzoek van Anna van Rhijn, die bij testament van Paulus van der Heijden, haar overleden
man, not. Johannes Bordels alhier van 6-5-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te surrogeren, zijn Willem van Brienen en Leendert s’Heerenbergh
gesurrog. tot voogden over het selve kind, enz.
6-3-1704
Dirck Jansse, visser, en Pieter Pieterze van Son, de bij akte van voogdij van 1-11-1703 van Dirck
Pieterze Trapman, gepasseerd voor not. Jan Swinnas, gesteld zijn tot voogden over de kinderen van
de voorn. Dirck Pietersz Trapman, en Hilletie Pieters, beide zal. ged., enz.
13-3-1704
Jacobus Wigtman, die bij testament van Maria s’Gravelaer, zijn overleden huisvrouw, not. Gerard
Blockerus alhier van 10-2-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
14-3-1704
Cornelis de Wolff, die bij testament van Clasina van Rosse, zijn overleden huisvrouw, not. Arnoldus
Meijsterus alhier van 30-12-1690, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Wouter de Kemp, sackedrager, en Joris van Os, schipper, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Huijbrecht Janss, daar moeder af is Geertruijd Cornelis, enz.
15-3-1704
Neeltje Corstiaens Kleijntjes, die bij het testament van Jan Jillisse de Vos, haar overleden man, not.
Jacob Vinck alhier van 20-11-1703, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 102
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In margine:
19-3-1704
Bartholomeus Bodel en Jan de Broeder zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Sara
Elseviers, daar vader af is Harmanus Godeus, enz.
20-3-1704
Robbert Robberts en Hendrick Meijser zijn geord. tot voogden over de kinderen van Aert Pieters
Lieffkint, daar moeder af is Aaltje Willems de Freijn, enz.
21-3-1704
Op het verzoek van Elisabeth Born en de macht aan de selve als weduwe van Reijnier Claesse van der
Put, ingevolge van des selfs testament gepasseerd op 20-12-1700 voor not. mr. Pieter Ouzeel,
gedefereert, zijn Cornelis de Ligt en Jan Born, in haar plaats (vermits haar herhuwelijk) gesurrog. als
voogden over het kind van de voorn. Reijnier Claesse van der Put, daar moeder af is Elisabeth van
Born, enz.
eodem die
Cornelis Maertensze de Ligt, die bij testament van Annetie Coenraats Oleman, zijn overleden
huisvrouw, van 1-2-1703 voor not. mr. Pieter Ouzeel, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
2-4-1704
Cornelis ‘t Vat en Pieter Kleijn, brander, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Maria Kleijn, daar vader af is Willem van Bergen, enz.
eodem die
Vrouwe Geertruijd Timmers, die bij testament van wijlen de heer mr. Bastiaen Scheepers in sijn Ed.
leve raad ende vroedschap deser Stad, mitsgaders Hoog Heijmraad van Schielandt, etc., haar Ed.
overleden man, van 25-1-1690 alhier, not. Arn. Meijsterus, gesteld was tot voogdesse over hun
kinderen, heeft op heden door de heer en mr. Daniel Noordheij, raad ende vroedschap deser stad,
gedaan verklaren dat haar Ed. de voorn. voogdij is accepterende, enz.
5-4-1704
In margine: pro deo
Hendrick Corneliss Groen, sackedrager, en Hendrick Janse van den Bosch zijn geord. tot voogden
over de weeskinderen van Annetje Janse, daar vader af is Cornelis Rijke, enz.
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eodem die
Op het verzoek van de heer Pieter de Meij en Petrus Wilhelmus Veth is de heer Johan de Goede,
secr.t. van de Reeckenkamer deser stad, vermits de insolventie van de heer James Johnston, geord.
tot deelvoogd, om waar te nemen het nood van de minderjarige kinderen van James Johnston, daar
moeder af is Juffr. Geertruijd Adriana Vethuijsen, over en omtrent zodanige goederen als aan de
voorn. minderjarigen uit kracht van het testament van de heer mr. Isacq Vethuijsen zal., in zijn leven
raad ende Vroedschap, mitsgaders oud burgemeester deser stad, gepasseerd alhier op 24-7-1700,
voor not. Pieter van Buuren, zijn opgekomen, enz.
9-4-1704
Nicolaes Trompert, schilder, en Jacob Bergen, garentweinder, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Lijsbeth Doene, daar vader af is Cornelis de Run, enz.
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11-4-1704
Willem van den Helm, laekekooper, en Jacob Schierlonnig zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jan Robbertsz, daar moeder af is Marija Willems, enz.
eodem die
Op het verzoek van Aert van Engelen en de macht aan hem bij testament van Johannes van Engelen
zal. gepasseerd alhier op 24-7-1699 voor not. Jean du Clou, gedefereert, is Gratiaen Laparra geord.
tot voogd over het voorkind van de voorn. Johannes van Engelen, daar moeder af was Geertruijd
Wijnants, enz.
12-4-1704
Salemon de Paeuw en Pieter Dalij zijn geord. tot voogden over de kinderen van Hartogh Jacobze van
de Bergh, daar moeder af is Grietie van den Bergh, enz.
eodem die
Christoffel Nelst, verwer, en Jan Pietersse Houwert, tamboer, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Rendert Hendrikx, daar moeder af is Jannetie Hendrikx, enz.
eodem die
Pieter Kock, timmerman, en Jan Walvis zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Willem van
Nuijssenburgh, daar moeder af is Barbara Walvis, enz.
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17-4-1704
Jochem Fransse en Dirck Negen Duijsent zijn geord. tot voogden over het kind van Jannetie Gerrits
zal., daar vader af is Thomas de Bruijn, enz.
eodem die
Pieter Baelde en Franco Cordelois, die bij testament van Catharina Crooswijk, weduwe van wijlen
Machiel Baelde, van 18-4-1699, gepasseerd voor not. Arnoldus Muijsterus, gesteld zijn zo voogden
over de goederen de minderjarige kinderen van Franco Baelde zal. als mede erfgenamen uit kracht
van het voorn. testament opgekomen, enz.
18-4-1704
Tobias Fransse van der Coot, die bij testament van Cornelis Jansse Block gepasseerd alhier voor not.
Johan ten Bergh op 31-10-1702, gesteld is tot voogd over de kinderen van Cornelis Jansse Block
voorn., daar moeder af is Engeltje Jansse van der Speck, enz.
eodem die
Franco Cordelois, maekelaar, die bij testament van ut supra, gepasseerd en van dat als supra, gesteld
was tot voogd over de kinderen van ut supra, daar moeder af is ut supra, is op heden van de voorn.
voogdij, op zijn verzoek en te kennen geven van de voorn. voogdij geexcuseerd, enz.
eodem die
Op het verzoek van Tobias Fransse van der Coot is Witte Block, gesurrog. tot medevoogd over de
kinderen van Cornelis Jansse Block zal., daar moeder af is Engeltie Jansse van der Speck, in de plaats
van Franco Cordelois, maeckelaar, die van de voorn. voogdij op heden wettelijk bij deze is
geexcuseerd, enz.
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23-4-1704
Pieter Polijn, mr. chirurgijn, en Laurens Plancius, cruijdenier, zijn geord. tot voogden over de
goederen aan Adriana Verhoeve, minderjarige dochter van Nicolaes Verhoeve, daar moeder af is
Maria de Ruijter, als mede erfgenaam van Sijmon Verhoeven, achtervolgens het testament
gepasseerd voor Pieter Gerlingh, notaris tot Haarlem, op 13-10-1695 opgekomen, enz.
24-4-1704
Abraham Stam en Willem Veen zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jannetie Lauwerense
van Couwenhove. daar vader af is Aerd van Bijlewerff, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabet Das en de macht aan haar bij testament van haar overleden man,
Johannes Zudderlant zal., gedefereert, zijnde hetselve gepasseerd op 14-1-1701 voor not. Otto van
Voorst alhier, zijn vermits haar herhuwelijken in haar plaats gesurrog. tot voogden over het kind van
de voorn. Johannes van Zuijderland, daar moeder af is Elisabeth Das, Hendrik Zudderlant en Cornelis
van Veen, enz.
24-4-1704
Johannes Maertense en Huijbert de Loor zijn ten verzoeke van Catharina Smits en uit kracht van de
macht aan haar als de langstlevende bij testament van Casper Harmensze Lest, haar overleden man,
gepasseerd op 19-3-1693 voor not. Johan Bordels, gedefereert, in haar plaats vermits haar
hertrouwen, gesurrogeert tot voogden over het kind van de voorn. Casper Harmensze, daar moeder
af is Catharina Smits, mede voorn., enz.
eodem die
Hendrik Maertense en Pieter de Jong zijn geord. tot voogden over het kind van Pieter Aertze
Hoogermorst, daar moeder af is Aeltie Pieters, enz.
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2-5-1704
Adam Janse en Hendrick Sijmonss zijn geord. tot voogden over het weeskind van Aaltje Pieters, daar
vader af is Steven Jansz, enz.
7-5-1704
Cornelis Santvoort en Arij Willems zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Cornelia
Ariense, daar vader af is Gerrit Hendricxs, enz.
eodem die
Hendrick Westerbrugge en Arij Willemss zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Jan
Pieters Cooningh, daar moeder af is Lijntje Hendricxs, enz.
eodem die
Op het verzoek van Aletta de Bruijn, die bij testament van Francois van der Bel, haar overleden man,
not. Dirck Vos van Weel alhier van 29-1-1701, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht om
een of meer voogden te mogen surrogeren, zijn Gabriel Arienss van Bancken en Frederick Janss
Mercouw gesurrog. tot voogden over deselve kind, enz.
8-5-1704
de heren mr. Reijnier Visch, oudt president Schepe deser Stad, mr. Pieter Couwenhove en mr. Jacob
de Lange, die bij testament van wijlen de heer mr. Gerard Visch Willemsze, gesteld zijn tot voogden
over de goederen aan Jacob Visch, minderjarige als enige erfgenaam van de voorn. Gerard Visch,
zijnde grootvader paternel, opgekomen, enz.
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21-5-1704
Pieter van der Spaan en Reijnier Raets zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Isaac Cosijn,
daar moeder af is Anthonia van Mouwerick, enz.
eodem die
Joris Dircxs Verduijn en Arnoldus Boudewijnsz van der Heijligh, schoenlapper, zijn geord. tot voogden
over het weeskind van Pieter Seckerij [DTB: Sachariasse], daar moeder af is Annetje Ariens, enz.
22-5-1704
Op het verzoek van Johanna van Haften, weduwe van Johannes van Engelen en de macht aan de
selve bij testament van haar gemelde man zal., op 24-7-1694 gepasseerd alhier, not. Jean du Clou,
gedefereert, zijn Hendrik Kemenaar en Gratiaen Laparra, vermits haar hertrouwen, in haar plaats
gesurrogeert tot voogden over de kinderen van Johannes van Engelen voorn., daar moeder af is
Johanna van Haften voorn., enz.
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eodem die
Op het verzoek van de heren Arnoldus Meijsterus, Abraham de Hartogh en Isack van Schinnen,
Regerende schepe deser Stad als executeurs van het testament van wijlen de heer oud burgemeester
Herman van Zoelen zal., is de heer Gaspar de Masclarij geord. tot administrerende voogd over zekere
lijfrente tot 52 gld. 10 st. ’s jaar, door de voorn. executeurs uit zeker legaat bij codicille van de voorn.
heer Van Zoelen zal. aan Maria Ignatia de Brieux gemaakt aan haar lijve aangelegt, of de provincie
van Utrecht van 22-2-1703, enz.
eodem die
De heer Hendrik Gevers, oud schepen deser stad, en Gerard le Bruijn, die bij testament van de heer
Johan Buurt, gepasseerd op 4-1-1698 voor not. Arnoldus Meijsterus, gesteld zijn tot voogden over de
minderjarige in het voorn. testament geraakt, mitsgaders tot executeurs van het selve testament,
enz.
eodem die
Juffrouw Maria van der Hagen, die bij testament van de heer Jacob de Kets, haar overleden man,
gepasseerd alhier voor not. Arnoldus Meijsterus van 13-9-1701, gesteld is tot voogdesse over hun
kind, heeft op heden door de voorn. notaris Arnoldus Meijsterus voorn. gedaan, verklaart dat zij de
voorn. voogdij was accepterende, enz.
eodem die
Vrouwe Lucretia van Herselen, die bij akte van voogdij van 19-3-1698, gepasseerd alhier voor not.
Arnoldus Meijsterus, van wijlen de heer mr. Jacob Muijs de Brauw, in zijn leven heere van de Keetel,
oud burgemeester ende ontfanger van de gemeene middelen alhier ter steede, gesteld is tot
voogdesse over hun kinderen, heeft op heden ter weeskamer door de voorn. notaris Arnoldus
Meijsterus gedaan verklaren dat zij de voorn. voogdij was accepterende, enz.
foto 108
29-5-1704
Cornelis Deckhuijsen, die bij testament van Cornelia Muts, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
alhier op 3-10-1703 voor not. Jean du Clou, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
4-6-1704
Cornelis Ariense, cruijder, en Pieter Batterij, naeldemaker, zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Leendert Cornelisze van der Meer, daar moeder af is Hester Ariens, enz.
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eodem die
Jacob Welij, schipper, en Maerten Keijser zijn geord. tot voogden over het kind van Grietie Brugmans,
daar vader af is Jan Calander, enz.
eodem die
Hendrik Aelbertze de Wilde, die bij testament van wijlen Maijken Vergeer, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 15-11-1703 voor not. Philips de Custer, gesteld is tot voogd over hun kinderen,
enz.
5-6-1704
Clement Wackerdack en Hendrick Schiebaen zijn geord. tot voogden over de voorkinderen en Laurins
Verburgh tot voogd over het nakind, mitsgaders de vrucht waarvan de weduwe “vermeent
beswangert te gaen” van Maerten Cornelisze de Ridder, zijnde de moeder van het voorn. nakind
Teuntie Teunis, enz. [Maerten de Ridder had voorkinderen; Teuntje was diens tweede vrouw,
zwanger en moeder van het nakind].
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7-6-1704
Jan Cox, cleermaker, en Pieter Vinck, draijer, zijn geord. tot voogden oven de kinderen van Maria
Hendrickx, daar vader af is Steven Croesen, enz.
12-6-1704
Hendrick Koster en Olivier Pieters zijn geord. tot voogden over het kind van Gerardus Nieuwenburgh,
daar moeder af is Margrieta Buijs, enz.
eodem die
Carolus van Aller en Jacobus Houwert, backer, zijn geord. tot voogden over de goederen de
minderjarige kinderen van Lambert Houwert opgekomen en aanbestorven door overlijden van
Trijntje Lamberts, enz.
eodem die
Grietie Tielemans, die bij testament van Lambert Houwert, haar overleden man, gepasseerd op 1-121698 voor not. Jan van Someren, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Op het verzoek van Grietie Tielemans en de macht aan haar bij testament van Lambert Houwert,
haar overleden man, gedefereert, gepasseerd op 1-12-1698 voor not. Jan van Someren alhier, zijn
Carolus van Aller en Jacobus Houwert geord. tot medevoogden over de kinderen van Lambert
Houwert, daar moeder af is Grietie Tielemans, enz.
18-6-1704
Huijbert Doelgael en Alexander Noortsij zijn geord. als voogden over het weeskind van Magdaleena
Stevens, daar vader af is Daniel Camael, enz.
25-6-1704
Jacob Jansz, timmerman, en Gerrit Aelbertze, klapwaker, zijn geord. tot voogden over het kind van
Jan Beeckhoven, daar moeder af is Trijntie Hendrikx, enz.
eodem die
Joris Sluijten en Jan Koeck, cleermaker, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Arent Uvelgum,
daar moeder af is Catharina Willems, enz.
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eodem die
De heer mr. Dirck Sismus, advocaet, die bij testament van Juffr. Elisabet van Bleijs [moet zijn: van
Bleijswijck], zijn overleden huisvrouw zal. ged., van 12-11-1702 gepasseerd alhier voor not. Arnoldus
Meijsterus, gesteld was tot voogd over hun kinderen, enz.
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27-6-1704
Pieter Pieterze Lam die bij testament van Aletta de Wijs zijn overleden huisvrouw, van 6-4-1704 en
gepasseerd voor not. Abraham Coxius van den Abeele alhier, gesteld is tot executeur van het voorn.
testament, enz.
eodem die
Stijntie Jacobs Roggeveen, die bij testament van Huijg Theunisse Tromp, zijn overleden huisvrouw!, in
dato den 27-4-1704 en gepasseerd voor not. Abraham Pijthius, gesteld is tot voogdesse over hun
kind, enz.
eodem die
Jacob Turck en Jan Huijbertze zijn geord. tot voogden over de kinderen van Elsje Jans, daar vader af is
Mattijs Leendertze, enz.
eodem die
Wittert Claesse en Aernout Jacobze zijn geord. tot voogden over het kind van Catharina Philips, daar
vader af is Leendert Harmense, enz.
eodem die
Antoni Tromp en Hendrik Lijmesteijn die bij testament van Huijg Teunisse Tromp, van 27-4-1704 en
gepasseerd. voor not. Abraham Pijthius, gesteld zijn tot voogden over het voor- en nakind van de
voorn. Huijg Teunisse Tromp, daar moeder af was Lijsbet Lievensze en moeder is Stijntie Jacobs
Roggeveen, enz.
28 dito
Pieter Stoorman, varendeman, die bij testament van Catharina Nieuwervaart, zijn overleden
huisvrouw, van 25-8-1695 en gepasseerd voor not. Johan van der Hoeven, gesteld is tot voogd over
hun kind, enz.
foto 111
2-7-1704
Huijgh Dircxe Vermeer, die bij testament van Trijntje Jacobs van Leeuwen, zijn overleden huisvrouw,
not. Johan van Someren alhier van 4-1-1703, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieternelletje Aarts van Lierop, die bij testament van Reijnier Harpers de Wijs, haar overleden man,
not. Johan van de Pavort alhier van 21-3-1704, is gesteld tot voogdesse over hun kinderen, enz.
4-7-1704
Ingetje de Ruijter, die bij testament van Sander van Dueren, haar overleden man, gepasseerd voor
not. Jan van der Hoeven alhier van 25-10-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, enz.
5-7-1704
Lambert van Outheusden en Daniet van Wede zijn op het verzoek van Ingetie de Ruijter, weduwe van
Sander van Dueren en de macht aan haar bij testament van haar man zal. gepasseerd alhier van 2510-1699 voor not. Jan van der Hoeven, gedefereert, vermits haar hertrouwen, in haar plaats
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gesurrogeert tot voogden over het kind van de voorn. Sander van Dueren, daar moeder af is Ingetie
de Ruijter, mede voorn., enz.
eodem die
Harmen Barentze en Nicolaes Harmense zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jannetie
Harmens, daar vader af is Jan Clem, enz.
foto 112
9-7-1704
Hugo Coornhart en Jacob Coornhart zijn geord. tot curateurs over de persoon en goederen van
Elisabeth Coornhart, innocente persoon, enz.
eodem die
Gerrit van der Boeck is geord. tot voogd over de kinderen van Job Rokusze van der Schenck en [niet
vermeld], beide zal. ged., enz.
15-7-1704
Johannes Couwenbergh, mr. haersnijder, die bij testament van Hester Benschop, zijn overleden
huisvrouw, van 9-3-1700 en gepasseerd voor not. Zeger van der Brugge alhier, gesteld is tot voogd
over hun kind, enz.
16-7-1704
Op het verzoek van Anna Hakendover, weduwe van Antoni Verbeeck en de macht aan de selve als
langstlevende “van hun contharele” voorn. bij testament van de voorn. Antoni Verbeeck, gepasseerd
alhier op 13-11-1690 voor not. Johannes Bordels, gedefereert, is Johannes van Couwenbergh en
Johannes Stoock, vermits haar hertrouwen, in haar plaats gesurrogeert tot voogden over het kind
van Antoni Verbeeck en Anna Hakendover, enz.
17-7-1704
Lourens de Busselaer, kaersmaker, en Jochem France, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Hans Hendricks van Bronswijck, daar moeder af is Hendrickje Pauluss, enz.
18-7-1704
Harmanus van den Bergh en Willem van Muijs zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Harmen Pietersz, daar moeder af is Katharina Bellendorp, enz.
eodem die
Jan van Schoonhoven, metselaer, en Reijnier Opsteijger zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Anna Jans van Goole, daar vader af is Arij Corneliss van der Mijde, enz.
foto 113
23-7-1704
Jacob Denijss en Samuel van Noort zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Cornelis
Davitss, daar moeder af is Neeltje Jans, enz.
eodem die
De heer en mr. Adriaen van Bleijswijck, die bij testament van wijlen Juffr. Elisabeth van Bleijswijck,
gepasseerd alhier op 12-11-1701 voor not. Arnoldus Meijsterus, gesteld is als voogd over haar
kinderen, daar vader af is de heer mr. Dirck Sismus, advocaet, enz.
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eodem die
Jan van Leeuwen, oud schepen van Schieland, die bij testament van Marijtie Ariens van Leeuwen,
gepasseerd op 24-11-1690 voor not. Ewout Guldenbagh, gesteld zijn tot voogden over haar kinderen,
enz.
eodem die
Jan van Leeuwen, die bij akte van assumptie van 4-3-1692, gepasseerd voor not. Zeger van der
Brugge, gesteld is bij Maria Jans, weduwe van Jacob Willemze van Leeuwen, uit kracht van de macht
bij testament van haar overleden man zal. voorn., gepasseerd voor not. Nicolaes van Kleeff alhier van
20-8-1678 gedefereert, gesteld is tot medevoogd over de kinderen en descendenten van Jacob
Willemze van Leeuwen voorn., enz.
eodem die
Jan van Leeuwen, die bij akte van voogdij, gepasseerd op 19-6-1703 voor not. Jean du Clou, bij Arij
Engelbregtze van Leeuwen, gesteld is tot voogd over desselfs kinderen, is op heden ter weeskamer
comparerende op zijn te kennen geven en verzoek, van de voorn. voogdij ontslagen, enz.
26-7-1704
Teunis Leeflang, binneschipper, die bij testament van Ariaentie Ariens, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 8-4-1704 voor not. Johan Meesters, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
30-7-1704
Jan Beuijt en Isack van der Strigt, varentgesellen, zijn geord. tot voogden over het kind van Robbert
Janson, daar moeder af is Catharina Beuijt, enz.
foto 114
6-8-1704
Jan van den Acker, witwercker, en Paulus Jansze van den Acker, bostelmaker, zijn geord. tot voogden
over de minderjarige kinderen van Jannetie Jans Godelet, daar vader af is Jan van de Acker, enz.
7-8-1704
Francois Niedijk en Laurens ter Horst, die bij testament van Maritie van Leeuwen, van 2-7-1704.
gepasseerd voor not. Johan ten Bergh, gesteld zijn tot voogden over het kind van de voorn. Marijtie
van Leeuwen, daar vader af is Adriaen van der Kruijs, enz.
8-8-1704
Willem Leendertze, timmerman, en Hendrik Emming, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Nicolaes Jansse, daar moeder af is Heijltie Willems, enz.
eodem die
Pieter Kroes, sackedrager, en Johannes Jansse de Loor zijn geord. tot voogden over het kind van Dirck
Bosser, daar moeder af is Aeltie Barents, enz.
In margine:
eodem die
Jacobus de Reus en David Edmonston, die bij testament van wijlen de heer Matthijs van Roijen, in
zijn leven commandeur ten dienste vant Ed. Mog. collegie ter admiraliteijt tot Amsterdam,
gepasseerd op 19-3 [jaar niet vermeld], voor not. Francois Nollet tot Amsterdam, de voorn. gesteld
zijn tot executeurs en voogden voor diens nagelaten fideicommissaire goederen, enz.
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9-8-1704
Op het verzoek van Maria van Halmael, weduwe van Dirck van Esch zal., en de macht aan haar als
langstlevende bij testament van haar voorn. man zal., van 2-7-1699 en gepasseerd voor not. Philips
de Custer gedefereert, zijn tot voogden over zijn kinderen, in de plaats van de voorn. weduwe,
vermits haar hertrouwen, gesurrogeert Laurens Schijn en Matthijs Schaeps, enz.
eodem die
Jannetie Gerrits, die bij testament van wijlen Willem van Aeken zal., haar overleden man, gepasseerd
op 10-5-1702, not. Johan van Someren alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Eldert van Dijck en Nicolaes Mostertman, die bij akte van voogdij, gepasseerd op 7-9-1703 not. Johan
van Someren, gesteld zijn tot voogden over het kind van Willem van Aeken, daar moeder af was
Geertruijd Dirckx Negenduijsent, enz.
foto 115
eodem die
Arij Cornelisze van der Zee, mr. koeckebacker, die bij testament van Marijtie Schoonemaen, zijn
overleden huisvrouw, gepasseerd op 3-5-1696, not. Johan van Someren alhier, gesteld is tot voogd
over hun kinderen, enz.
eodem die
Wouter de Kemp, sackedrager, en Hermanus Eijckman zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Catharina de Kemp, daar vader af is Matthijs Schaeps, enz.
13-8-1704
Cornelia Wijlaert, die bij testament van Johan Haesbroeck, haar overleden man, gepasseerd op 27-91695 not. Govert van Gesel alhier, gesteld is als voogdesse over haar kinderen als mede het kindskind
van haar dochter Cornelia Haesbroek, daar vader af is Willem van Riel, heeft op heden door Jan
Swinnas, eerste clercq van den secretaris van de kamer gedaan, verklaren dat zij de voorn. voogdij
was accepterende, enz.
den 14 dito
Jan Alderssen Blesgraeff en Cornelis Swanenburg zijn geord. tot voogden over de goederen aan de
minderjarige kinderen van Neeltie Blesgraeff en Dirck Swanenburg zal., als medeerfgenamen van
Willemtie Jansz van Voorst zal. opgekomen, enz.
16-8-1704
Jacob Thomson, cleermaker, en Jan Oset zijn geord. tot voogden over de kinderen van Thomas
Huijge, daar moeder af is Angenieta Duner, enz.
foto 116
eodem die
Johannes van Doornen en Abraham van der Hest zijn geord. tot voogden over de minderjarige
weeskinderen van Reijnier Stoop, daar moeder af is Maria Willems, enz.
18-8-1704
Jan Aldertsen Blesgraeff en Leendert Cornelisze, thuijnbereijer, zijn geord. tot voogden over de
goederen aan de minderjarige kinderen van Pieter van Swieten en Marijtie Blesgraeff als
medeerfgenamen van Willemtie Jans van Voorst zal., opgekomen, enz.
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28-8-1704
Adrianus Conijn, die bij akte van voogdij van Jannetie Machielsze, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 31-5-1699, not. Zeger van der Brugge, gesteld is als voogd over hun minderjarige
kinderen, enz.
3-9-1704
Jan Jansz de Jongh en Gillis Tomass Hopman, varentgesel, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Zacharias Stoffelse, daar moeder af is Jannetje Tijsse, enz.
eodem die
Claes Bastiaens en Jan Ariens Houshoorn zijn geord. tot voogden over de kinderen van Cornelis
Maertens Vermeulen, daar moeder af is Trijntje Ariens, enz.
4-9-[1704]
Wouter van der Vin, smit, en Hendrik den Engel zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Catharina Jans van Asbergen, daar vader af is Martinus Dussard, enz.
eodem die
Dirck van Mulm en Martinus Dussard zijn geord. tot voogden over de kinderen van Johannes
Koeckebacker, daar moeder af is Grietie Rietveld, enz.
eodem die
Dirck van Mulm en Coenraat Suijdhoff zijn geord. tot voogden over de kinderen van Nicolaes
Gabrielse, daar moeder af is Pieternella Jans Duijvendijk, enz.
foto 117
5-9-1704
Willem Willems, kruijer, en Jan Pieters Groenewout, krijer, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Maria Robberts, daar vader af is Pieter van Vlissinge, enz.
eodem die
Abraham Plemp, mr. metselaer, en Pr. van Veen, boekdrucker, zijn geord. tot voogden over het kind
van Cornelis Doncker, daar moeder af is Amelia Eerland, enz.
eodem die
Adriaen van Ravesteijn en Abraham de Back, die bij testament van Juffr. Geertruijd Jacobs Groenrijs,
weduwe van Dirck van Ravesteijn, not. Arnoldus Meijsterus alhier van 25-9-1702, zijn gesteld tot
executeurs van dien en voogden over de minderjarige daarin geraakt en administrateurs van deselve
goederen, enz.
eodem die
Berent Rees en Cornelis Rees zijn gesurrog. tot voogden, in de plaats van Jan Rees (vermits zijn
insolventie) over het weeskind van Petronella Jans Besoijen, daar vader af is de voorn. Johan Rees,
enz.
6-9-1704
Maerten Jansse, metselaar, en Francois Loeck zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Christoffel Zeeman, daar moeder af is Annetie Hendrickx, enz.
eodem die
Pieter Pieterse, smit, en Isack Sijbrantze, varentgesel, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Susanna Pieters, daar vader af is Frans Janssen, enz.
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13-9-1704
Op het verzoek van Anna Jans van der Velden en de macht aan haar bij testament van Cornelis
Adriaense! de Bruijn, haar overleden man, gepasseerd op 22-11-1703, not. Arnoldus de Guijlicker,
gedefereert, zijn vermits haar hertrouwen, in haar plaats gesurrog. tot voogden over de kinderen van
de voorn. Cornelis Daniels! de Bruijn, gesurrogeert Jan Jacobze van der Velden en Jacob Jansse van
der Velden, enz.
foto 118
eodem die
Coenraet Suijdhoff, die bij testament van Catharina van Muijlenberg, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 15-12-1703, not. Johannes Bordels, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Cornelis Johannes Hurnius, apotheker in ’s Gravenhage, en Johan Dop, geelgieter alhier, die bij
testament van Deliana Hurnius, gepasseerd op 12-10-1703, not. Gerard Blockerus, gesteld zijn als
voogden over haar nagelaten zo minderjarige als uitlandige kinderen, enz.
eodem die
Pieter Jansse en Daniel Stevense, kuijpers, zijn geord. tot voogden over het kind van Magteltie Jans,
daar vader af is Lambert Jansse, enz.
eodem die
eodem die
Jan Groenewout en Johan Baltense zijn geord. tot voogden over de kinderen van Anna Damas, daar
vader af is Pieter Houthuijsen, enz.
19-9-1704
Aron Neres, voorlezer inde Joodse Synagoge alhier, en Isack Dias Goutieres, coopman, zijn gesteld tot
voogden over het kind van Rebecca Mendis, daar vader af is Elias Ferdinand Fega, ”onder den
behoorlijk eed bij die van de Joodse gemeijnte gebruijckelijk aen handen van Heeren Weesmr.n.
gedaen”, enz.
eodem die
Matthijs de Ridder, wantsnijder, en Antoni Heijligers zijn geord. tot voogden over het kind van
Jannetie Brouwers, daar vader af is Dirck van Cleeff, enz.
foto 119
24-9-1704
Matthijs de Ridder, wantsnijder, en Heijman Tuckers, mr. cleermaker, zijn ten verzoeke van Jan Beuk
en Maria van den Bergh “onder dopsigte van dese camer” geord. tot voogden of curateurs over het
legaat van 3000 “rijxsdaelders” gemaakt aan de minderjarige kinderen van Maria van den Bergh
voorn., door Cornelis van den Bergh zal., in zijn leven vrijburger op Malacca, achtervolgens diens
testament van 22-8-1700, gepasseerd voor de secretaris van Malacca, enz.
eodem die
Olivier van Deuren en Pieter van Dijck zijn geord., ten verzoeke van de heren burgemeesters van
Fredrikstad in Holsteijn, bij haar missive van [niet vermeld] 1704 aan de heren burgemeesters of wel
de weeskamer van deze stad gedaan, tot voogden over de goederen van Georgius van Deuren zal., in
zijn leven predikant in de remonstrantse gemeijnte aldaar te lande “berustenden des selfs nagelate
kinderen als sijne eenige erfgenamen”, opgekomen, enz.
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25-9-1704
Leendert Maarschalck en Aarnout Jacobze, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over het kind van
Balte Marschalk, daar moeder af is Jacomijna Romeijna, enz.
eodem die
Jacob Jansse Wijckman, varentgesel, en Hendrik Sijversze de Haas, zijn geord. tot voogden over het
kind van Aelbert Croon, daar moeder af is Lijntie Pieters, enz.
eodem die
Hendrick Schut is, ten verzoek van diaconie van de Mennoniste gemeijnte binne dese stad “die men
de Vlamingen noemt”, haar vergaderingen houdende in de Leeuwestraat, gesurrog. tot
administrateur over de goederen aan de dochter van Arent Arentse van Swol en Geertie Cornelis
Santvliet, bij overlijden van Jannetie Cornelis van der Sprongh opgekomen, achtervolgens haar
testament, gepasseerd op 9-2-1671, not. Pieter van Someren, in de plaats van David Bout zal., enz.
foto 120
27-9-1704
Claas Maertense, kleermaker, en Arij Pietersse, speldemaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Huijbert Fransse, daar moeder af is Ariaentie Ewouts, enz.
2-10-1704
Jan Swinnas, die bij deze kamer gesurrog. is geweest in de plaats van de heer Antoni van Loon tot
voogd en administrateur over de goederen opgekomen bij testament van Hillegonda van Kempen,
aan de kinderen van Magtildis van Loon en Johan Meijer, is op heden op het verzoek van de heer
Antoni van Loon, van zijn voorn. voogdij en administratie ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
De heer Antoni van Loon is gesurrog. tot voogd en administrateur, in de plaats van Jan Swinnas,
notaris, de welke op heden van zijn voogdij en administratie is ontslagen, over de goederen
opgekomen bij testament van Hillegonda van Kempen, aan de kinderen van Magtildis van Loon en
Johan Meijer, enz.
4-10-1704
Arij Verburg en Willem van der Cloot zijn ten verzoeke van Elisabeth Trompetters en uit kracht van de
macht aan haar bij testament van Melsert van Westhuijsen, haar overleden man, gepasseerd op 118-1698, not. Johannes Bordels, vermits haar herhuwelijken, in haar plaats gesurrog. tot voogden over
het kind van de voorn. Melsert van Westhuijsen, daar moeder af is Elisabeth Trompetters, mede
voorn., enz.
eodem die
Arien Pieters Verburgh, die bij testament van Sophia Heulbos, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
op 23-1-1688, not. Hans Smit, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Nicolaes Dirckze de Jong en Cornelis Cornelisse t Hart zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Bartholomeus van Malsem, daar moeder af is Jannetie Dirckx de Jong, enz.
eodem die
Jacobus Wilschut en Arij Sandersse zijn geord. tot voogden over de kinderen van Clara Theunis
Luterse, daar vader af is Jan Bijon, enz.
foto 121
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eodem die
Willem Antonisse Eijnspick, molenaer, die bij testament van Trijntie Cornelis Schoneman, zijn
overleden huisvrouw, gepasseerd op 30-7-1704, not. Philips de Custer, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Johannes Kemenaar, die bij testament van Judit Melsen, zijn overleden [huisvrouw], gepasseerd op
13-3-1692, not. David d’Olijslager alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
9-10-1704
Op het verzoek van Annetie van Leeuwensteijn en de macht aan haar bij testament van Gerrebrant
Bos, haar overleden man, gepasseerd op 26-3-1681, not. Cornelis van Roosendaal alhier, gedefereert,
zijn vermits haar hertrouwen in haar plaats, tot voogden over hun kind gesurrog. Teunis de Kuijper
en Jan Hermanse, enz.
eodem die
Jan van Loendersloot, schilder, en Pieter van der Snoeck zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Jacobus van Loendersloot, daar moeder af is Elsje Bergslandt, enz.
10-10-1704
Antoni van Brienen, mr. smit, die bij testament van Marijtie Rijse, gepasseerd alhier op 2-6-1704, not.
Jacob Vinck, gesteld is tot voogd over de goederen aan de minderjarige uit kracht van het voorn.
testament gemaakt en besproken, enz.
eodem die
Op het verzoek van Antoni van Briemen en de macht aan hem bij testament van Marijtie van Rijse,
gepasseerd op 2-6-1704, not. Jacob Vinck alhier, gedefereert, is Barent Coeleman geord. tot
medevoogd over de goederen de minderjarigen bij het voorn. testament gemaakt en besproken, enz.
foto 122
eodem die
Johannes Bronsgeest, schoolmeester, en Johannes Struijs, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over
de kinderen van Cornelis van Vianen, daar moeder af is Marthanetta Kand, enz.
eodem die
Gerard Huijs, binneschipper, en Dingeman Cornelis van Gijsse zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Jannetie Jooste, daar vader af is Pieter Pieterse, enz.
eodem die
Jan Willemze, wever, en Willem Fransse, naeldemaker, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Frans Jacobze, daar moeder af is Jannetie Cornelis, enz.
11-10-1704
De heer en mr. Adriaen Prins, die bij testament van wijlen de heer mr. Gerard Visch, gepasseerd [niet
vermeld], gesteld is tot voogd over de goederen aan Jacob Visch als zijn enige en universele
erfgenamen! opgekomen, enz.
eodem die
Johannes Artoijs, kruijder, en Johannes Maas, opperman, zijn geord. tot voogden over het kind van
Hendrik Maes, daar moeder af is Marijtie Cornelis, enz.
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15-10-1704
Nicolaes Kool, mr. chirurgijn, is gesteld tot voogd over de kinderen [van] Dominicus Hartcamp van
Vollenhove, overleden in Oost Indie op Jasfanapatnam, daar moeder af was [niet vermeld], enz.
eodem die
Cornelis van Nagelbeeck en Jacob Engelsch zijn geord. tot voogden over de kinderen van Anna
Ballaert, daar vader af is Isack Wouters, enz.
eodem die
Johannes Gerritze en Nicolaes Vermeulen zijn ten verzoeke van Marijtie Robberts van den Bergh en
ter zake van de macht aan haar bij testament van Gabriel Claesze van Berckel, haar overleden man,
gepasseerd op 3-9-1699, not. Johan van Someren alhier, in haar plaats, vermits haar hertrouwen,
gesurrog. tot voogden over het kind van Gabriel Claesse voorn., enz.
foto 123
17-10-1704
Schalck Claesse, boeckhacker, en [niet vermeld], die bij testament van Matthijs Smit, gepasseerd op
2-6-1703, not. Johan ten Bergh, gesteld zijn tot voogden over zijn nagelaten minderjarige kinderen
geprocreeerd bij Elisabeth Broeders zal. ged., enz.
eodem die
Op het verzoek van Ariaentie Kelk en de macht aan haar bij testament van haar man zal. Matthijs
Smit, gepasseerd op 2-6-1703, not. Johan ten Bergh alhier, gedefereert, zijn, vermits haar
hertrouwen, in haar plaats gesurrog. tot voogden over zijn kinderen, bij Ariaentie Kelck voorn.
geprocreeerd, Schalck Claesse, boeckhacker, en Willem Willems Malpa, enz.
23-10-1704
Casparus Vinckeman, wijnverlater, en Servaes Burger zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Jan Vlerkman, daar moeder af is Margrieta Stoepe, enz.
eodem die
Hendrick Lijmsteijn en Antoni Tromp zijn geord. tot voogden over de kinderen van Huijgh Teunisse
Tromp, enz.
25-10-1704
Jan Stuurman en Cornelis Machielse zijn geord. tot voogden over het kind van Cornelis Jansse, daar
moeder af is Hendrickie Coenraets, enz.
eodem die
Nicolaes de Vries, martschipper van hier op ’s Hertogenbosch, die bij testament van Sophia van
Leeuwen, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier op 7-7-1702, not. Arnoldus de Guijlicker,
gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
foto 124
29-10-1704
Op het verzoek van Juffrouw Josina Tack en de macht aan haar bij testament van sr. Willem
Beijerman, haar overleden man, gepasseerd op 6-11-1693, not. Gerard Blockerus, gedefereert, zijn,
vermits haar hertrouwen, in haar plaats gesurrog. tot voogden over hun kind, de heren mr. Johan van
Es en Jacob Beijerman, enz.
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eodem die
Cornelis Swanenburgh, commissaris van ’t Goudse veer, die bij testament van Adriaentie
Noorderleeuw, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op 29-8-1701, not. Philips de Custer alhier,
gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Pieter Spaen en Gerrit Jansse zijn geord. tot voogden over het kind van Ida Cornelis, daar vader af is
Maerten van der Linden, enz.
eodem die
Willem Andriesze en Johan Davidze zijn geord. tot voogden over het kind van Barent Coenraetze,
daar moeder af is Grietie Robberts, enz.
30-10-1704
Laurens Vastenhoud en Jacobus Claesse zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Pietersse, daar
moeder af is Jannetie Jonas, enz.
eodem die
Matthias Vleckharing en Maerten Ariens Reijns zijn geord. tot voogden over het kind van Pieternella
Ariens, daar vader af is Gerard Robbertze Vijgh, enz.
eodem die
Isack van Doorn, mr. goudsmit, is gesurrog., in de plaats van Leendert van Doorn zal., tot mede
executeur van het testament en administrateur over de nagelaten goederen van Geertie Jacobs zal.,
gepasseerd op 11-11-1701, not. Jan Swinnas, enz.
foto 125
Isack van Doorn is, ten verzoeke van Abraham van Dorn, gesurrog., in de plaats van Leendert van
Doorn zal. tot mede curateur over de persoon en de goederen van Jacob van Doorn, innocent, enz.
1-11-1704
Gerrit Jansse Huijs, binneschipper, en Philips Pietersse zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Gerrit Jansse van Bugten, daar moeder af is Pieternella Foppen, enz.
eodem die
Jacobus Swemmer en Willem Hanneman, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Willem Jansse de Haas, enz.
5-11-1704
Francois Dame de Bont en Johan la Mot zijn geord. tot voogden over het kind van Susanna Robbers,
daar vader af is Christiaen Hendrikze Meulenaar, enz.
eodem die
Paulus Cornelisze. besemmaker, en Hendrik Pietersse, sleeper, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Judith Willems, daar vader af is Sander Willemsz, enz.
6-11-1704
Paulus Kornelisse en Sander Willems zijn geord. tot voogden over de kinderen van Francois
Machielse, daar moeder af is Aeltie Bogaerts, enz.
eodem die
Op het verzoek van Lijsbet van Wijngaerde en de macht aan haar bij testament van Gerrit
Vermeulen, cruijdenier, gepasseerd op 24-7-1690, not. Johannes Bordels, gedefereert, zijn, over hun
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kinderen, vermits haar hertrouwen, gesurrog. tot voogden Samuel van Wijngaerde en Pieter van den
Ende, enz.
eodem die
Lena Block, die bij testament van Jan Nieuwpoort, haar overleden man, op 19-1-1700 gepasseerd
voor not. Jan Swinnas alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
foto 126
7-11-1704
Jan Boterschot, mr. schoenmaker, die bij testament van Catharina de Haas, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 19-6-1703, not. Johannes Bordels alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Herbert Oudemans en Abraham de Lepelaar zijn geord. tot voogden over de kinderen van Johannes
Ruijs, daar moeder af is Heijltie Noordhoek, enz.
8-11-1704
Adriaen van Dijck, houdkooper, en Pieter Coning, vlaskooper, die bij testament van Helena de Ruijter,
gepasseerd op 4-2-1704, not. Dirck Vos van Weel alhier, gesteld zijn tot voogden over de
voorkinderen van de voorn. Helena de Ruijter, daar vader af was Govert Sinjoor, alsmede haar
nakind, daar vader af is de voorn. Adriaen van Dijk, enz.
eodem die
Dirck Halfkaek en Dirck van Nels zijn geord. tot voogden over het weeskind van Geertruijd Joris, daar
vader af was Christiaen Wijgertze, enz.
12-11-1704
Samuel Robbertze van Esch en Willem van der Helm zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Harmanus Fransse, daar moeder af is Maertie Abrahams, enz.
eodem die
Jacob Dirckze van der Kemp en Willem van der Helm zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Lijsbet Pieters, daar vader af is Samuel Robbertze van Esch, enz.
eodem die
Jacobus Tijs en Hendrik Bellaert zijn geord. tot voogden over het kind van Cornelis Rijsbergen, daar
moeder af is Hester Tijs, enz.
eodem die
Boudewijn Erkelens, wonende tot Dordrecht, die bij testament van Lambert Erkelens, gepasseerd
alhier op 25-5-1696, not. Philips Basteels, gesteld was tot voogd over de goederen aan de kinderen
van Antoni Erckelens als medeerfgenamen van de voorn. Lambert Erckelens, uit kracht van zijn
voorn. testament opgekomen, is op zijn verzoek en te kennen geven van de voorn. voogdij ontslagen
en vrijgesteld, enz.
foto 127
eodem die
Johan van Campen, clercq ter secretarije van deser stad, is gesurrog., in de plaats van Boudewijn
Erckelens, dewelke van zijn voogdij op heden is ontslagen en vrijgesteld, tot voogd over de goederen
aan de minderjarige kinderen van Antoni Erckelens, als mede erfgenamen van Lambert Erkelens, uit
kracht van zijn testament, gepasseerd alhier op 25-5-1696 voor not. Philips Basteels, opgekomen,
enz.
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13-11-1704
Mattijs van der Graeff en Denijs Jansze zijn geord. tot voogden over het kind van Catharina
Strooband, daar vader af is Louis Cels, enz.
eodem die
Christoffel Rijnwout en Lucas Kooleman zijn geord. tot voogden over het kind van Arnoldus Metsis,
daar moeder af is Lijsbet Pieters, enz.
20-11-1704
Leendert de Vuijck, bidder ter begraeffenisse, en Gijsbert Kervel zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Arij van Assel, daar moeder af is Annetie France Houdt, enz.
eodem die
Abraham Kievit, metselaar, en Hermanus Jansse Vermeulen, schoenmaker, zijn geord. tot voogden
over het kind van Lijsbet Jans van der Heijden, daar vader af is Sijmon Kievit, enz.
eodem [die]
Willem van Rousten [DTB: van Roesten] en Joris Abrahamse zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Pieter van Rousten, daar moeder af is Hillegond Lodewijks Heeveen [DTB: Hevé], enz.
foto 128
21-11-1704
Pieter Salvester en Abraham Meijers zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van wijlen
Michiel van Winden, daar moeder af was [niet vermeld], enz.
In margine:
21-11-1704 [er staat: 1705]
Barent Rammer en Lourens de Roo zijn geord. tot voogden over de minderjarige dochter van
Ariaentje Raatsvelt en Hillebrand Jans, beide zal. ged., enz.
27-11-1704
Johannes Notemans, die bij testament van Catharina Eerland, gepasseerd op 13-9-1704, not. Jan van
der Hoeven alhier, gesteld is tot voogden! over hun kinderen, enz.
3-12-1704
Hendrik van Hees en Johannes Navée, corenmeeter, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Gerrit Abrahamse van Leeuwen, dewelke uitlandig is, enz.
In margine:
4-12-1704
Joost Claes en Pieter Claes zijn geord. tot voogden over het weeskind van Nicolaes Wouters en
Annetje Maertens, beide zal. ged., enz.
11-12-1704
Nicolaes Vermeulen, horologiemaker, en Jan Buijs zijn geord. tot voogden over het kind van Gerrit
Claesse, daar moeder af is Maggeltie Ariens van der Meulen, enz.
12 dito
Andries Doncker en Willem Provencie zijn geord. tot voogden over het kind van Thomas Been, daar
moeder af is Jannetie Riddel, enz.
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13-12-1704
Laurens Pieters van Weteringe, die bij testament van Aletta van Venloo, zijn overleden huisvrouw,
not. Ottho van Voorst alhier van 6-2-1692, is gesteld tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Pieter Lourens van Weteringe en Jan Laurens van Weteringe, die bij testament van uts., gepasserd
voor uts., zijn gesteld tot voogden met en nevens Lourens Pieters van Weteringe en Wilm van
Venloo, deser werelt overleden, over de weeskinderen van Aletta van Venloo, daar vader af is de
voorn. Laurens van Weteringe, hebben op heden door Cornelis Jans van Weteringe als last en
procuratie hebbende van de voorn. Pieter en Jan Lourens van Weteringe, not. Jacob van Santen van
12-12-1704 “int register van de contracte geregistreert”, doen verklaren, enz.
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eodem die
Op het verzoek van Laurens, Pieter en Jan van de Weteringe, die bij testament van uts., zijn gesteld
tot voogden over de kinderen van Aletta van Venloo, is Cornelis Jans van Weteringe gesurrog. tot
medevoogd, in de plaats van Wilm van Venlo, “deser werelt overleden”, over de voorn. kinderen,
enz.
17-12-1704
Op het verzoek van Maria Bredenburg, die bij testament van Jacobus Messchert, haar overleden
man, not. Johannes Bordels alhier van 9-7-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met macht
om een of meer voogden te mogen surrogeren, zijn door Frans Oudaan, coopman, als last en
procuratie hebbende van de voorn. Maria Bredenburg, not. Jan Swinnas alhier van 16-12-1704, in
haar plaats gesurrog. Jan Messchert en Christiaen Verburgh, beide coopluijden, tot voogden over t
selve kind van Jacobus Messchert, daar moeder af is de voorn. Maria van Breedenburgh, enz.
18-12-1704
Jan van der Pijl, seijlmaker, en Pieter Mattheuss zijn geord. als voogden over het weeskind van
Catrina Willems, daar vader af is Steven Robberts, enz.
eodem die
Steven Robberts en Pieter Mattheuss zijn geord. tot voogden over het weeskind van Hendrick
Andriess, daar moeder af is Grietje Jans, enz.
19-12-1704
Jacob van der Baelen, tuijnder, en Johannes Verboom, wolkammer, zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Paulus Claesse Verburg, daar moeder af is Geertruijd Fredrikx, enz.
eodem die
Pieter Spaen en Pieter van Neck, metselaars, zijn geord. tot voogden over het kind van Joris Quack,
daar moeder af is “Munster onder de” [Daarna volgt er niets] [Moet zijn: Marijtje Joosten], enz.
foto 130
20-12-1704
Adrianus van Buiere en Joris Ketelaer zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Abraham
Rubroek, daar moeder af is Sara Ariens, enz.
2-1-1705
Alexander Johnson en Alexander Watzon zijn geord. tot voogden over het kind van Christina Radger,
daar vader af is Walter Jongen, enz.
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eodem die
Hendrik Kalff, die bij testament van Jeman Bosman zal., gepasseerd op 31-7-1688, not. Govert van
Gesel, gesteld is tot voogd over de toezicht behoevende personen in het voorn. testament geraakt, is
op zijn te kennen geven en verzoek van de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Philips de Custer en Cornelis van Weede zijn geord. tot voogden over de innocente nagelaten zoon
van IJman Bosman en Elisabet Spijkoort, beide zal. ged., in de plaats van Hendrik Kalff, die op heden
van deze voogdij is ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Antoni Soupart en Cornelis van Weede zijn gesurrog. tot voogden over de minderjarige kinderen van
IJman Bosman en Elisabet Reijcks, in de plaats van Hendrik Kalff, die op heden van deze voogdij is
ontslagen en geexcuseerd, enz.
3-1-1705
De heer Adriaen van Cattenburgh en Adriaen Slegt zijn gesurrog. tot voogden over de kinderen van
Hendrik van Dobbe, daar moeder af is Anna Slegt, in plaats van de voorn. Anna Slegt, vermits haar
hertrouwen, enz.
In margine:
3-1-1705
Jacob van der Plas en Johannes van der Plas, zijn geord. tot voogden over het weeskind van Eva Klop,
daar vader af is Maarten van der Plas, enz.
eodem die
Jacob Jacobs van der Pals! en Johan van der Pals zijn geord. tot voogden over het kind van Willem
Jacobs, daar moeder af is Jannetje Jacobs, enz.
7-1-1705
Hendrik Kaen, die bij testament van Geertruijd van Asperen, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op
15-10-1704, not. Jacob Vinck alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 131
eodem die
Willem van Es, witwercker, en Jacob Jacobze van Doorn zijn geord. tot voogden over het kind van
Neeltie Jans, daar vader af is Pieter Willems van Es, enz.
eodem die
Daniel Maljet en Jan Batterij zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maria Gresje, daar vader af
is David Buson, enz.
eodem die
Johannes van der Ligt en Jan Bijlliaers zijn geord. tot voogden over de kinderen van Trijntie Arnouts,
daar vader af is Johannes Blonck, enz.
eodem die
Arij Willemze en Cornelis de Groot zijn geord. tot voogden over de kinderen van Willem van
Doesburgh, daar moeder af is Lijsbet Jans Nievelt, enz.
eodem die
Philip Pieterse en Jan Harmense zijn geord. tot voogden over het kind van Jacobus Harmense, daar
moeder af is Jobje Foppe, enz.
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eodem die
Willem Foppe en Jacobus Foppe zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen van Maria
Jans de Bot, daar vader af is Sander Foppe, enz.
8-1-1705
Arent Dirckze en Cornelis Huijbertze zijn geord. tot voogden over het kind van Mattijs Turff, daar
moeder af is Marijtie Ariens, enz.
10-1-1705
Jop van Casteel en Machiel van der Linden zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jacob van
der Linden, daar moeder af is Leena van Casteel, enz.
foto 132
eodem die
Jan van Kasteel en Machiel van der Linden zijn geord. over de kinderen van Sijtie Dresemans, daar
vader af is Jop van Kasteel, enz.
eodem die
Philip van Beeck en Jan Dirckze zijn geord. tot voogden over het kind van Annetie Dircks, daar vader
af is Mattijs Jansse, enz.
eodem die
Pieter Jansse van Alphen en Johannes van Beeck, die bij testament van Leentie Jans, weduwe van
Andries Jansse van der Beeck, gepasseerd alhier op 6-11-1704, not. Gerard Blockerus, gesteld zijn tot
voogden over de uitlandigen, in het voorn. testament geraakt, enz.
14-1-1705
Thomas van Dreumel, die bij testament van Jannetie ten Broeck, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd alhier op 27-5-1695, not. Gerard Blockerus, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
17-1-1705
Johanna la Motte en Willem Jansse zijn geord. tot voogden over het kind van Cornelis van
Woudenbergh, daar moeder af [is] Baertie Jans, enz.
eodem die
Laurens Verburg en Hendrik [niet vermeld] zijn geord. tot voogden over het nog minderjarig
nagelaten kind van Jan Claesse van der Velde, daar moeder af is Jannetie Ariens, enz.
eodem die
De heer Samuel Formans, capiteijn ord. ten dienste van de Ed. Mog. collegie ter admiraliteijt op de
Mase alhier, die bij testament van de heer Matthijs van Roijen, gepasseerd op 19-3-[geen jaar
vermeld], not. Francois Nolet tot Amsterdam, gesteld is tot executeur en voogd over de goederen
van de voorn. Van Roijen, in het voorn. testament met zekere fideicommis bezwaart, enz.
eodem die
Jacobus de Reus, is, ten verzoeke van de heer Samuel Formans, cap.t. ord.s. ten dienste van de Ed.
Mog. collegie ter admiraliteijt op de Mase, en David Edmonston, des selfs medevoogd en executeur,
aangesteld tot administrateur over de goederen van de heer Matthijs van Roijen zal., die bij diens
testament zijn belast met zekere fideicommis, enz.
21-1-1705
Gijsbert Lotte, winckelier, en Cornelis Bouwense van de Leck zijn geord. tot voogden over het kind
van Ariaentie Bouwens van de Leck, daar vader af [is] Pieter Lotte, enz.
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eodem die
John Cludson, coopman, en David Levinston zijn geord. tot voogden over het kind van Jannetie
Levinston, daar vader af is Andries Rossen, enz.
eodem die
Mathijs van Wessem is, ten verzoeke van Adolff Nieuwaert, gesurrog., in de plaats van Abraham
Rijsbergen zal., tot medevoogd over de kinderen van Hester Rijsbergen, daar vader af is Adolff
Nieuwaert, enz.
eodem die
Geertruijd Clinckenbergh, die bij testament van Cornelis van Pamburg, gepasseerd op 30-1-1689, not.
Cornelis Maas alhier, gesteld was tot voogdesse over hun kinderen, is op heden en op haar verzoek
en te kennen geven van de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Johannes Hoekinsvelt en Dirck Clinckenbergh zijn gesurrog., in de plaats van Geertruijd
Clinckenbergh, de welke op heden van de nabeschreven voogdij is geexcuseerd, tot voogden over de
kinderen van Cornelis Pamburg zal., daar moeder af is Geertruijd Klinckenbergh, enz.
foto 134
22-1-1705
Geertruijd Clinckenbergh, die bij testament van Cornelis Pamburg zal., haar overleden man,
gepasseerd op 30-1-1689, not. Cornelis Maas alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, is op
heden op haar verzoek en te kennen geven van de voorn. voogdij bij deze ontslagen en geexcuseerd,
enz. [De akte is doorgehaald].
In margine:
“Nota: d’overstaende trov? acten staats hier nogh eene geentendeert sulx sijn, dese selve alhier
abusivelijk andermaal geconeteert” [Veel succes voor degene die dit wil begrijpen]
eodem die
Op het verzoek van Geertruijd Clinckenbergh, weduwe van Cornelis Pamburg zal., dewelke op heden
van de navolgende voogdij is ontslagen en geexcuseerd, zijn in haar plaats gesurrog. tot voogden
over de kinderen van Cornelis Pamburg zal., daar moeder af is Geertruijd Klinckenbergh, beide
Johannes Hoekinsvelt en Dirck Clinckenbergh, enz. [De akte is doorgehaald].
24-1-1705
Matthijs Heuijeren geordonneerde voogd over de weeskinderen van wijlen Anna Heuijeren, daar
vader af is Frans Asselaar, is op zijn verzoek en te kennen geven van de voorn. voogdij op heden
ontslager en geexcuseerd, enz.
eodem die
Pieter Cragting is gesurrog. tot voogd in de plaats van Matthijs Huijeren, welke op heden van de voor
beschreven voogdij is geexcuseerd tot voogd over de weeskinderen van wijlen Anna Heuijeren, daar
vader af is Frans Asselaar, enz.
eodem die
Joost Jansse van Duijvendijck en Joris de Cles, die bij testament vaan Maria van Klaveren, weduwe
van Pieter Jansse Nieuwpoort, gesteld zijn tot executeurs en voogden over de minderjarigen in het
voorn. testament geraakt, enz.
foto 135
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eodem die
Nicolaes Jansse de Witt, kruijder, en Cornelis van Leeuwen zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Maria Jans, daar vader af is Cornelis van Wingaerden, enz.
eodem die
Jan Phenix en Willem van der Kemp zijn geord. tot voogden over de minderjarige dochter van
Dorothea Meijers en Willem van der Kemp zal., enz.
29-1-1705
Jan Mattijse de Ruijter en Joost Lambertze van den Boom zijn geord. tot voogden over het kind van
Kaetie Jans Krooswijck, daar vader af is Teunis Lambertze, enz.
eodem die
Johannes Korse Grand en Jan Jansse van Zuijlen zijn geord. tot voogden over de kinderen van Annetie
Jans, daar vader af is Jan Wagens, enz.
eodem die
Johannes Tiele en Floris van Wijk zijn geord. tot voogden over de kinderen van Anna van Krimpen,
daar vader af is Cornelis van Wijck, enz.
eodem die
Jacob de Rieviere, die bij testament van Clara Jans van der Schoot, weduwe van Dammas Marselisze
Blijhoeck, gepasseerd alhier op 29-3-1695, not. Otto van Voorst, gesteld is tot executeur en voogd
over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jacob de Riviere en de macht aan hem bij testament van Clara Jans van der
Schoot, weduwe van Dammes Marselisze Blijhoeck, gedefereert, is Adrianus Verburgh., lootgieter,
gesurrog., in de plaats van Casparus van den Bergh zal., tot mede executeur van het voorn.
testament en voogd over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
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30-1-1705
Willem Jansse en Huijbert Jansse zijn geord. tot voogden over het kind van Joris Jansse, daar moeder
af is Grietie Jans, enz.
eodem die
Pietertie Steenwijk, die bij testament van Jacob Steenwijk, haar overleden man, gepasseerd alhier op
8-3-1687, not. Philips Basteels, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Paulus van den Acker, die bij testament van Cornelis Theunisse van der Meer, gepasseerd op 4-91703, not. Dirck Vos van Weel alhier, gesteld is tot voogd over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, enz.
31-1-1705
Aelbert de Haas, coopman, die bij testament van Susanna Virulij, gepasseerd op 5-5-1700, not.
Arnoldus Meijsterus alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
4-2-1705
Annetie Harmens van der Hart, die bij testament van Jan Ariens Vermaet, haar overleden man,
gepasseerd op 4-1-1698, not. Cornelis Maas, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 137
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eodem die
Pasquier Antonis Gillardein en Lolleke Schaep zijn op het verzoek van Pieternelletie Antonis Gillardein
en de macht aan haar bij testament van Maerten van der Smits, haar overleden man zal., gepasseerd
op 17-1-1703 voor not. Arnoldus de Guijlicker alhier, gedefereert, vermits haar hertrouwen, in haar
plaats gesurrog. tot voogden over de kinderen van de voorn. Maerten van der Smits, daar moeder af
is Pieternelletie Antonis, mede voorn., enz.
eodem die
Jacobus Souwenaar, scheepstimmerman, en Gerrit de Rij, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over
het kind van Adriaen van Hasselt, daar moeder af is Cornelia Duijveland, enz.
5-2-1705
Joris van Belle en Joris Kemenaar zijn geord. tot voogden over de dochter van Hermanus van Ruijssen
en Marijtie van Goederberge zal., enz.
eodem die
Claes Pietersse de Nijs en Theunis Lambertze zijn geord. tot voogden over het kind van Pieter
Maertenze de Haas, enz.
6-2-1705
Sander Voster en Willem Voster zijn geord. tot voogden over de kinderen van Cornelia Jacobs, daar
vader af is Jacob Voster, enz.
eodem die
Willem Swinnas, equipagiemeester van de Oostindische compagnie ter camer alhier, en Jan Swinnas,
notaris ende eerste clercq van de weeskamer deser stad, zijn geord. tot voogden paternel over de
zoon van Francois van Belle en Susanna Hercules zal., enz.
7-2-1705
Jan de Nijsse, huijsman, en Sijmon Berewout zijn geord. tot voogden over de kinderen van Thomas
Jansse Vliegenthart en Huijbertie Pieters, enz.
foto 138
In margine:
eodem die
Lourens Bartius en Hendrik Maartens zijn geord. tot voogden over de kinderen van Teunis Jacobs,
daar moeder af is Betje Claas, enz.
11-2-1705
Jeman Boeckenes, backer, en Hendrick Coers, timmerman, zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Ariaentie Stevens, daar vader af is Isack Ambrosius, enz.
eodem die
Wouter Moors en Johannes Bos zijn geord. tot voogden over de kinderen van Adriana van Heesel,
weduwe van Johannes van Heemsingh, enz.
14-2-1705
Louis Jansse de Nagtegaal en Cornelis Willemsze, vletter, zijn geord. tot voogden over het
minderjarige kind van Willem Jansse de Nagtegaal, daar moeder af is Catharina Leenderts, enz.
eodem die
Robbert Grim en Robbert Flaming zijn geord. tot voogden over het kind van Jacob de Bries, daar
moeder af is Margrita Ariens, enz.
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18-2-1705
Cornelis de Leeuw, die bij testament van Jannetie van Vliet, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op
5-11-1690, not. Jean du Clou, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Johannes Camerling en Claes Camerling zijn gesurrog., in de plaats van Annetie Pieters de Groen, tot
voogden over de kinderen van Dirk Jochemse Draekenburgh, daar moeder af is Annetie Pieters
voorn., enz.
20-2-1705
Johannes Vermeer is “provisioneelijk gesurrogeert”, in de plaats van Jan de Nijsse, welke althans
uitlandig is, tot medevoogd over de minderjarige kinderen van Thomas Jansse Vliegenthard en
Huijbertie Pieters, beide zal. ged., enz.
foto 139
25-2-1705
Op het verzoek van Grietje van Wijngaerden, die bij testament van Abraham Vinckesteijn, haar
overleden man, not. Jean du Clou alhier van 7-12-1699, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn Adriaen Kaff en Pieter de Lelij, gesurrog. tot
voogden over het selve kind, enz.
26-2-1705
Dirck Hendrikze Bloesem, die bij testament van Grietie Jacobs Vous, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 31-5-1702, not. Govert van Gesel alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Nicolaes Hendrikze Hooftman en Mees Hendrikze Bloesem zijn, ten verzoeke van Hendrik Bloesem
geord. tot medevoogden over het kind van Grietie Jacobs Vous en de vader is Hendrik Bloesem
voorn., enz.
27-2-1705
Maertie Ockers, die bij testament van Anthonij Erckelens, haar overleden man, gepasseerd op 13-121680, not. Philips Basteels, gesteld is tot voogdesse over de minderjarige kinderen van de voorn.
Antoni Erckelens, daar moeder af is Maertie Ockers voorn., enz.
eodem die
Op het verzoek van Maertie Ockers, weduwe van Antoni Erkelens, is Jacob Erckelens geord. tot
deelvoogd over de goederen aan de minderjarige kinderen als testamentaire mede erfgenamen van
Antoni Erckelens voorn., uit kracht van diens testament, gemaakt en opgekomen, enz.
foto 140
4-3-1705
Cornelis de Run en Dirck van Dort zijn, ten verzoeke van Marijtie Jacobs Steur, en de macht aan haar
bij testament van Casparus Gerritsz Hulthorst, gepasseerd op 11-7-1681, not. Johan van Weel alhier,
gedefereert, in haar plaats, vermits haar hertrouwen, gesurrog. tot voogden over de kinderen van
Casparus Hulthorst voorn. daar moeder af is Marijtie Jacobs voorn., enz.
6-3-1705
Andries de Kroes en Jacob Cornelis zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Annetje
Gerrits, daar vader af is Cornelis Jacobs, enz.
In margine:
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7-3-1705
Laurens Bartius en Hendrick Maartens zijn geord, tot voogden over de kinderen van Teunis Jacobs,
daar moeder af is Betje Claas, enz.
11-3-1705
Alexander van Vlissinge en Jacobus van Leeuwen zijn geord. tot voogden over het kind van Catharina
Jans, daar vader af is Jan Isackze van Houten, enz.
12-3-1705
Hendrick de Kat en Bastiaen van Erckel, scheeptimmerman, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Willem Willems, daar moeder af is Aagje Pieters, enz.
eodem die
Reijnier Pieters en Daniel Louijs zijn geord. tot voogden over de kinderen van wijlen Grietje Huijgen,
daar vader af is Johannis Pieters de Groot, enz.
eodem die
Andries Ketels en Pieter Block, die bij testament van Sara Huijbregts, weduwe van Willem van den
Bos, not. Otto van Voorst alhier van 3-6-1700, zijn gesteld tot executeurs van dien en voogden over
de minderjarige daarin geraakt, enz.
13-3-1705
Nicolaes de Bruijn, hellebardier, en Philip van der Linden zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Gooltje Jacobs, daar vader af is Jacobus de Raat, enz.
14-3-1705
Mattijs Jans en Johannis Mattijse zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Arij Willems,
daar moeder af is Maritje Willems, enz.
foto 141
18-3-[1705]
Barent de Jager en Arij Verburgh zijn geord. tot voogden over het weeskind van Engeltje de Jager,
daar vader af is Jacob van Oosten, enz.
eodem die
Jacob van Diegom en Harmanus Vase zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Hendrik de
Ket [DTB: Turket], daar moeder af is Catrina Vase, enz.
eodem die
Arij en Leendert van den Hoeke zijn geord. tot voogden over het weeskind van Jacob van Prooijen,
daar moeder af is Trijntje France, enz.
20-3-1705
Lijsbet Hobrake, die bij testament van Arien Vrancken Verboom, gepasseerd op 25-1-1693, not. Zeger
van der Brugge alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Johanna! Hobrake zijn Laurens Schijn en Arnoldus Copijn geord. tot
medevoogden over het kind van Arien Vrancken Verboom, daar moeder af is Elisabeth Hobraken
voorn., enz.
21-3-1705
Arij Beels en Cornelis van der Werff zijn geord. tot voogden over de kinderen van Lijsbet Dirckx, daar
vader af is Jacobus van der Werff, enz.
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eodem die
Maerten Vinck en Abraham Dijckhoff zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan Emmerikze,
daar moeder af is Geertruijd Faes, enz.
eodem die
Hendrik de Busscher, die bij testament van Neeltie Jans, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier
op 1-3-1702, not. Jan van der Hoeven, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
foto 142
25-3-1705
Johannes van Engelen, die bij testament van Maertie Crijnen de Niet, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 11-1-1694, not. Ottho van Voorst, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Nicolaes Montauban is, ten verzoeke van Juffr. Grietie Rabus, huisvrouw van Isack Swanhil, gesurrog.,
in de plaats van Christiaen Rabus zal., tot medevoogd over de kinderen zo van Lambertus Versteeg
en Isack van Beveren, beide zal. ged., daar moeder af is Grietie Rabus voorn., enz.
26-3-1705
De heer Joan van der Bel, onderschout binnen dese stad, en Thomas Verburg zijn geord. tot voogden
over de kinderen van Maria Jacobs Mom, daar vader af is Jacob Gerritze van der Linden, enz.
In margine:
26-3-1705
De heer Joan van der Bel en Thomas Verburgh zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Maria Jacobs Mom, daar vader af is Jacob Gerrits van der Linden, enz.
28 dito
Joost Veelhaver en Jan Breedijk zijn geord. tot voogden over de kinderen van Catharina Meijs, daar
vader af is Jan Barentze Amersbeeck, enz.
3-4-1705
Jacob van der Sluijs, die bij testament van Hester Sara van Beaumont, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 6-1-1698, not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Johannes van der Ligt en Arij Wijnen Traa, die bij testament van Franck Klaesse Krooswijk,
gepasseerd op 2-12-1703, not. Gerard Blockerus alhier, gesteld zijn tot voogden over zijn kind, daar
moeder af was Grietie Hendriks Driehuijs, enz.
foto 143
eodem die
Elisabeth van Roode, die bij testament van Franck Claesse Crooswijk, gepasseerd alhier op 2-12-1703,
not. Gerard Blockerus, gesteld [is] tot voogdesse over hun kind, enz.
eodem die
Op het verzoek van Elisabeth van Roode zijn Christoffel Croon, commandeur van de hellebardiers, en
Adriaen Boelen geord., nevens haar, tot medevoogden over het kind van Franck Claesse Krooswijk,
daar moeder af is Elisabeth van Roode voorn., enz.
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8-4-1705
Hartog van Raa en Johannes van Raa zijn geord. tot voogden over het kind van Catarina Hulsboom,
daar vader af is Jan van Raa, enz.
9-4-1705
Cornelis Ariensze Roos en Jan van der Linden zijn geord. tot voogden over de kinderen van Corstiaen
Willemze van Leeuwen, daar moeder af is Sandrijntie Hartigsveldt, enz.
eodem die
Maerten Jansse en Machiel Huijs zijn geord. tot voogden over het kind van Dirckje Jans, daar vader af
is Cornelis Dirckze, enz.
10-4-1705
Christoffel van Leeuwen, mr. boekebinder, die bij testament van Maria Morticau [DTB: Monjouw],
zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op 1-7-1695, not. Zeger van der Brugge alhier, gesteld is tot
voogd over hun kind, enz.
eodem die
Juffr. Jacoba Beaumont, die bij testament van de heer Gijsbert de Moij zal., gepasseerd op 6-11-1704,
not. Jacob Vinck alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 144
eodem die
Juffrouw Debora Pinckeveer, weduwe van Jacobus Rees, grootmoeder maternel, de heer Balthasar
Antonis, wonende tot Delft, en Gijsbert Messchert zijn geord. tot voogden over de kinderen van Sara
Rees, weduwe van Gijsbert de Moij, beide zal. ged., de eerste als medevoogdesse onder geloften van
etc. en renuntiatie van het beneficie senatus consulti velleceni “zijnde van den effecte van dien
vooraf volkomentelijk geinformeert ende twede onder etc. ende subjectiv van de judicature van
Heeren Schepenen deser stad ende de laatste onder etc.”, enz.
In margine:
11-4-1705
Jan Amersbeecq en Jan Kampman zijn geord. tot voogden over het weeskind van Aagje Meijs, daar
vader af is Johannis Breedijck, enz.
23-4-1705
Jan Verschuur, die bij testament van Hendrina van Dijck, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier
op 29-10-1704, not. Jacob Vinck, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Daniel van Oudendaal en Pieter van Oudendaal zijn geord. tot voogden over de [Akte niet verder
afgemaakt; er is wel ruimte vrijgehouden voor tekst; de akte is niet doorgehaald].
25-4-1705
Pieter Aerts Veeland en Joris Abrahamse Langeraet, die bij testament van Cornelis Groenwegh,
gepasseerd op 3-7-1704, not. Jan Swinnas alhier, gesteld zijn tot voogden over zijn minderjarig kind,
daar moeder af was Pleuntie Cornelis Hofland, enz.
30-4-1705
Anthonij Bastiaens en Pieter Diepraem zijn geord. tot voogden over het weeskind van Jan Arents
Steenhelt, daar moeder af is Pieternella Pluijm, enz.
foto 145
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eodem die
Pieter Diepraem en Anthonij Bastiaens zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Cornelia
Leenderts, daar vader af is Nicolaes Diepraem, enz.
eodem die
Jacob van Eijck, die bij testament van Catharina Wiswiller, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op
1-4-1696, not. Cornelis Maas, gesteld is tot voogd over hun [niet vermeld], enz.
4-5-1705
Leendert Verbrugge, die bij de weeskamer dezer stad op 20-10-1703, nevens Jacob Stam, geord. was
tot voogd over de goederen aan de minderjarige kinderen van Cornelia Streng als erfgenamen ab
intestato van Adriaen Strengh opgekomen, is op zijn verzoek en te kennen geven van de voorn.
voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Jan Swinnas, notaris, is op heden gesurrog., in de plaats van Leendert Verbrugge, tot medevoogd
over de goederen aan de minderjarige kinderen van Cornelia Streng als erfgenamen van Adriaen
Strengh zal., opgekomen, enz.
8-5-1705
Leendert van Onselen en Jacobus van der Linde zijn geord. tot voogden over het kind van Teuntie
Weraat, daar vader af is Cornelis Cool, enz.
13-5-1705
Willem Maertense Braeff en Johannes Plemp zijn geord. tot voogden over de kinderen van Neeltje
Jans van den Bergh, daar vader af is Meelt Maertense Braeff, enz.
eodem die
Cornelis vant Hoff en Arij Marret zijn geord. tot voogden over de kinderen van Lijsbet Laurens Groen,
daar vader af [is/was] Wouter Dirckze Sale, enz.
foto 146
eodem die
De heer Jacob sGraefwegt, die op 17-6-1688 bij deze kamer is geord. tot executeur van het
testament van Burgje Ariens, bejaarde ongehuwde dochter, gepasseerd op 12-2-1685, not. Philips
Basteels alhier, en voogd over alle minderjarige erfgenamen in het voorn. testament geraakt, is op
zijn te kennen geven en verzoek, vermits “des selfs Hooge Jaaren” van het voorn. executeurschap en
de voogdij ontslagen en vrijgesteld, enz.
eodem die
Goose van Leeuwen, Jan van Leeuwen en Aert Schenck zijn gesurrog., in de plaats van de heer Jacob
sGravewegt, dewelke op heden van het nabeschreven executeurschap en de voogdij is ontslagen en
vrijgesteld, tot execteurs van het testament van Burgje Ariens, bejaarde ongehuwde dochter,
gepasseerd op 12-2-1685, not. Philips Basteels alhier, mitsgaders tot voogden over alle
minderjarigen, in het voorn. testament geraakt, enz.
eodem die
Willem van der Velde en Johannes Kool zijn geord. tot voogden [over] Willemijntie van Troijen,
minderjarige dochter als mede erfgenaam van Maertie Kerssen, bejaarde dochter, opgekomen, enz.
20-5-1705
Cornelis Maartens, tegelbacker, en Cornelis Dircxs, kruijtwercker, zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Maria Gijsberts, daar vader af is Arij van der Hoeven, enz.
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27-5-1705
Hendrik Strijckersbergh, die bij testament van Arij Kamp, gepasseerd op 4-4-1705, not. Gerard
Blockerus, gesteld is tot executeur en voogd over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt,
is op heden op zijn verzoek en te kennen geven, vermits zijn hoge ouderdom van het voorn.
executeurschap en de voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Hermanus Heemskerck, mr. zeijlmaker, is op heden gesurrog. tot mede executeur en voogd, in de
plaats van Hendrik Strijckersbergh, welke op heden daarvan is ontslagen en geexcuseerd, van het
testament van Arij Kamp, gepasseerd als boven, mitsgaders over de minderjarigen daarin geraakt,
enz.
foto 147
eodem die
Pieter Cruijt, martschipper van hier op Breda, die bij testament van Arij Camp, gepasseerd als boven,
gesteld is tot mede executeur en voogd over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
28-5-1705
Roeloff Jacobze en Nicolaes Dirckze zijn geord. tot voogden over het kind van Matthijs de Bruijn, daar
moeder af is Willemtie Hendrikx, enz.
29-5-1705
Ottho Arnoldi, wijnkooper, die bij testament van Helena Jongebroer, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 19-6-1699, not. Philips Basteels alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Martinus Hamman, chirurgijn, en Adrianus de Jongh zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Melte Backers, daar moeder af is Johanna Lammens, enz.
30-5-1705
Johannes van der Hoeven en Jacob Abrahamse van der Vijl zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Jan van Tholhuijsen, daar moeder af is Annetie Bontkam, enz.
eodem die
Cornelis van Casteel en Harpert Jurriaensze zijn geord. tot voogden over het kind van Helena Dirckx,
daar vader af was Jacob Arentsze van der Slick, enz.
10-6-1705
Evert van Soest, mr. backer, die bij testament van Catharina Fonteijn, zijn overleden huisvrouw zal.,
gepasseerd op 1-2-1692, not. Philips de Custer binnen deze stad, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
foto 148
11-6-1705
Barent Jacobze Everaet, die bij testament van Marijtie Vrijenbergh, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 2-11-1691, not. Francois de Coninck alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Jasper van Heemert en Gerard van Hemert zijn geord. tot voogden over het kind van Jannetie France,
daar vader af is Mattijs van Hemert, enz.
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13-6-1705
Lambert Faece en Francois Kooreman zijn geord. tot voogden over de kinderen van Barbara van Vliet,
daar vader af is Isack Henry, enz.
eodem die
Francois Sijmonse en Louis Celes zijn geord. tot voogden over het kind van Maria Jacobs, daar vader
af is Mattijs Fransse, enz.
19-6-1705
Arij Fransse Beels en Zacharias Vlietlandt zijn geord. tot voogden over de kinderen van Bartel
Verbeeck, daar moeder af is Dirckje Tijsse, enz.
20-6-1705
Jacob Tomson en Sander Sonvijn zijn geord. tot voogden over het kind van Sander Jacobze, daar
moeder af is Isabella Tomson, enz.
1-7-1705
Jacob Herdam, kaarsmaker, en Steven van Os, winckelier, zijn geord. als voogden over de vrucht
waaraf Martha Francier, is zwanger gaande, van Jan Val, haar overleden man, enz.
3-7-1705
Sijmon Suijderkerk en Sijmon Marelveld zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maerten
Sijmons, “overleede opde eerste saagmole staende aen geene zijde van de heul in de Schie aen de
Noordzijde onder de jurisdictie deser stad”, enz.
foto 149
3-7-1705
De heer mr Hendrik Roos [Akte niet verder afgemaakt; veel ruimte vrijgelaten; de akte is niet
doorgehaald].
9-7-1705
Daniel van Oudendaal en Pieter van Oudendaal zijn geord. tot voogden over de kinderen van Neeltie
Harperts, zijn overleden huisvrouw!, daar vader af is Cornelis Jasperse de Coning, enz.
15-7-1705
Johan Verweij, coopman, is ten verzoeke van Sijmon van Gilst, als last en procuratie hebbende van
Cornelis de Vries, opperstuurman in dienst van de Oostindische compagnie ter camer alhier, volgens
akte van 11-12-1703, gepasseerd voor not. Sebastiaen Veen tot Schiedam, geord. tot medevoogd
over de kinderen van Trijntie Sijmons van Gilst, daar vader af is Cornelis de Vries, enz.
16-7-1705
Comp. etc. Philips de Custer, notaris, als op 5-6-1700 bij de weeskamer dezer stad, geord.
medevoogd over de weeskinderen van Pieter Steenlack zal., daar moeder af is Cornelia van
Heemsding, te kennen gevende hoe dat bevonden was dat in de nalatenschap of boedel van de
voorn. Pieter Steenlack, diverse importante rekeningen zo wegens zekere “sariteijt” met haar
schoonmoeder, de weduwe van de heer Gerard Steenlak zal., aangegaan als andere nog te sluiten en
te vereffenen waren, “welk coopmans boekhoude als daar inne met geverseert zijnde hij comp.t.
verklaarde niet te verstaen ende dat den selve mitsdien van de voorn. voogdije soude mogen werde
ontslage ende geexcuseert, waarop gehoort de Heren Johan Steenlack, raed ende vroedschap,
mitsgaders oud burgermeester deser stad ende mr. Willm Commenicq, oud scheepe alhier, sijne
comp.t. medevoogden dewelke int voors. versoek hebben geconsenteert, is den comp.t. van den
voors. voogdije ontslage ende geexcuseert”, enz.
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foto 150
18-7-1705
Hendrik Straffe en Lammert Lammertsze de Cat zijn geord. tot voogden over het kind van Sacharias
Machielse, daar moeder af is Maria Lammers, enz.
23-7-1705
Arij van der Heijden en Johannes van den Brande zijn geord. tot voogden over het kind van Marcelis
de Gier, daar moeder af is Soetie van der Heijden, enz.
eodem die
Egbert Termaet, mr. chirurgijn, wonende alhier, is geord. tot administrateur over de goederen aan
hem als legataris in het testament van wijlen Jan Gijsbertsz Tromperts geraakt bij smaldeling,
gepasseerd op 10-4-1705 voor deze kamer, onder last van fideicommis, aanbedeeld, enz.
29-7-1705
Pieter de Ridder, leertouwer, en Jasper Verknockum, leertouwer, zijn geord. over het kind van
Stijntie Jans, daar vader af is Jacob Janse, enz.
30-7-1705
Jan Vregge, backer, en Jacobus Heijnsberge, schoenmaker, zijn geord. tot voogden over het kind van
Sijtie Teunis, daar vader af is Jan Stevense, enz.
3-8-1705
Johannes Gerritze van der Pel en Nicolaes Vermeule zijn geord. tot voogden over het kind van Gabriel
Claesse van Berckel, daar moeder af is [Dik doorgehaald, onleesbaar en niet later aangevuld].
8-8-1705
Cornelis Dirckze en Willem Leendertsze zijn geord. tot voogden de kinderen van Annetie Jacobs, daar
vader af is Pieter Dirckze, enz.
eodem die
Philips de Custer, notaris is “provisionelijk” geord. tot acteur, om waar te nemen het interest van de
minderjarigen in het testament van Maria Bosschaerts, laatst weduwe van Barent Janse Sillebeeck,
gepasseerd op 22-5-1688 voor de voorn. De Custer, enz.
foto 151
12-8-1705
Jan Nicolaess, schoenlapper, en Pieter Jans, lijstemaker, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Jan Jacobs de Jongh, daar moeder af is Annetje Abrahams, enz.
14-8-1705
Jan Vranckvoort, die bij testament van wijlen Juffr. Magteltie Vermaet, in haar leven huisvrouw van
Martinus van der Zege, gepasseerd op 11-9-1702, not. Dirck Vos van Weel alhier, gesteld was tot
medevoogd over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, is op heden op zijn te kennen
geven en verzoek van de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Florus Dorreman, maekelaar en pondgaarder binnen dese stad, is, ten verzoeke van desselve
Martinus van der Zegen en Henrikus van der Zegen, gesurrog., in de plaats van Jan Vranckvoort,
welke op heden op zijn verzoek en te kennen geven is geexcuseerd, tot medevoogd over de
minderjarigen in het testament van Juffrouw Magteltie Vermaat, gepasseerd op 11-9-1702, not. Vos
van Weel alhier, enz.
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eodem die
De heer Martinus van der Zegen, coopman, en Hendrik van der Zegen, bedienaar des heijligen woorts
in de Christelijke gemeijnte, die bij testament van wijlen Juffr. Magteltie Vermaet, gepasseerd ut
supra, gesteld zijn tot voogden over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, enz.
22-8-1705
Hendrick Dircking en Pieter Jansse Pater zijn, ten verzoeke van Catharina de Bree, laatst weduwe van
Jan Cornelisze de Bruijn, oudmoeije paternel van het nabeschreven kind, geord. tot voogden over het
kind van Gijsbert Jansse de Bree en Crijntie Keijsers, beide zal. ged., enz.
foto 152
eodem die
David le Sage en Jean le Moine zijn geord. tot voogden over de kinderen van Pierre le Fevre [DTB:
Lefebvre] en Elisabeth Rosignole [DTB: Rosignol], enz.
26-8-1705
Jasper van Hemert en Mathijs van Hemert zijn geord. tot voogden over het kind Jannetie Jacobs, daar
vader af is Gerrit van Hemert, enz.
eodem die
Nicolaes van der Zee en Jan Broekman zijn geord. tot voogden over de kinderen van Joost Jansse van
der Meijde, daar moeder af is Cecilia van der Zee, enz.
eodem die
Aelbert van Brugge en Arent Burgmans zijn geord. tot voogden over het kind van Govert Kersbergen,
daar moeder af is Kniertie Ariens, enz.
27-8-1705
Frans Ariensze van Brakel en Hendrik Lijmsteijn zijn geord. tot voogden over het kind van Jan
Abrahamsze de Voijs, daar moeder af is Maertie Claes, enz.
In margine:
27-8-1705
Pieter Pieters van Duure en Willem van der Blom zijn geord. tot voogden over het weeskind van
Anthonij van Wieling, daar moeder af is Jannetje Claes, enz.
28-8-1705
De heer mr. Jacob de Lange, dijckgraefe van den lande van Charloijs, wonende binnen dese stad, die
bij de heren mrs. Reijnier Visch, oud scheepe deser stad, en Ewout Prins geassumeerd is tot
medevoogd over het minderjarige zoontje van wijlen de heer mr. Adriaen Prins en vrouwe Adriana
Jacoba de Groot, beide zal. ged., enz.
eodem die
Lena Boon, die bij testament van Christiaen Rabus, haar overleden man, gepasseerd op 27-5-1692,
not. Johan van den Pavort, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
foto 153
eodem die
Adriaen Slegt, coopman, die bij testament van Margarita van der Heijm, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 4-8-1693, not. Ottho van Voorst alhier, enz.
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eodem die
Martijntie Hendriks, die bij testament van Cornelis Willemse Kat, haar overleden man zal.,
gepasseerd op 15-1-1694, not. Philips Basteels alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
In margine:
4-9-1705
Leendert Jans en Arij Verburgh zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Maria Pieters, daar
vader af is Sander Jans van den Boogaert, enz.
9-9-1705
Jan Willems, timmerman, en Jacob van der Schijff, kuijper, zijn geord. tot voogden over de
weeskinderen van Gerrit Jans, daar moeder af is Weijntje Hendricxs, enz.
10-9-1705
Hendrick Heegmans, suijckerbacker, en Jan Pieters Vermeer zijn geord. tot voogden over het
weeskind van Jan Jans, daar moeder af is Dirckje Willems, enz.
eodem die
Cornelis Jaspers, opperman, en Pieter Thart, hoedemaker, zijn geord. tot voogden over het weeskind
van Dirck Jeronimuss, daar moeder af is Annetje Abrahams, enz.
eodem die
Deselve zijn geord. tot voogden over het weeskind van Jacob Hoogkamer, daar moeder af is Engeltje
Barents, enz.
eodem die
Pieter van der Aak en Joris Kemenaer zijn geord. tot voogden over het weeskind van Jan Dircxs de
Heer, daar moeder af is Jacomintje Hendricxs, enz.
eodem die
Cornelis Nieuwlant is geord. tot voogd over de weeskinderen van Abraham Jacobs van der Does en
Annetje Jans de Vos, enz.
16-9-1705
Thomas Ros en Martijn Toelson zijn geord. als voogden over het kind van Thomas Bijkerck, daar
moeder af is Grietie Thomas, enz.
foto 154
17-9-1705
Pieter Breugels, schipper ter zee, die bij testament van Agnietie Pieters, zijn overleden huisvrouw
zal., gepasseerd op 10-9-1700, not. Philips de Custer alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen,
enz.
18-9-1705
Gijsbertus Buurman en John Hardij zijn geord. tot voogden over het kind van Maria Samuels, daar
vader af is Jan Jansse, enz.
23-9-1705
Willem van der Helm, coopman, en Jacobus Strachen, tabackverkooper, zijn geord. tot voogden over
de kinderen van Josijntie Pieters, daar vader af is Evert de Vos, enz.
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eodem die
Jan Jansse Jongebloet en Abraham Jansse van Tiel zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Pieter Jansse Jongbloet, daar moeder af is Jannetie Jans, enz.
eodem die
Corstiaen Vermeulen en Paulus Ravesteijn zijn geord. over de kinderen van Aegje Jans van der
Linden, daar vader af is Abraham Jans van Thiel, enz.
eodem die
Coert Broermans en Fredrik Meijer zijn geord. tot voogden over het kind van Hendrik Franke, daar
moeder af is Maggeltie Jans, enz.
eodem die
Willem van der Helm en Willem Ennis zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen van
David Andriesse, daar moeder af is Claesgen Jans, enz.
eodem die
Huijbert Grandfort en Gerrit Ras zijn geord. tot voogden over de kinderen van Hilletie van der Ras,
daar vader af is Coert Broermans, enz.
25-9-1705
Sara Ariens Kuenenbroek, Bruijn de Witt en Hendrik Gril, die bij testament van Govert Ariense van
der Ligt, gepasseerd op 1-1-1705, not. Johan Meesters, gesteld zijn tot voogden over het kind van de
voorn. Van der Ligt, daar moeder af is Sara Ariens Kuenenbroek, mede voorn., enz.
foto 155
30-9-1705
Hendrik Hubs en Cornelis Portier zijn geord. tot voogden over het kind van Gijsbertie Everts, daar
vader af is Pieter Mikhoud, enz.
eodem die
Jurriaen Klock en Aelbert Bouwens zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan van der Heijden,
daar moeder af is Johanna de Haes, enz.
2-10-1705 [Er staat: 2-9-1705]
De heer Wilhelmus Rijckwaert, med. dr., dewelke ten verzoeke van de heer Dames van der Heij en
Adriaen van der Werff “als gecommitteerden van de Remonstrantse kerckenraat deser stad nu
weijnig dage gelede was gesurrogeert inde plaatse van“ de heer Pieter Ouzeel, tot administrateur
van de nagelaten boedel, mitsgaders executeur van het testament van Francois Verwilt, gepasseerd
voor not. Abraham van der Velde tot Delft op 24-3-1689, enz.
7-10-1705
Huijbert Bouwman, metselaer, en Martinus de Wacker zijn geord. tot voogden over de weeskinderen
van Geertruijd Alders, daar vader af is Johannis Bijlwerff, enz.
8-10-1705
Joris Kemenaar, Hendrik Kemenaar en Jan Smit zijn geord. tot voogden over het kind van Johannes
Kemenaar en Judik van der Veen, beide zal. ged., enz.
eodem die
Willem Kuijper en Harmanus Dames zijn geord. tot voogden over de kinderen van Anna Gerrits
Dames, daar vader af is Leendert Cornelisse van der Mij, enz.
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9-10-1705
Gerbrand van der Velden en Bastiaen den Brasem zijn geord. tot voogden over het kind van Machiel
de Brasem, daar moeder af is Jannetie Gerrebrants, enz.
10-10-1705
Johannes de Vouw en Johannes Sognees zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Jansse
Weijenburgh, daar moeder af is Magadaleentie Songé, in de plaats van de selve Magdaleentie Songe,
op haar verzoek en de macht bij testament van haar opgemelde man, gepasseerd op 5-11-1693,
gedefereerd, enz.
foto 156
eodem die
Hendrik Pietersze Steijn en Jacobus Versteeg zijn geord. tot voogden over het kind Pieter Jansse
Nieuweroij, daar moeder af is Ida Hendriks van Steijn, enz.
eodem die
Laurens Verburg en Jan van der Velde zijn geord. tot voogden over de goederen aan Jan de Bruijn
nagelaten zoon, die van Neeltie Jans, als mede erfgenaam van Jan Claessen van der Velde, bij
contract gepasseerd op heden 10-10-1705 “staende geinsereert in het register van de quitancie van
dese camer”, opgekomen, enz.
14-10-1705
Ottho Dirkze van Leeuwen en Abraham van Eecke zijn geord. als voogden over het kind van Catharina
Ottho van Leeuwen, daar vader af is Cornelis Hoek, enz.
15-10-1705
Thomas Ros en Willem Jacobze zijn geord. tot voogden over de kinderen van Aegje Jans, daar vader
af is Aert Louw, enz.
eodem die
Op het verzoek van Jannetie Casteels, weduwe van Jacob Willemze, zijn, in haar plaats, vermits haar
hertrouwen, gesurrog. tot voogden over het nog minderjarige kind van de voorn. Jacob Willemze, sr.
Willem van der Helm, lakekooper, en Aert Louw, enz.
eodem die
Steve Verbeeck en Gerrit Croese zijn geord. tot voogden over de kinderen van Claesge Gramme, daar
vader af is Engel Burgermans, enz.
eodem die
De heren Johan Steenlack, raed ende vroedschap, mitsgaders oud burgermeester deser stede, en mr.
Willem Commenicq, oud schepe alhier en Hendrik Ravesteijn, curateur over de goederen aan de
kinderen zo van Maria Cox, daar vader af was Pieter Block zal., als de kinderen van Dominicus
Winandus Doesburg en Johanna Cox, beide zal. ged., wegens de goederen die de voorn. kinderen uit
kracht van het testament van Elisabeth Geschlier, in haar leven huisvrouw van Sijmon Cox,
gepasseerd op 28-9-1681. not. Govert van Gesel alhier, opgekomen, enz.
foto 157
eodem die
De heren Johan Steenlack, raad ende vroedschap, mitsgaders oud burgermeester deser stad etc., mr.
Willem Commenicq, oud schepe alhier etc., en Hendrik Ravesteijn, die bij testament van Sijmon Cox
van 22-1-1704, gepasseerd voor not. Govert van Gesel binnen deze stad, gesteld is tot curateur over
de goederen aan de kinderen zo van Maria Cox, daar vader af was Pieter Block zal., als de kinderen
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van Dominicus Winandus Doesburg en Johanna Cox, beide zal. ged., uit kracht van het voorn.
testament, opgekomen, mitsgaders tot executeurs van hetzelfde testament, enz.
16-10-1705
Op het verzoek van juffrouw Gijsberta Casimier en de macht aan haar bij testament van sr. Dirck
Abrahamse Onderbergh, gepasseerd op 26-3-1696, not. Gerard Blockerus alhier, is Pieter Neijmans
tot administrerende voogd en Laurens de Niet tot toeziende medevoogd in haar plaats gesurrog.
over de kinderen van Dirck Onderbergh, daar moeder af is Gijsberta Casimier, beide voorn., enz.
eodem die
Pieter van Nattenhove is met kennis van de heer Philip Deodati, regerend scheepe deser stad, als
medevoogd over de heren Johan en Jacob Blanckert gesurrogeert, in de plaats van mr. Pieter Ouzeel
tot administrateur over de goederen van de voorn. heren Johan en Jacob Blanckert en de opzichter
dezer kamer geadministreerd werden, enz.
21-10-1705
Jacob Jorisse en Jacob Woutersse zijn geord, tot voogden over de kinderen van Jacob Robbertzre,
daar moeder af is Maria Jurriaens, enz.
eodem die
Gerrit Wagemans en Jan van der Poel zijn geord. tot voogden over het kind van Jacomijntie van
Rheenen, daar vader af is Abraham Wagemans, enz.
foto 158
23-10-1705
Mattheus van der Mijle en Arij Breedvelt zijn geord. tot voogden over het kind van Marijtie Willems,
daar vader af is Aert Cool, enz.
28-10-1705
Jacob Woutersse en Jan Harmense zijn geord. tot voogden over de nog minderjarige kinderen van
Maria Jans, daar vader af is Jan van Bergen, enz.
eodem die
Nicolaes Glimmert en Jan Hoogwinckel zijn geord. tot voogden over het nog minderjarige kind van
Pieter Ewouts, daar moeder af is Cornelia Claes, enz.
29-10-1705
Johan van Doorn en Theunis Voordewint zijn geord. tot voogden over de kinderen van Neeltie Poth,
daar vader af is Barent van der Ep, enz.
30-10-1705
De heer mr. Johan Voorburg, raad ende vroedschap deser stad, die bij testament van vrouwe
Margareta Loijs, gepasseerd op 15-10-1702, not. Johan Nobeling binne Viane, gesteld is tot voogd
over hun kind, enz.
30-10-1705
Francois Hamerus en Aelbert Wijnouts zijn geord. tot voogden over het kind van Pieter van den
Bergh, daar moeder af is Johanna Hamerus, enz.
31-10-1705
Arij Sevenberge, die bij testament van Eva Willems Brugmans, zijn overleden vrouw, not. Jean du
Clou alhier van 9-5-1702, is gesteld tot voogd over hun kind, enz.
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5-11-1705
Joris van der Belle, mr. cuijper, en Jeronimus Tack zijn, ten verzoeke van Elisabeth Wijne, weduwe
van Cornelis van Beveren, op haar verzoek en de macht aan haar bij testament van haar opgemelde
man zal., gepasseerd op 22-7-1702, not. Philips de Custer alhier, gedefereert, in haar plaats gesurrog.
tot voogden over de kinderen van Cornelis van Beveren, daar moeder af is Elisabeth Wijnen, beide
voorn., enz.
foto 159
eodem die
Robbert Petfielt en Johan Touwer, die bij testament van Margrieta Kempes, gepasseerd op 26-61703, not. Gerard Blockerus alhier, gesteld zijn tot voogden over het kind van Margrieta Kempes,
daar vader af is Robbert Pitfelt, mede voorn., enz.
eodem die
Dirck de Rot, cranckebesoeker, die bij testament van ut supra, gepasseerd ut supra, gesteld is tot
medevoogd over het minderjarige kind van Margrieta Kempen, daar vader af is Robbert Petfielt, is op
heden op zijn verzoek en te kennen geven van de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Antoni Coeur, mr. chirurgijn, is ten verzoeke van Robbert Petfielt en Johan Touwer, gesurrog., in de
plaats van Dirck de Rot, de welke van de onderbeschreven voogdij op heden door deze kamer is
geexcuseerd, tot medevoogd over het kind van Magrieta Kempen, daar vader af is Robbert Petfielt,
enz.
eodem die
Jan van der Pleijn en Harmen Jooste zijn geord. tot voogden over de kinderen van Lijsbet Hendrikx,
daar vader af is Harmen van der Pleijn, enz.
eodem die
Jacob van Sevenberge en Hendrik de Kat zijn geord. tot voogden over de kinderen van Cornelis
Foppen Dijk, daar moeder af is Kniertie de Kat, enz.
6-11-1705
Pieter van der Linde, mr. metselaar, en Cornelis Conijn, mr. belthouwer, zijn, ten verzoeke van
Carolus Carolinus, predikant op Sheerenveen in Vriesland, oom maternel van het nagenoemde kind,
onder opzicht dezer kamer, geord. tot voogden over een som van f. 1000 aan Ignatia van den Berg,
minderjarige als mede testamentaire erfgenaam van Ariaentie Meijnerts, in haar leven weduwe van
Adriaen van den Bergh, haar man, des selve grootmoeder paternel, opgekomen, enz.
foto 160
eodem die
De selven zijn nog ten verzoeke als boven, geord. tot voogden over het voorn. kind, onder het
opzicht van deze kamer, over een som van f. 500, de voorn. minderjarige als mede testamentaire
erfgenaam van Aeltie Meijnderts Kalkman, weduwe van Cornelis Ketelaar opgekomen, enz.
7-11-1705
Thomas Wollij en David Vee zijn geord. tot voogden over de kinderen van Margriet Harrewar, daar
vader af is Jan Shepherd, enz.
11-11-1705
Jan Flaming en Jacobus Smit, zijn geord. tot voogden over de kinderen van Catharina Vinlee, daar
vader af is Thomas Flemming, enz.
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12-11-1705
Aernout Kersbergen, mr. silversmit, en Gerrit Houdthoff, die bij akte van 13-12-1700, not. Dirck Vos
van Weel alhier, van Cornelis van Willigen, in diens plaats, aangesteld zijn tot voogden over de
kinderen van Annetie Cornelis Kerckhoff, daar vader af was Cornelis van Willigen voorn., enz.
eodem die
Deselven zijn nog geord. tot voogden over de kinderen van Cornelis van Willigen, daar moeder af was
Annetie Cornelis Kerckhoff, enz.
14-11-1705
Abraham Kersbergen en Sijmon Francken zijn, ten verzoeke van Cornelia Voorstad, en uit
consideratie en macht aan haar bij testament van Abraham Straelen, haar overleden man zal.,
gepasseerd op 20-12-1704 voor not. Philips de Custer alhier, gedefereert, in haar plaats (vermits des
selfs hertrouwen) gesurrog. tot voogden over het kind van Abraham van Stralen voorn., daar moeder
af is Cornelia Voorstad, mede voorn., enz.
foto 161
In margine:
eodem die
Pieter de Coning en Adam Grootestrate zijn geord. tot voogden over de minderjarige mede
erfgenamen van Willem Grootestraate zal, enz.
In margine:
eodem die
Jan Jacobze van der Velde en Jacobus Jansse van der Velde zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Anna van der Velde en Cornelis Danielze de Bruijn, enz.
18-11-1705
Mettie Gerrits Grootveld, die bij testament van Jan de Vries, haar overleden man, gepasseerd op 1112-1700, not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
19-11-1705
Jacob Willemze en Mattheus van der Laen zijn geord. tot voogden over het kind van Hermanus
Eijkensse, daar moeder af is Pauwelijntie Willems, enz.
20-11-1705
Mattijs Jacobze van Nedervaert, die bij testament van Jannetie Pieters Pouwe, van 16-12-1693, not.
Johannes Bordels alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Jan Jansze en Jan Jansse Bitter zijn geord. tot voogden over de kinderen van Willem Jansse Soos, daar
moeder af is Aeltie Joosten Verhekel, enz.
21-11-1705
Jan Smits en Dirck van Oosterum zijn, ten verzoeke van Judik Ruben, en uit consideratie van de macht
aan haar bij testament van Barent Poot, haar overleden man, gepasseerd op 29-9-1690, not. Cornelis
Maas, gedefereert, in haar plaats, vermits haar hertrouwen, gesurrog. tot voogden over de kinderen
van Barent Poot, daar moeder af is Judik Ruben, beide voorn., enz.
foto 162
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26-11-1705
Lourens Voorburg en Willem van der Bulck zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jannetie
Voorburg, daar vader af is Roeloff van der Muts [DTB: Muijs], enz.
28-11-1705
Op het verzoek van Hendrikje Hendriks en de macht aan haar bij testament van Mathijs Pieterse
Goedhard, gepasseerd op 6-5-1691, not. Johan van Lodesteijn alhier, gedefereert, zijn, in haar plaats,
vermits haar hertrouwen, gesurrogeert Hendrik Coster en Johannes Biljouw tot voogden over de
kinderen van Mathijs Pieterse Goedhard, daar moeder af is Hendrickje Hendriks, beide voorn., enz.
eodem die
Jan Biljouw, die bij testament van Catharina Mulder, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op 9-81693, not. Hans Smits alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
28-11-1705
Antoni van der Thruijn, maekelaar alhier, die bij testament van Elisabeth Hertig, zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd op 27-5-1705, not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
2-12-1705
Aelbert Baarthoud, die bij testament van Maria Jacobs, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd alhier
op 10-7-1690 voor not. Cornelis Maas, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
foto 163
11-12-1705
Arij de Groot, die bij testament van Susannetge Joris, gepasseerd op 2-6-1699 voor not. Zeger van
der Brugge alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
12-12-1705
Jan Gerritze Clerck is gesurrog. tot medevoogd, in de plaats van Dirck Willemze Schrevel, over de
goederen van Willem Willemze Schrevel als mede erfgenamen van de voorn. Dirck Willemze Schrevel
zal., opgekomen, enz.
17-12-1705
Extract uit de resolutie van de weth. der stad Rotterdam, genomen in haerl. Ed. Groot Achtb.
genomen op den 19-9-1705. Is ten vergadering gelesen de requeste van de naeste vrunden vande
kinderen van Marija Harlingh, borgeresse deser stadt. Waer op gedelibereert sijnde is suppl.ten haer
versoeck te accordeeren dien volgende authoriseeren en ordonneeren Abraham Coolbrant,
commissaris vande zeesaken, Govert Coolbrant, burgemeester en J. le Petit, makelaer, alle binnen
dese stad omme de voorn. Marija Harling te doen brengen naer Delft ofte een andere plaetse binnen
dese provintie en aldaer in een verbeterhuijs opsluijten en bewaeren bij provisie voor twee jaer en
aldaer toe ist nood d’sterke hant van den baillu deser stad te mogen versoeken.
17-12-1705
De heer Govard Coolbrand, raed ende vroedschap, mitsgaders regerend burgermr. deser stad, en
Isacq Lepetit, makelaar alhier, zijn geord. tot voogden of curateurs over Maria Harlingh, weduwe van
Pieter Coolbrand, kranksinnige, enz.
eodem die
De selven zijn geord. tot voogden over de kinderen van Pieter Coolbrand, daar moeder af is Maria
Harlingh, crancksinnige, enz.
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eodem die
Joris Edmeston is, op zijn te kennen geven en verzoek van zijn voogdij op 27-4-1696 aan hem bij deze
kamer ten verzoeke van Maria Harlingh, over de kinderen van Pieter Coolbarnd, gedefereert,
ontslagen en vrijgesteld, enz.
foto 164
eodem die
Tobias van Lis en Jacob Turck zijn geord. tot voogden over de kinderen van Carel van Lis, daar
moeder af is Elsje Nisselaar, enz.
18-12-1705
Jan Theunisse van Waas en Martinus van der Kuijp zijn geord. tot voogden over het kind van Jan
Hoekers, daar moeder af is Barber Jans, enz.
eodem die
Pieter van Veen en Job van Casteel zijn geord. tot voogden over Aeltie Vont, minderjarige dochter en
enige zuster en erfgenaam ab intestato van Maria Vont, enz.
19 dito
De heer mr. Hendrik Roos, die bij testament van Christiaen de Roij, gepasseerd op 11-10-1700 voor
not. Adrianus Phijtius alhier, gesteld is tot voogd over zijn minderjarige zoon, daar moeder af is [niet
vermeld], is op zijn verzoek en te kennen geven van de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
eodem die
Antoni de Roij, die bij testament van ut supra, gesteld is ut supra, enz.
eodem die
Bernardus Verbeeck is gesurrog., in de plaats van de heer en mr. Hendrik Roos, de welke op heden
van de nabeschreven voogdij is ontslagen en vrijgesteld, tot medevoogd over de zoon van Christiaen
de Roij, enz.
In margine:
eodem die
Arnoldus de Guijlicker en Johan van Campen zijn geord. tot voogden over Cijtie Pieters, minderjarige
dochter van Ariaentie Cornelis zal., die een dochter was van Cornelia Pieters van Hildam, enz.
6-1-1706
Witte Jansse Block en Arij Cornelisse van Doorne zijn geord. tot voogden over de minderjarige
kinderen van Nicolaes van Doorne, daar moeder af is Ariaentie Jans van der Speck, enz.
foto 165
eodem die
Abraham van der Hest, mr. broodbacker, en Govert Triest zijn, ten verzoeke van Lijsbet Oudermans,
weduwe van Abraham Triest, geord. tot voogden over het legaat van f. 300, bij testament van de
voorn. Abraham Triest, gepasseerd op 30-10-1704 voor not. Philips de Custer, aan de kinderen van
de voorn. Govert Triest gemaakt en besproken, welk legaat door de voorn. weduwe, vermits haar
hertrouwen, ten behoeve van de voorn. kinderen, nu moet worden uitgekeerd, enz.
eodem die
Bartholomeus van den Woestijne en Cornelis van den Heuvel zijn geord. tot voogden over het kind
van Trijntie Cornelis van den Heuvel, daar vader af is Pieter Pieterse van der Meijde, enz.
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eodem die
Jan Pieterze, varentgesel, en Frans Jooste zijn geord. tot voogden over de kinderen van Annetie
Cornelis de Lange, daar vader af is Pieter Pieterse den Bout, enz.
eodem die
Jan Jansse Soekpenning en Pieter de Bois zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan Hartman,
daar moeder af is Jannetie Panezij, enz.
eodem die
De heer Abraham van Barthem, predikant tot Nieuwkoop, en Bartholomeus van Bartem zijn geord.
tot voogden over de kinderen van Jacobus van Bartem als testamentaire mede erfgenamen van
Maria van der Bregge, weduwe van Dirck van Barthem, achtervolgens diens testament, gepasseerd
op 14-6-1696 voor not. Philips Basteels alhier, enz.
7-1-1706
Nicolaes Claesse, tegelbacker, en Abraham Appeldoorne zijn geord. tot voogden over de kinderen
van Dirck Jansse, daar moeder af is Pleuntie Leenderts, enz.
eodem die
Johannes Grondeling en Jacobus de Seur zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maria Pieters,
daar vader af is Servaes Jansse, enz.
foto 166
eodem die
Cornelis Pelt en Willem den Bonsem zijn geord. tot voogden over de kinderen van Ariaentie Keer,
daar vader af is Rut van Meteren, enz.
eodem die
Jacobus van der Hoeven en Arnoldus Wit zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van Lijsbet
Joris, daar vader af is Cornelis Abrahamse van der Heijden, enz.
9-1-1706
Daniel Stoppelse en Gerrit van Krijgbergen zijn geord. tot voogden over het kind van Ariaentie Jans,
daar vader af is Jacobus Matthijsze Verburg, enz.
13-1-1706
Johannes van Doorne en Abaraham van der Heems zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Willem van der Vis, daar moeder af is Maria Goudsleven, enz.
14-1-1706
Martinus Hamman, die bij testament van Elisabeth de Jongh, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
op 6-9-1705 voor not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
15-1-1706
Arnoldus Rademaker en Harmen Joosten zijn geord. tot voogden over de kinderen van Pieter Jansse
van Eijck, daar moeder af is Trijntie Bartholomeus, enz.
eodem die
Jan Koen en Hendrik Aertze van Os zijn geord. tot voogden over de kinderen van Arij Pietersse Cijs,
daar moeder af is Lijsbet Smits, enz.
foto 167
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16-1-1706
Willem Marcusz en Bastiaen Egmont zijn geord. tot voogden over het kind van Nicolaes Roelantze
Gilbert, daar moeder af is Jannetie Willems, enz.
20-1-1706
Juffrouw Maria Morlion, die bij testament van sr. Nicolaes van der Bel, haar overleden man,
gepasseerd op 11-4-1704 voor not. Johannes Bordels alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind,
enz.
eodem die
Maria Bos, die bij testament van Adriaen Donck, haar overleden man, gepasseerd op 20-12-1703
voor not. Arn. de Guijlicker, gesteld is tot voogdesse over hun kind, heeft op heden ter weeskamer
door Adriaen Bosch, haar vader gedaan, verklaren dat zij de voorn. voogdij was accepterende, enz.
22-1-1706
Hendrik Vertholen, die bij testament van Anna Wassenaer, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op
25-9-1700 voor not. Jean du Clou alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
23-1-1706
Thomas Jansse en Frans Cornelisze zijn geord. tot voogden over het kind van Trijntie Lammers, daar
vader af is Cornelis Arentze Slooff, enz.
eodem die
Meester Marinus Coopman en [niet vermeld] Sebel zijn geord. tot curateurs over de goederen aan de
minderjarige Sijmon en Marinus Coopmans als medeerfgenamen voor twee derde van Marinus de
Man, nagelaten kind van Helena Coopmans, beide overleden binnen deze stad als omen maternel
van het voorn. kind, en zulks de naaste bloedvrienden jure intestati, opgekomen, enz.
foto 168
eodem die
Pieter Clement, die bij testament van Grietie Jans van der Helk, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
op 22-12-1675 voor not. Vitus Mustelius alhier, gesteld is tot voogd over hun nog minderjarige
kinderen, enz.
eodem die
Samuel Scherping is, ten verzoeke van Pieter Clement en de macht aan hem bij testament van Grietie
Jans van der Helk, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op 22-12-1675 voor not. Vitus Mustelius
alhier, geord. de voorn. Clement tot medevoogd over de nagelaten nog minderjarige kinderen van de
voorn. Grietie Jans van der Helk, enz.
28-1-1706
Jacob Alderse de Leeuw, tegelbacker, en Cornelis de Leeuw, coopman in wijnen, zijn geord. tot
curateurs over de fideicommissaire goederen aan de minderjarige kinderen van Huijbert Starreman,
uit kracht van het testament van Grietie Huijberts, weduwe van Job Pieters Starreman, gepasseerd
op 9-5-1699 voor not. Philips Basteels alhier, als erfgenamen opgekomen, enz.
In margine:
NB. den eerste voogt heeft aengetoont te besitten een vrij huijs ende erve staende opde nieuwe
Have, geregistr. op no. 350.
Nota de twede voogt heeft insgelijks aengetoont te besiten een vrij huijs ende erve staende opde
Wijnhave, gereggst. op no. 4283.
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24-1-1706
Mattijs Smits, die bij testament van Hillegond Donckers, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op 179-1690 voor not. Johannes Bordels alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Vrouwe Francoise Fagel, die bij testament van wijlen de heer mr. Dirck de Raat, in zijn wel Ed. leven,
heere van Kiefhoeck, bewindhebber der Oostindische compagnie ter camer alhier, raed en
vroedschap, mitsgaders Oud burgermr. deser stad, etc., etc., gepasseerd op 24-12-1699 not. Willem
van den Bergh tot Sgravenhage, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door mr.
Johan van Berckel, secretaris van dese camer, verklaart, enz.
foto 169
eodem die
Teunis van Loeverden en Willem Willemze zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jacob
Gerritze van der Assel, daar moeder af is Grietie Hendriks, enz.
3-2-1706
Gerrit Huijgingh en Hendrick Suijker, laakewevers, zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Robbert Gouverne, daar moeder af is Maria Suijker, enz.
eodem die
Op het verzoek van Ida Michiels Feeremans, die bij testament van Jan Fredricks de Wolff, haar
overleden man, not. Cornelis Maas alhier van 16-4-1697, is gesteld tot voogdesse over hun kind, met
macht om een of meer voogden te surrogeren, zijn Nicolaes Fonteijn en Hendrik Bussche gesurrog.
tot voogden over het selve kind, enz.
4-2-1706
Jannetie de Voogt, die bij testament van Abraham Ketelaar, gepasseerd op 24-6-1700 voor not. Arn.
Muijsterus alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden ter weeskamer door de
notaris Arnoldus Muijsterus verklaart de voorn. voogdij te accepteren, enz.
eodem die
Jacob Flipse van Steenwegen, metzelaer, en Leendert van Steversloot, bidder ter begraeffenisse, zijn
geord. tot voogden over de twee meerderjarige uitlandige als de minderjarige kinderen van Annetie
Jans Spelt, daar vader af is Staats Dirckze de Groot, enz.
foto 170
5-2-1706
Hugo van Deijl en Johannes de Witt zijn, ten verzoeke van Jannetie Huijgen van Deijl en uit kracht van
de macht aan haar bij testament van wijlen Jacob Willems de Bruijn, haar overleden man, gepasseerd
op 3-7-1693 voor not. Johannes Bordels, gedefereert, vermits haar trouwen, gesurrog. in haar plaats
tot voogden over de kinderen van Jacob Willemse de Bruijn voorn., enz.
eodem die
David Piecock en Martin Foulton zijn geord. tot voogden over de minderjarige zoon van Agnieta
Tomson, daar vader af is David Levingston, enz.
eodem die
Cornelis Claesse van Breda, die bij testament van Margriet Claesse van Ginckel, zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd op 5-11-1695 voor not. Fancois de Coning alhier, gesteld is tot voogd over
hun kinderen, enz.
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eodem die
Abraham van Hest, mr. backer, en Willem de Clercq zijn geord. tot curateurs over de goederen aan
beide kinderen van Willem Willemze Schrevel als mede erfgenamen van Dirck Willemze Schrevel,
enz.
eodem die
De heer Cornelis t Hoen, med. dr., die bij testament van Jacob Pieters de Vries, gepasseerd op 25-31701 voor not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogd over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, enz.
6-2-1706
Burger van Singel en Cornelis Jacobze Voes zijn geord. tot voogden over het kind van Thomas
Meijboom, daar moeder af is Aeltie van Singel, enz.
foto 171
eodem die
Harmen Pietersse Perdoen en Jan Hogerbie zijn geord. tot voogden over de kinderen van Pieter van
Oversloot, daar moeder af is Magdalena Andries, enz.
10-2-1706
Aernout de Roij en Coert Aelbertze van Minne zijn geord. tot voogden over het kind van Johannes
Meijer, daar moeder af is Neeltje Hendriks de Roij, enz.
eodem die
De heer Jacob van Loon en Jasper van Zoelen, die bij testament van juffrouw Elisabeth Herschert,
gepasseerd op 6-3-1705 voor not. Jean du Clou, gesteld zijn tot voogden over haar minderjarige
kinderen, hebben op heden alhier comparerende “ten obedientie van den appointemente van dese
camer in dato den 7-8-1705 verklaert den voorn. voogdije t’accepteren”, enz.
eodem die
Jan Sluijter, schoenmaker, en Joris Allan, die bij akte van voogdij van [niet vermeld] laatst huisvrouw
van [niet vermeld] Schaudee, gesteld zijn, de eerste tot administrerende en de tweede [tot]
toeziende medevoogd over haar kinderen, daar vader af is [niet vermeld] Croon, enz.
11-2-1706
Michiel Plemp en Johannes Verduijn zijn geord. tot voogden over de kinderen van Machiel Noorsloot,
daar moeder af is Catharina Plemp, enz.
12-2-1706
Hendrik Westerbrugge en Job Westerbrugge zijn geord. tot voogden over de kinderen van Bartel
Vermeer, daar moeder af is Dirckje Riethove, enz.
13-2-1706
Jan Swinnas, eerste clercq vanden secr. van dese weeskamer deser stad, is geord. onder d’opsigte
deser camer omme waer te nemen het interest van beijde d’uijtlandige soonen van Annetie Jans
Spelt, weduwe van Staats Dirckze de Groot, als mede erfgenamen van haar voorn. moeder zal., enz.
foto 172
17-2-1706
Jan Kerckenburgh en Jan Jansse Kerckenburgh zijn geord. tot voogden over het minderjarige kind van
Jannetie Andriesse, daar vader af is Adam Schot, enz.
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eodem die
Johan Bardenvliet en Johannes Schreuder, die bij testament van Jannetie Schreuders, gepasseerd op
29-9-1705 voor not. Johan Meesters alhier, gesteld zijn tot voogden over haar nog minderjarige
kinderen, enz.
eodem die
Jacobus Moran is onder de opzicht deser kamer geord. tot curateur om waar te nemen het interest
van Johannes Schoudee als weduwnaar van Sara Laers, uitlandige, enz.
18-2-1706
Sijmon van Brake en Cornelis van der Hoek zijn geord. tot voogden over het kind van Baefje Everts,
daar vader af is Hendrik Jacobsz Kreket, enz.
19-2-1706
Pieter Arentse Wijteman en Jan Pieters de Jager zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Jansse
Blanckert, daar moeder af is Dorothea Andriesse, enz.
eodem die
Leendert Post, Gerrit Boudewijnse van der Swen en Daniel Trouckier, coopman, zijn geord. tot
voogden over de goederen aan de 3 minderjarige kinderen van Joris Post, daar moeder af is Ariaentie
Brants, als medeerfgenamen bij representatie voor een zesde van Cornelis de Bij zal., in zijn leven
coopman, alhier, enz.
foto 173
20-2-1706
Jan Louiss en Gerrit Jansse zijn geord. tot voogden over het kind van Joris Willemze, daar moeder af
is Maria Gerrits, enz.
24-2-1706
De heer Vincent Paets, coopman alhier, is ten verzoeke van de heer Melchior Maeshoek, mede
coopman binnen dese stadt, en de macht aan hen, bij akte van voogdij van wijlen juffrouw Willemina
Paets, laatst weduwe van de heer Patrik Born, gepasseerd op 28-7-1702 voor not. Hendrik Frederik
van Renen, zijnde residerende tot Heusden, gedefereert, gesurrogeert, in de plaats van wijlen de
heer mr. Vincent Paets, adv., en zoon, tot medevoogt over de kinderen van de voorn. Willemina
Paets, enz.
eodem die
Antoni Loeventros en Cornelis Meesse Clevesteijn zijn geord., eerst tot voogden over de minderjarige
dochter van Jaepje Bancket en Willem de Roo, beide zal. ged., enz.
26-2-1706
Thomas Cremer de Jonge en Hartog Hansse zijn geord. tot voogden over de minderjarige kinderen
van Urseltie Simons Baars zal., als mede erfgenamen van Simon Jansse Baars, hun grootvader
maternel, enz.
eodem die
De selven zijn nog geord. tot voogden over Anna Bastiaense van Henegouwen, minderjarige dochter
van Bastiaen Jansse van Henegouwen zal., als mede erfgenaam van Aeltie Jacobs Henegouwen, haar
grootmoeder paternel, enz.
3-3-1706
Willem Cornelisse t Hart en Nicolaes Dirckze de Jong zijn geord. tot voogden over het kind van Maria
Dircks de Jong, daar vader af is Cornelis Cornelisse ’t Hart, enz.
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eodem die
Johannes Sluijfhaek en Cornelis van Randen zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jannetie
van Rande, daar vader af is Machiel van der Bruijn, enz.
foto 174
4-3-1706
Sr. Robbert Agges, coopman, die bij testament van Hendrik Nicolaes, gepasseerd op 14-12-1700 voor
not. Johan ten Bergh alhier, gesteld is tot voogd over de minderjarigen in het voorn. testament
geraakt, enz.
eodem die
Sr. Thomas Augustijne is, ten verzoeke van Sr. Robbert Agges en de macht aan hem bij testament van
Hendrik Nicolaes, gepasseerd op 14-12-1700 voor not. Johan ten Berg alhier, gedefereert,
gesurrogeert, in de plaats van Jan Augustijne zal., tot medevoogd over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, enz.
10-3-1706
Andries Barents en Johannes Vorstius, backer, zijn geord. tot voogden over de weeskinderen van
Annetje Haagdijck, daar vader af is Hendrik Jans Bommerhoff, enz.
11-3-1706
Willem Antonis van Eijnspick en Cornelis van IJsel, beide molenaers, die bij akte van voogdij,
gepasseerd op 11-9-1705 bij Aert Spaen, voor not. Philips de Custer alhier, gesteld zijn tot voogden
over zijn kinderen, daar moeder af is Sara Jans Sicelen, enz.
eodem die
Nicolaes Brouwer, coopman binnen dese stad, die nevens Jacobus Brouwer, zijn broeder, bij
testament van Hendrik van der Bel, gepasseerd op 27-3-1704 voor not. Johannes Bordels alhier,
gesteld is tot curateur over het legaat van f. 600 aan Hendrik Nicolaes van der Bel, minderjarige, bij
het voorn. testament gemaakt en besproken, enz.
In margine:
eodem die
Johannes Fockenburg en Martinis van der Kuijp zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Margreta Vos, daar vader af is Hermanus Wielandt, enz.
13-3-1706
De heer mr. Leonard van Naerssen, advocaet voor den Hove van Holland, is, nevens de heer
Abraham Verschueren, ten verzoeke van juffr. Maria Morlion, weduwe van Nicolaes van der Bel, uit
kracht van de macht aan haar bij testament van haar gemelde man zal., gepasseerd op 11-4-1704
voor not. Johannes Bordels alhier, gedefereert, vermits haar hertrouwen, in haar plaats gesurrog. tot
medevoogd over het kind van de voorn. Nicolaes van der Bel, enz.
foto 175
eodem die
De heer Abraham Verschueren, die nevens de heer mr. Leonard van Naerssen, ten verzoeke van
juffrouw Maria Morlion, weduwe van Nicolaes van der Bel, uit kracht van de macht aan hen bij
testament van haar gemelde man zal., gepasseerd op 11-4-1704 voor not. Johannes Bordels alhier,
gedefereert, vermits haar hertrouwen, in haar plaats gesurrog. is tot medevoogd over het kind van
de voorn. Nicolaes van der Bel, heeft (“nadat alvoorens op sijne testateurs bekomen hadden
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toesegginge van te sullen krijgen behoorlijke openinge van de nalatenschap vande voorn. Nicolaes
van der Bel)”, enz.
16-3-1706
Cornelis van Putten en Frans Pietersse zijn geord. tot voogden over de kinderen van Abraham
Pietersse van t Dorp, daar moeder af is Anna Antonisdr, enz.
17[-3-]1706
Andries van Leeuwaerden, leerraar der doopsgesinde gemeente binne dese stad, en Laurens Schijn
zijn, ter verzoeke van Ariaentie Sijmons, weduwe van Arij Cornelisse Halfkaegh en op haar te kennen
geven van de goederen die haar kinderen als geinstitueerde erfgenamen in hun legitieme portie
volgens testament van Willemijntie Gillis Cox, weduwe van Cornelis Halfkaegh, gepasseerd op 23-71698 voor not. Johan van den Pavort alhier, opgekomen, waren buiten opzicht, geord. tot voogden of
curateurs over de voorn. goederen aan de voorn. minderjarigen uit kracht van het voorn. testament,
opgekomen, enz.
foto 176
19-3-1706
Maria Jans van der Tijt, die bij testament van Johannes van Overraet, gepasseerd op 24-8-1703 voor
not. Adrianus Pijthius, gesteld is als grootmoeder tot voogdesse over de minderjarigen in het voorn.
testament geraakt, heeft op heden en door Jan Swinnas, notaris, gedaan verklaart dat zij de voorn.
voogdij was accepterende, enz.
eodem die
Lieve Hammevel, chirurgijn, en Samuel Bouwmeester zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Weijntie Willems, daar vader af is Johannes Hammevel, enz.
24-3-1706
Aelbert Cornelisse van der Linde en Hendrik Versluijs zijn geord. tot voogden over het kind van
Ariaentie van Krekelenburgh, daar vader af is Joost van der Linden, enz.
eodem die
Abraham Claver en Johannes de Lose zijn geord. tot voogden over de minderjarige zoon van
Johannes de Croij en Engeltie Gerrits de Wolff, beide zal. ged., enz.
25-3-1706
Elias Hannat is geord. tot voogd over de som van 96 gld., 16 st. en 14 florijn aan Anna Dina Hannat,
zijn minderjarige dochter, als enige erfgenaam van Gideon Hannat, overleden in Banda, opgekomen,
enz.
26 dito
Jan van Beusekom en Jan van Leeuwen zijn geord. tot voogden over de kinderen van Arij Cornelisse,
daar moeder af is Lijsbet Jans, enz.
eodem die
Thomas Voster en David le Sagie zijn geord. tot voogden over het kind van Lijsbet Voster, daar vader
af is Jean Baledans, enz.
foto 177
eodem die
Compareerde de heer mr. Leonard van Naerssen, jegenwoordige bruidegom van juffrouw Maria
Morlion, weduwe van wijlen Nicolaes van der Bel, als last en procuratie hebbende van de selve, zijn
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bruid, te kennen gevende hoe dat “tot twee distincte maelen als eerstelijk op den 20-1-1706 ende
naderhand nog op de 13e deser maent door de gemelde sijne bruijd abusivelijk aen haar Ed. was
geexhibeert seecker extract uijt den testamente van opgemelde haare man zal.r., gepass.t. binnen
dese stad op den 11-4-1704 voor den not. Johan Bordels ende seekere getuijgen, uijt cragte van het
welke door deselve de seclusie van de camer werde gesustineert ende de voogdije daarvan
gedefereert genuepteert ende vervolgens nog ten haare versoeke vermits haar hertrouwen in des
selfs plaatse tot voogden over het naegelate kind van de voorn. Nicolaes van der Bel waren
gesurrog.t. den voorn. heer comparant ende Abraham Verschuere dan gemerckt den voorn. Nicolaus
van der Bel ende Maria Morlion bij hunne mutuelle ende sijne latere dispositie van uijtterste wille in
dato den 29-3-1705 gepass.t. voor den nots. Johan Meesters ende seekere getuijgen alhier hadde
gerevoceert alle sijne voorgaende testamenten ende sulx te dugten stont off de voors. seclusie,
acceptatie, surrogatie ende aenstellinge van voogden gedaen ten versoeke ende uijt consideratie
vande magt bij het voorn. anterieure testament aen de voorn. Maria Morlion als langstlevende
gedefereert wel na regten soude subsisteren versoekende daar omme tot correctie vant voorn. abuis
onse approbatie hebben dienthalve nov? alvorens geexamineert den inhoud vande voorn. latere
dispositie, bij welke insgelijks dese camer was gesecludeert ende aen opgemelde Maria Morlion
gelijke magt van assumptie tot voogden was gedefereert mitsgaders gelet op het bovenstaende
versoek tot wegneminge vande voorn. informaliteijt d’aenstellinge ende surrogatie vande voorn.
comp.t. ende Abraham Verschuur tot voogden over het naegelaten kind van Nicolaes van der [Bel]
ter deser camer op den 12 deses gepass.t. geapprobeert soo wijde voorn. aenstellinge ende
surrogatie zijn approberende bij dese actum voor de selve Heeren”.
31-3-1706
Nicolaes Vermeij, coopman, die bij testament van Jacob Pietersse de Vries, gepasseerd op 15-3-1701
voor not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot mede executeur, mitsgaders medevoogd over de
minderjarigen in het voorn. testament geraakt, is op heden op zijn te kennen geven en verzoek van
de voorn. voogdij ontslagen en geexcuseerd, enz.
foto 178
eodem die
Idamis de Vries is ten verzoeke van van de heer Cornelis t Hoen, med. dr., uit consideratie van de
macht aan hem bij testament van Jacob Pietersse de Vries, gepasseerd op 15-3-1701 voor not.
Gerard Blockerus alhier, gedefereert, gesurrog. tot mede executeur van het voorn. testament,
mitsgaders tot medevoogd over de minderjarigen in het voorn. testament geraakt, in de plaats van
Nicolaes Verweij, de welke op heden van het voorn. mede executeurschap en de voogdij is ontslagen
en vrijgesteld, enz.
eodem die
Jacobus Vrolo, Johannes Nijrling en Johan Patijn, die bij testament van juffrouw Dirckje Ariens
Groeneveld, weduwe van Jan Jansse van Guijlick, gepasseerd op 15-2-1706 voor not. Johan Meesters
alhier, gesteld zijn tot voogden over de goederen aan Pieter Vrolo, minderjarige zoon van Jacobus
Vrolo voorn., als mede erfgenaam van de voorn. Dirckje Ariens Groeneveld, uit kracht van het voorn.
testament, opgekomen, enz.
eodem die
Jan Straatman en Adolff Nieuwerwaert zijn geord. tot voogden over de kinderen van Joost Dirckze
Straatman, daar moeder af is Grietie Vertimmer, enz.
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1-4-1706
Pieter Moors en Jacobus Swan zijn geord. tot voogden over de kinderen van Aletta van Schie, daar
vader af is Adriaen Cleijn, enz.
eodem die
Barent Starings, die bij testament van Marijtie Thomas Kind, zijn overleden huisvrouw zal.,
gepasseerd op 16-6-1705 voor not. Arnoldus de Guijlicker alhier, gesteld is tot voogd over hun kind,
enz.
foto 179
eodem die
Sr. Louis de Meheirenc, ecuyer, sr. de la Conseillere etc., die bij testament van Catharina Buzelin, zijn
overleden huisvrouw zal., gepasseerd op 16-6-1702 voor not. Gommer van Bortel alhier, gesteld is
tot voogd over hun nog minderjarige kinderen, enz.
eodem die
Mess.r. Louis de Meherenc de la Conseillere en Jean Ferand zijn op hun te kennen geven en verzoek
geord. tot voogden of curateurs over de goederen aan de nog minderjarige kinderen van Catharina
Buselin, daar vader af is Louis de la Conseillere voorn., als mede erfgenamen van Daniel Buzelin, hun
oom maternel, ab intestato aanbestorven, enz.
2-4-1706
Juffrouw Adriana Brants, die bij testament van Joris Post, gepasseerd op 27-9-1699 voor schepenen
van Nootdorp, gesteld is tot medevoogdesse over hun kinderen, enz.
3-4-1706
Johannes van den Brande en Arij van der Heijden zijn geord. tot voogden over de vrucht waarvan
Soetie Jans als weduwe van Hendrik Otte, zwanger gaat, enz.
eodem die
Huijbert Paulus en Hendrik van Alteren zijn geord. tot voogden over de kinderen van Annetie Jans,
daar vader af is Pieter Claesse van der Gijse, enz.
eodem die
Adolff de Reus en Laurens Butzelier zijn geord. tot voogden over de kinderen van Annetie Schelling,
daar vader af is Jan Barentze Scholte, enz.
foto 180
6-4-1706
Gerrit Woutersze van den Heppelaer en Dirck van Langeveld zijn geord. tot voogden over de
kinderen van Catharina Cock, daar vader af is Barend van Leijpsig, enz.
14-4-1706
Gijsbert Groenevelt en Johannes Romp zijn geord. tot voogden over de kinderen van Frans Huijs,
daar moeder af is Maria van Helden, enz.
eodem die
Jacob Kies en Robbert Walsem zijn geord. tot voogden over het kind van Jan Ridde, daar moeder af is
Lijsbet Innes, enz.
eodem die
Jan Verloove, die bij testament van Aegje de Goede, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op 30-31706 voor not. Jean du Clou alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
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eodem die
Neeltie Vermeule, die bij testament van Jan Anthons, haar overleden man, gepasseerd op 1-6-1688
voor not. Zeger van der Brugge alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, enz.
eodem die
Lena Jans, die bij testament van Christiaen van Spijck, haar overleden man, gepasseerd op 21-8-1705
voor not. Johan Meesters alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
15 dito
Maerte Jacobze en Hendrik Andriesze zijn geord. tot voogden over de kinderen van Bartel Janse
Pijkelaar, daar moeder af is Lijsbet Jacobs, enz.
foto 181
16-4-1706
Jasper Claesse Kort, die bij testament van Marijtie Fredriks, kuijper, gepasseerd op 18-2-1698 voor
not. Jean du Clou alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
17-4-1706
Willemijna van Blijvenburg, die bij testament van Jacob van Ervervelt, gepasseerd op 10-11-1681
voor not. Philips de Bries binnen Delft, gesteld was tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden
ter weeskamer door de notaris Philips de Custer gedaan, verklaart dat zij de voorn. voogdij was
accepterende, enz.
21-4-1706
Matthijs Thomasse en Jacob Waesbergen zijn geord. tot voogden over de kinderen van Claes Harpijn,
daar moeder af is Magteld Jans, enz.
eodem die
Cornelis Jansse Verburg en Moses Lambertze Hopman zijn geord. tot voogden over de kinderen van
Marijtie Willems, daar vader af is Aernoud van Stockem, enz.
eodem die
Jacob van Keulen en Mattijs Rutte zijn geord. tot voogden over de kinderen van Teuntie Rutte, daar
vader af is Jan Vrugge, enz.
22-4-1706
Govert van Doorn en Jan Tijsse, die bij testament van Maria Bonekroon, gepasseerd op 1-1-1700 voor
not. mr. Johan Lodesteijn alhier, gesteld zijn, de eerste tot administrerende en de tweede tot
toeziende medevoogd over de kinderen van de voorn. Maria Boonekroon, daar vader af is Govert
van Doorn, enz.
eodem die
Elisabet Jans, die bij testament van Cornelis Pieterse Boesem, gepasseerd op 8-4-1680 voor not.
Philips Basteels alhier gesteld is tot voogdesse over hun kinderen, heeft op heden door Philips de
Custer, notaris, gedaan, verklaart de voorn. voogdij te accepteren, enz.
foto 182
eodem die
Pieter Vettekeuke, die bij testament van Catharina Basel, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd op
15-11-1699 voor not. Gerard Blockerus, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
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eodem die
Pieter Isekock, die bij testament van Cornelia van der Maes, zijn overleden huisvrouw, gepasseerd
voor not. Govert van Gesel alhier, gesteld is tot voogd over hun kind, enz.
eodem die
Dirckje Hoogerwaert, die bij testament van Pieter Herverdonck, gepasseerd op 7-4-1703 voor not.
Jean du Clou alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind, enz.
24-4-1706
Hendrik de Caarsgieter, die bij testament van Catarina Rondemunt, gepasseerd op 5-9-1705 voor not.
Jacob Vinck alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Juffrouw Johanna van Leeuwen, die bij testament van de heer Esalinus Carter, med. dr., gepasseerd
op 11-8-1704 voor not. Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogdesse over hun kind, heeft op
heden door Philips de Custer, notaris, gedaan, verklaart dat zij de voorn. voogdij [is] accepterende,
enz.
24-4-1706
Van de Ed. Agtb. Heeren de hr. weesmeesteren der stad Rotterdam, enz. [sterk ingekort].
Aan Abraham Engelgraaff tot Amsterdam is te kennen gekomen dat Jacobus van Ervervelt bij zijn
testament gepasseerd voor not. Philips der Briest tot Delft, dat op 10-11-1681, het suppliant buiten
zijn kennis heeft gesteld tot medevoogd over diens kinderen, en alzo hij in geen staat is bevindende
de voorn. voogdij te kunnen aanvaarden, vermits hij tot Amsterdam regent van het burgerweeshuis
en cassier van de Westindische compagnie, mitsgaders voogd over andere weeskinderen reeds is,
enz., en verzoekt hem van de voogdij te ontslaan, enz.
In margine: [Tekst; niet overgenomen, geen nieuwe namen].
geen datum vermeld
De heer Abraham Engelgraeff, coopman tot Amsterdam, en Goswijn van Ouvren, mr. silversmit tot
Delft, die bij testament van wijlen Jacob van Ervervelt, gepasseerd op 10-11-1681 voor not. Philips de
Bries tot Delft, gesteld zijn tot voogden over de kinderen, daar moeder af is Willemijna Blijvenburg,
zijn op hun verzoek en te kennen geven, “voor d’eerste in de voorn. sijne requeste ende vande
laetste in seekere sijne missive van den 21-4-1706 vervat van de voorn. voogdij ontslage ende
geexcuseert”, enz.
eodem die
Dirck Fiool en Philips de Custer, notaris alhier, zijn ten verzoeke van Willemina van Blijvenburgh
gesurrog., in de plaats van de heer Abraham Engelgraeff en Gosewijn van Ouveren, de welke op
heden van de onderstaande voogdij zijn ontslagen en geexcuseert, tot voogden over de kinderen van
sr. Jacob van Ervervelt, daar moeder af is Willemina van Blijvenburg, beide voorn., enz.
28-4-1706
Pieter Jansze Bekock, die bij testament van Teuntie Gerrits, gepasseerd op 17-8-1691 voor not. Jan
van der Hoeve alhier, gesteld is tot voogd over hun kinderen, enz.
eodem die
Neeltie Cornelis Crooswijk, die bij testament van Dirck Danen, gepasseerd op 25-6-1704 voor not.
Gerard Blockerus alhier, gesteld is tot voogdesse [er staat: voogden] over hun kinderen, enz.
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eodem die
Thomas Jansse en Cornelis de Keijser zijn geord. tot voogden over de vrucht waarvan Heijltie Cornelis
Dubbeldeman, als weduwe van Jan Jacobse Rijs, bezwangerd gaat, enz.
1-5-1706
Jacob van der Laen en Francois van der Tijt zijn geord. tot voogden over het kind van Nicolaes
Casteleijn, daar moeder af is Annetie Jans van der Huijden, enz.
eodem die
Christoffel Konings en Frans Jillisze zijn geord. tot voogden over de kinderen van Maerten Cornelisse
Schenck, daar moeder af is Ingetie van Stolk, enz.
eodem die
Jan Croes en Pieter van Es zijn geord. tot voogden over het kind van Grietie Willems, daar vader af is
Jan ter Brugge, enz.
eodem die
Guiljam Verhoeve en Burger van Cingel zijn geord. tot voogden over de kinderen van Jan Bal, daar
moeder af is Engeltie van der Wiel, enz.
6-5-1706
Rudolff Beens, die bij testament van Anna Jans van der Steegen, zijn overleden huisvrouw,
gepasseerd op 29-10-1704 voor not. Dirck Vos van Weel alhier, gesteld is tot voogd over hun
kinderen, enz.
eodem die
Pieter van Nattenhove is gesurrog., in de plaats van mr. Pieter Ouzeel, tot curateur over de persoon
en goederen van Geertie Wouters, “crancksinnige” “gelogeert int Dolhuijs deser stad”, enz.
foto 185
6-5-1706
[Sterk ingekort].
Samuel van Schagen, adv.t., [vele functies], curateur over de 2 minderjarige kinderen van wijlen
Maria van Segvelt, in haar leven huisvrouw van mr. Herman Graswinckel, adv.t., [vele functies], om
hun kinderens interest ter zake van hun moeders goed op en jegens de voorn. Graswinckel, hun
vader, naar behoren waar te nemen, enz. [Er is een proces geweest voor diverse instanties jegens
denselve Graswinckel en daarover op 31-7-laatstleden, waarin Graswinckel is veroordeeld, enz.[ [Het
proces ging over effecten], enz. Zijn daartoe de personen van mr. Johan van Segvelt, bewindhebber
van de Westindische compagnie alhier en Adriaan van der Lelij, coopman binnen dese stad, welke
beide zijn de naaste maternellen “neeven” van de voorn. 2 minderjarige kinderen, [en verzoeken hen
te benoemen als curateurs c.q. voogden, en zij worden benoemd].
foto 186
eodem die
[Sterk ingekort]
Volgt het dictum. [Niet overgenomen; geen nieuwe namen vermeld; doorgehaald].
eodem die
Felix de Huur en IJsbrandt van de Keij, die bij testament Grietie de Hond, weduwe van Abraham Crijt,
op 24-3-1706 gepasseerd voor not. Jan Swinnas alhier, gesteld zijn tot voogden over hun
minderjarige kinderen, enz.
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eodem die
De selven zijn nog geord, eerst tot voogden van vaderszijde van de voorn. minderjarigen, enz.
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