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Inleiding

In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden zich ook het Weeskamerarchief van
’s Gravenzande en Zandambacht, bestaande uit een klein aantal stukken. In inv. 1 staan met
name uitkoopakten uit de periode 1634 tot 1685 genoteerd. Het komt niet erg volledig over,
maar bevat wel een aantal genealogisch interessante akten.

Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol. De nummers
tussen [ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de bewerking.

Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).
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Bewerking
[9872]
f. 1 d.d. 13-4-1641: Op de navolgende manier is Lijsbeth Jansdr. weduwe van Jan Jansz.
Hoppel wonende in Zandambacht aan de Maasdijk geassisteerd met Arijen en Jan
Janszonen haar broeders, Jan Pijetersz. Dorp, Willem Jansz. van der Sluis en Pijeter
Quirijnsz. van der Burch haar gekoren voogden in deze zaal ter eenre, Jan Adriaensz. van
der Maerl substituut schout, Abraham Pijetersz. Westerlee en Adriaen Cornelisz. de Goede
schepenen van Zandambacht als oppervoogden mitsgaders Maerten en Sijmon Floriszonen
en Pijeter Gerritsz. te samen bloedvoogden van het nagelaten weeskind van wijlen Jan
Jansz. Hoppel in echte gewonnen bij de voorn. Lijsbeth Jansdr., namelijk Annetge Jansdr.
oud omtrent 6 jaar ter andere zijde nopende het voorsz. weeskind zijn vaderlijk bewijs en
erfenis. De weduwe zal de boedel blijven bezitten en het weeskind opvoeden.
[9874]
f. 4 d.d. 4-3-1634: Op de navolgende condities bekende Pijeter Jochumsz. duinmeijer
wonende op Staalduinen in Zandambacht zijnde geassisteerd met Cornelis Arentsz. van der
Burch en Cornelis Willemsz. Bogart zijn gekoren raden ter eenre met Adriaen Cornelisz. de
Goede wonende aan Maasdijk als oom en bestorven bloedvoogd en Lenaertgen Arijensdr.
de bestemoeder zijnde beiden geassisteerd met de heer officier Crispijn van Mijerop, Pijeter
Jansz. Vos de Hoochwerf en Abraham Pijetersz. Westerlee schepenen in Zandambacht die
mede bekende verdragen te zijn met de voorn. Pijeter Joachumsz. weduwnaar van Niesgen
Cornelisdr., aangaande de uitkoop en erfenis die op de zes nagelaten weeskinderen die de
voorn. Pijeter Joachumsz. in de echte geprocreerd heeft bij de voorn. Niesgie Cornelisdr.
door overlijden van haar moeder gesuccedeerd zijn uit de gemeen boedel, met namen
Joachum Pijetersz. oud 14 jaar, Cornelis Pijetersz. oud 10 jaar, Lauweris Pijetersz. 6 jaar,
Pijeter Pijetersz. 2 jaar, de oudste dochter en kind genaamd Neeltge Pijetersdr. oud 16 jaar
en Maertgen Pijetersdr. oud 12 jaar. De weduwnaar zal de boedel blijven bezitten en de
kinderen opvoeden.
[9876]
f. 5v d.d. 30-7-1641: Comp. Beletge Eckbertsdr. weduwe van Pijeter Joachumsz. in zijn
leven duinmeijer op Staalduinen binnen Zandambacht geassisteerd met Jan Willemsz. haar
zoon als haar gekoren voogd in deze zaak en heeft tot verzekerheid en voldoening van het
voorsz. accoord van uitkoop speciaal verbonden omtrent 1,5 morgen patrimoniaal land
gelegen in de Hoentiende in Zandambacht.
[9877]
f. 8 d.d. 10-7-1640: Comp. Willem Tobiasz. en verklaarde uitkoop aangegaan te hebben met
de voogden van zijn minderjarig kind Geertge Willemsdr. nu oud omtrent 2,5 jaar in echte
gewonnen bij zaliger Wijven Arentsdr. Hij zal de boedel behouden en belooft het weeskind te
onderhouden.
[9879]
f. 11 d.d. 7-2-1640: Schout en gerecht van Zandambacht hebben op verzoek van Beatris
Arijensdr. weduwe van Pouwels Arijensz. gehoord hebbende het consent van Maerten
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Florisz. als oom en bloedvoogd van het weeskind van de voorn. Pouwels Arijensz. in echte
procreerd bij de voorn. Beatris Arijensdr., en Pieter Gerritsz. mede voogd van het voorsz.
weeskind, namelijk Dirck Pouwelsz., geaccordeerd dat de voorn. weduwe zal genieten de
interest voor de tijd van de twee eerstkomende jaren van 450 gld. kapitaal. Welke voorsz.
som van penningen gekomen zijn van Adriaen Cornelisz. de Goede in aflossing van twee
kapitalen van 250 L. en van 143 L., het verdere is gekomen van het overschot van inetrest
van het voorsz. kapitaal.
f. 11 d.d. 10-3-1643: Comp. Beatris Adriaensdr. [handmerk] die verzoek deed te mogen
trekken jaarlijks de renten van zekere obligatie sprekende tot last van het gemene land van
Holland en West-Friesland, kapitaal van 450 gld., ten profijte van Dirck Pouwelsz., zoon van
de voorn. Beatris Adriaensdr. in echt gewonnen bij zaliger Pouwels Arentsz. Na gehoord
hebbende het consent van Maerten Florisz. [handmerk] oom en bloedvoogd van het voorn.
minderjarige weeskind is dit geconsenteerd.
[9880]
f. 11v d.d. 16-5-1646: Comp. Dirck Pouwelsz. [handtekening] gewezen weeskind van
Pouwels Arentsz. bij hem verwekt aan Beatris Adriaensdr, en deed vermits zijn aangegaan
huwelijk met consent van zijn voorn moeder en van de ondergeschreven bloedvoogd gedaan
de lichting van zijn goederen. Compareerde mede Pijeter Gerritsz. van Veen [handmerk]
oom en bloedvoogd van de voorn. Pouwels Arentsz. [moet zijn: Dirck Pouwelsz.] en
constitueerde zich borg.
[9881]
f. 12 d.d. 27-9-1641: Op de nabeschreven condities zijn Leuntge Garrebrantsdr. wonende op
Staalduinen in Zandambacht weduwe van Cornelis Cornelisz. geassisteerd met Adriaen
Cornelisz. de Goede haar gekoren voogd in deze zaak, mitsgaders Cornelis Leendertsz.
opten Hill, Jan Willemsz. Deunincxvelt en Jasper Jansz. Schelvisch alle geburen van de
voorsz. weduwe ter eenre, Andries Cornelisz. backer in de Poeldijk en Dirck Cornelisz.
molenaar op de Nieuwelandse watermolen buiten ’s Gravenzande in Zandambacht als omen
en bloedvoogden van de vier minderjarige weeskinderen van de voorn. weduwe in echte
gewonnen met de voorsz. Cornelis Cornelisz., met namen Leuntge Cornelisdr. oud omtrent
18 jaar, Cornelis Cornelisz. oud omtrent 15 jaar, Marrittgen Cornelisdr. oud omtrent 11 jaar,
Huibrecht Cornelisz. oud omtrent 8 jaar, ten overstaan van Johan van der Maerll substituutschout, Abraham Pijetersz. Westerlee en Vranck Jansz. van Geest schepenen van
Zandambacht als oppervoogden van alle minderjarige wezen, minnelijk geaccordeerd
nopende de voorsz. vier kinderen haar vaderlijke erfenis. De weduwe zal de boedel
behouden en de kinderen opvoeden.
[9882]
f. 12v d.d. 23-8-1643: Bekenne ik ondergeschreven Leentge Cornelisdr. [handmerk] van mijn
vaders bewijs in de voorsz. uitkoop verhaald door handen van mijn moeder betaald te zijn.
[9883]
[volledig doorgehaald; vgl. f. 21] f. 13v d.d. 3-1-1642: Op de nabeschreven condities zijn
Arijen Sijmonsz. weduwnaar van Maertge Heijnricxsdr. geassisteerd met Corstijaen Florisz.
Bruijser ter eenre, Heijndrick Bastiaensz. vader van de voorn. Maertge Heijnricxsdr., Pieter
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Cornelisz. als man en voogd van Grietge Henricxsdr. zuster van de voorsz. overleden
Maertge Heijnricxsdr. en Jan Joosten Wastijn tezamen bloedvoogden van de twee
minderjarige weeskinderen nagelaten bij de voorn. Maertge Heijnricxsdr. in echte gewonnen
bij de voorn. Arij Sijmonsz., geassisteerd met Johan van der Maerll subsituut-schout, Arijen
Jorisz. en Joris Cornelisz. van der Burch schepenen van de stad ’s Gravenzande als
oppervoogden, van de twee weeskinderen met name Trijntgen Arijensdr. oud omtrent 5 jaar
en Annittge Arijensdr. oud als mei eerstkomende 2 jaar, veraccordeerd nopende de voorsz.
kinderen moederlijke goederen en erfenis. De weduwnaar belooft de kinderen te
onderhouden en behoudt de boedel.
[9884]
f. 15v d.d. 2-4-1642: Comp. Jan Jansz. Hoochwerff den Jongen, Gerrit Jansz. van Spronce
als getrouwd hebbende Annetgen Jansdr., Lijsbeth en Barbara Jansdr. geassisteerd met de
voorn. Jan Jansz. en Gerrit Jansz. haar broer en zwager respectievelijk, te samen
vervangende en de rato caverende voor Jan Vrancken als getrouwd hebbende Neeltge
Jansdr. voordochter van zaliger Jan Jansz. Hoochwerff den Ouden haar vader en
schoonvader was, te samen erfgenamen ex testamento van mede zaliger Trijntge Jansdr.
minderjarig weeskind en vermits desselfs overlijden lichting deden van zodanige schuldbrief
als tot nog toe onder de vooorn. heren en oppervoogden heeft berust, verleden bij de
voogden van de minderjarige weeskinderen van zaliger Cornelis Rosa en desselfs huisvrouw
in zijn leven secretaris van het Hof van Holland in ’s Gravenhage inhoudende een som van
2600 car. gld. ingevolgede van dezelve brief d.d. 30-6-1640 speciaal verzekerd op zekere
woning en 14 morgen 2 hond land staande en gelegen binnen ons ambacht. <met
handtekeningen comparanten>
[9885]
f. 16v d.d. 4-4-1642: Weeskinderen van zaliger Dirck Cornelisz. Menheer in echte gewonnen
bij mede zaliger Hester Pijetersdr. Buijs in haar leven gewoond hebbende in Zandambacht.
Staat van de voorsz. weeskinderen goederen […]. Nog is Willem Pijetersz. Buijs als
administrerende voogd over de voorsz. weeskinderen als zijn jongste rekening gedaan voor
schout en gerecht van Zandambacht als oppervoogden, Hendrick Claesz. behuwde neef,
Maerten Arentsz. Lagervelt en Olijvier Vrancken Inhouck te samen bloedvoogden van de
voorsz. weeskinderen op 4-4-1642 schuldig gebleven de som van 3844 gld. 18 st. 2 pen.
Aldus gerekend en geliquideerd op 4-4-1642.
[9887]
f. 19 d.d. 7-1-1643: Zijn Jan Cornelisz. duinmeijer op de Kaepe buiten ’s Gravenzande,
Adriaen Cornelisz. met Jan Pouwelsz. in het Noordland buiten ’s Gravenzande als man en
voogd van Marritgen Cornelisdr., te samen broeders en zusters van zaliger Trijntge
Cornelisdr. in haar leven huisvrouw was van Cornelis Jacobsz. van der Post geassisteerd
met Johan van der Marel substituut-schout, Cornelis Arentsz. van der Maerl en Pijeter
Maertensz. Sprockenburch schepenen van ’s Gravenzande ter eenre, de voorn. Cornelis
Jacobsz. van der Post geassisteerd met Jacob Cornelisz. duijnmeijer in het Noordland zijn
vader, Joris Claesz. Verlaen en Joris Willemsz. Oudendijck ter andere zijde veraccordeerd
aangaande de nagenoemde weeskinderen moederlijke erfenis. De weduwnaar zal de boedel
blijven bezitten en belooft zijn vier weeskinderen geprocreerd bij de voorn. Trijntgen
Cornelisdr., met name Neeltge Cornelisdr. oud omtrent 9 jaar, Gerrit Cornelisz. oud omtrent
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6 jaar, Marritge Cornelisdr. oud omtrent 4 jaar, Cornelis Cornelisz. oud omtrent vijf vierendeel
jaar, te onderhouden.
[9889]
f. 21 [vgl. f. 13v] d.d. 3-1-1642: Op de nabeschreven condities zijn Arijen Sijmonsz.
weduwnaar van Maertge Heijnricxsdr. geassisteerd met Corstijaen Florisz. Bruijser ter eenre,
Heijndrick Basteijaensz. vader van de voorn. Marritge Heijnricxsdr., Pijeter Cornelisz. als
man en voogd van Grietge Henricxsdr. zuster van de voorsz. overleden Marrige Heijnricxsdr.
en Jan Joosten Wastijn tezamen bloedvoogden van de twee minderjarige weeskinderen
nagelaten bij de voorn. Marritge Hendricxsdr. in echte gewonnen bij de voorn. Arijen
Sijmonsz., geassisteerd met Johan van der Maerl subsituut-schout, Arijen Jorisz. en Joris
Cornelisz. van der Burch schepenen van de stad ’s Gravenzande als oppervoogden, van de
twee weeskinderen met name Trijntgen Arijensdr. oud omtrent 5 jaar en Annettge Arijensdr.
oud als mei eerstkomende 2 jaar, veraccordeerd nopende de voorsz. kinderen moederlijke
goederen en erfenis. De weduwnaar belooft de kinderen te onderhouden en behoudt de
boedel.
[9891]
f. 23 d.d. 13-1-1643: Op de navolgende condities zijn Willem Cornelisz. van den Boom oom,
Matheuwes Willemsz. van den Boom neef en te samen bloedvoogden geassisteerd met
Johan van der Maerl substituut-schout, Adriaen Cornelisz. de Goede en Vranck Jansz. van
Geest schepenen van Zandambacht als oppervoogden van de twee minderjarige
weeskinderen van zaliger Tonis Cornelisz. van den Boom, met name Neeltge Tonisdr. oud
omtrent 15 jaar, Marritge Tonisdr. oud omtrent 10 jaar, in echte gewonnen bij Arijaentge
Woutersdr. ter eenre, dewelke geassisteerd is met Pouwels Matheuwesz. [zou tekenen met:
Pouwels Theunisz. van der Meer], Cornelis Cornelisz. en Jacob Claesz. de Jonge ter andere
zijde, door tussenspreken van Abraham Pijetersz. Westerlee, Pijeter Crijne van der Burch en
Corstiaen Florisz. Bruiser, overeengekomen nopende de voorsz. weeskinderen vaderlijke
erfenis. De weduwe zal de boedel blijven bezitten en de kinderen opvoeden.
[9893]
[los briefje] 19-8-1666: Ik ondergeschrevene Jan Benier beken overgenomen te hebben uit
handen van de heer secretaris Vignoijs zekere obligatie toekomende Anneken Jansdr. van
Cappelle leggende tot last van Sijmon Cornelisz. van Geest gerust hebbende onder het
gerecht van Zandambacht als overvoogden van de voorsz. Anneken Jansdr. van Cappelle.
[9895]
f. 26 d.d. 14-1-1643: Op de navolgende condities zijn met elkaar veraccordeerd Dirck
Aemsz. van Dijck, Cornelis Aemsz. van Dijck, Jan Aemsz. van Dijck, Thonis Aemsz. van
Dijck, Jacob Meesz. van Roon als getrouwd hebbende Marritge Aemsdr. van Dijck, Jan
Pijetersz. van Swijndrecht als getrouwd hebbende Neeltgen Aemsdr. van Dijck, Adriaen
Cornelisz. van der Arent als getrouwd hebbende Neeltge Aemsdr. van Dijck, alle broeders en
zwagers van zaliger Annetge Aemen van Dijck in haar leven huisvrouw was van Maerten
Jansz. Reinhout, in die kwaliteit omen en bloedvoogden van de zes nagelaten weeskinderen
van de voorsz. Annetge Aemsdr. in de echte gewonnen bij de voorn. Maerten Jansz.
Reinhout geassisteerd met Johan van der Maerl substituut-schout, Cornelis Arentsz. van der
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Maerl en Pijeter Maertensz. Sprockenburch schepenen van ’s Gravenzande als
oppervoogden van dezelve weeskinderen ter eenre, de voorn. Maerten Jansz. Reinhout
tegenwoordig weduwnaar van de voorsz. Annetge Aemsdr. van Dijck geassisteerd met Cors
Jansz. zijn broeder, Joris Claesz. Verlaen en Joris WIllemsz. Oudendijck ter andere zijde
aangaande de voorsz. weeskinderen moederlijke goederen en erfenis. De weduwnaar zal de
boedel bljven bezitten en belooft de zes kinderen, met namen Dirckge Maertensdr. oud
omtrent 17 jaar, Jan Maertensz. oud omtrent 15 jaar, Adam Maertensz. oud omtrent 13 jaar,
Marrittge Maertensdr. oud omtrent 8 jaar, Maerten Maertensz. oud omtrent 3 jaar, Jacob
Maertensz. oud omtrent 8 weken, te onderhouden.
[9898]
f. 29 d.d. 22-8-1643: Op de navolgende condities zijn Cornelis Dirricxsz. en Leendert
Adriaensz. van der Beecq als man en voogd van Geertge Dirricxsdr., Pieter Huigensz. Valck
als man en voogd van Marritge Jansdr. moeder van zaliger Annetge Dirricxsdr. te samen
vervangende en de rato caverende voor Sijmon en Pijeter Dircxsz. gebroeders van de voorn.
Annetge Dirricxsdr. in die kwaliteit bloedvoogden van Pijetertge Claesdr. nu oud omtrent 8
weken nagelaten weeskind van de voorn. Annetge Dirricxsdr. in echte gewonnen bij Claes
Jansz. Schelvisch geassisteerd met Johan van Maerl substituut-schout, Arijen Jorisz. decker
en Aert Harmansz. van Proijen schepenen van ’s Gravenzande als oppervoogden van het
voorsz. weeskind ter eenre, voorn. Claes Jansz. Schelvisch weduwnaar van de voorn.
Annetge Dirricxsdr. geassisteerd met Cors Florisz. Bruiser en Joris Claesz. Verlaen ter
andere zijde, minnelijk veraccordeerd nopende het voorsz. weeskinds moederlijk bewijs en
goederen. De weduwnaar zal de boedel blijven bezitten en het weeskind opvoeden.
[9900]
f. 31 d.d. 8-9-1643: Op de navolgende condities zijn Crijn Willemsz. van Aerdenhout
grootvader, Jan Jaspersz. van Aelenburch als man en voogd van Aechgie Crijnen in die
kwaliteit als bloedvoogden van de twee minderjarige weeskinderen van zaliger Willem
Crijnen van Aerdenhout in echte gewonnen aan Lijsbeth Maertensdr. geassisteerd met Frans
Sijmonsz. van der Meer en Floris Corssen van Kouwenhoven schepenen van Zandambacht
als oppervoogde van de voorsz. weeskinderen en Cornelis Sijversz. van Santvliet ter eenre,
de voorn. Lijsbeth Maertensdr. geassisteerd met Maerten Cornelisz. Dijcxhoorn haar vader,
Pijeter Maertensz. van Sprockenburch burgemeester van de stad ’s Gravenzande,
Wormbrecht Pijetersz. Groenop en Jacob Willemsz. Patijn ter andere zijde, minnelijk
veraccordeerd nopende de voorsz. weeskinderen vaderlijke goederen. De weduwe zal de
boedel blijven bezitten en belooft de weeskinderen, namelijk Annetge Willemsdr. oud omtrent
8 jaar, Corstiaen Willemsz. van Aerdenhout oud omtrent 2 jaar, te onderhouden. Met conditie
betreffende de erfenis op de weeskinderen vader gekomen door het overlijden van
Aerijaentge Corssendr. zijn moeder, met verwijzing naar de testamentaire dispositie door de
voorn. Crijn Willemsz. en zijn voorn. overleden huisvrouw gemaakt voor notaris Nijclaes van
der Werve in ’s Gravenhage.
[9903]
f. 34 d.d. 1-12-1643: Op de navolgende condities zijn Cornelis Arentsz. Kleiwecht
vervangende en de rato caverende voor Bastiaen Sijmonsz. Kleiwecht zijn neef te samen
neven en bloedvoogden van de twee minderjarige weeskinderen van zaliger Adriaen Lourisz.
in de Wecht in echte gewonnen bij Pijetertge Tomasdr. geassisteerd met de heer schout en
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het volle college van het gerecht van Zandambacht als oppervoogden van de voorsz.
weeskinderen ter eenre, de voorn. Pijetertge Tomasdr. geassisteerd met Willem Tomasz.
haar broeder, Hendrick Dircxsz. wonende op Blankenburg en Adriaen Cornelisz. de Goede
haar zwagers ter andere zijde, minnelijk veraccordeerd nopende de voorsz. weeskinderen
vaderlijke erfenis. De weduwe zal de boedel behouden en belooft haar kinderen, met name
Louris Arentsz. oud omtrent 14 jaar en Tomas Arentsz. oud omtrent 10 jaar, te onderhouden.
[in de marge: Compareerde ter secretarie van Zandambacht Louris Arentsz. in de Wecht
geassisteerd met Cornelis Arentsz. Kleijwecht zijn neef en bekende uit handen van zijn
moeder ontvangen te hebben in volle betaling van twee jaar interest van de contigente som
in deze uitkoop geexpresseerd hem comparant competerende de som van 40 car. gld.
Actum d.d. 18-4-1651 <met zijn handmerk>. ]
[9905]
f. 35v d.d. 14-2-1651: Comp. Pijtertge Tomasdr. voor deze weduwe van Arijen Lourisz. in de
Wecht en tegenwoordig getrouwd aan Gillis Jansz. van der Sluis geassisteerd met de
secretaris van dit ambacht als haar gekoren voogd in deze zaak en verklaarde tot meerder
verzekering van het bewijs in de voorsz. akte van uitkoop genoemd speciaal te verbinden
haar woning als huis, bijhuis, barg en geboomte mitsgaders 3 morgen patrimonie teelland
staande en gelegen binnen de Delflandse Maasdijk in Zandambacht.
f. 36 d.d. 14-2-1651: Comp. Jan Pouwelsz. duijnmeijer wonende in het Noordland van
Zandambacht en Hendrick Cornelisz. Dortwech als getrouwd hebbende Grietgen Pouwelsdr.
in die kwaliteit zoon en behuwde zoon van wijlen Pouwels Teunisz. en Maertge Jorisdr. en
deden vermits haar mondige dagen lichting van haar goederen die ter weeskamer alhier
bewaard en geadministreerd zijn.
[9906]
f. 37 d.d. 26-11-1642: Op de navolgende condities zijn Marittge Jacobsdr. weduwe van
Cornelis Willemsz. van der Marck geassisteerd met Joris Jansz. Verhoorn haar
tegenwoordige man ter eenre, Jan Cornelisz. van der Marck voor hem zelf met Pijeter Jansz.
van der Boom als man en voogd van Machtelt Willemsdr. in die kwaliteit ook oom en
bloedvoogd van Claes Cornelisz. van der Marck minderjarige zoon van de voorn. Cornelis
Willemsz. van der Marck oud omtrent 14 jaar in echt gewonnen bij de voorsz. Marrittge
Jacobsdr. ter andere zijde, minnelijk overeengekomen en veraccordeerd nopende de voorsz.
kinderen vaderlijke erfenis. De weduwe zal de boedel blijven bezitten.
[9907]
f. 38 d.d. 26-11-1642: Schout en gerecht van Zandambacht approberen deze uitkoop.
[9908]
f. 38v d.d. 31-1-1651: Comp. Claes Cornelisz. van der Marck als gekomen zijnde tot zijn
mondige dagen en deed de lichting van de goederen hem competerende dewelke
gedurende zijn minderjarigheid bij de heren schout en gerechte als oppervoogden bewaard
en geadministeerd zijn.
[9909]
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f. 40 d.d. 3-5-1644: Comp. Cornelis Leendersz. den Baes als man en voogd van Neeltge
Engelen en Davidt Louwijsz. als man en voogd van Jannetgen Engelen in die kwaliteit
kinderen en erfgenamen van wijlen Engels Engelsz. Captein in echt gewonnen bij mede
wijlen Lijsbeth Cornelisdr. in haar leven gewoond hebbende binnen Zandambacht, dewelke
de lichting deden van al haar goederen, papieren stukken etc. die gedurende de
comparanten voorn. huisvrouwen minderjarigheid tot deze dag toe bij schout en gerecht van
Zandambacht als oppervoogden zijn bewaard en geadministreerd. Compareerde mede Crijn
Engelsz. Captein wonende binnen ’s Gravenzande als oom en bloedvoogd van de
comparanten voorn. huisvrouwen die dit approbeert. Met handmerken van de drie
comparanten.
[9910]
<los ingelegd vel>
Hierop tekst als hierboven.
[9911]
<achterzijde van het los ingelegde vel>
3-5-1644: Comp. Cornelis Leendersz. den Baes wonende tot Monster als man en voogd van
Neeltgen Engelen en Davidt Lowijsz. als man en voogd van Jannetge Engelen in die kwaliteit
kinderen en erfgenamen van Engel Engelsz. Captein in het blanco dezer obligatie genoemd,
dewelke bekenden van de inhoud van deze obligatie ten volle te wezen voldaan en betaald
met dat Arijen Cornelisz. de Goed voor schout en gerecht van Zandambacht belooft op St.
Jacobsdag in dit lopende jaar 1644 aan de voorn. Davidt Louwijsz. te betalen een som van
40 gld.
[9912]
f. 43 d.d. 30-5-1644: Comp. Willem Jansz. van der Vaert en Grietge Jansdr. van der Vaert te
samen kinderen van Jan Jansz. van der Vaert den Ouden in echt gewonnen bij mede zaliger
Lijsbeth Willemsdr. dewelke vermits haar meerderjarigheid de lichting deden van al haar
voorn. overleden vader en moeders goederen mitsgaders ‘herijditaire portien’ in de goederen
haar aanbestorven door overlijden van Geerten Jansdr. de comparanten overleden zuster,
elk met de nabeschreven som als Willem Jansz. van der Vaert de som van 252 car. gld. 19
st. 8 pen. en de voorn. Grietge Jansdr. me de som van 172 gld. 19 st. 8 pen., beiden
verhoogt met de interesten daarop. Beiden stellen hun handmerk.
[9914]
f. 45 d.d. 2-5-1644: Comp. [voor notaris Jeremijas Lammens notaris binnen Monster] de
eerzame Arijen Jansz. huisman en zijn lieve huisvrouw Elijsabeth Jansdr. wonende
tegenwoordig in het Noorderland in Zandambacht, hij kloek en gezond en zij ziek te bed
liggende, en maken testament op de langstlevende. De langstlevende zal gehouden zijn
haar tegenwoordige kind met name Maritge Ariensdr. oud nu 2,5 weken na St. Jacob 3 jaar
en eventuele andere kinderen op te voeden. Sluiten de weeskamers uit en stellen de
langstlevende tot voogd. Als ze geen kinderen nalaten dan moet de langslevende aan de
vrienden van de eerststervende te beatlen een som van 700 gld. en dat twee jaar na het
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overlijden van de eerststervende. Zij comparante begeert bij haar voorloverlijden dat aan
naar vier broeders elk 100 gld. en aan naar enige zuster Annetgen Jansdr. 300 gld. zal gaan.
[9917]
f. 48 d.d. 21-11-1644: Op de navolgende condities zijn Aechgen Dirxsdr. weduwe van
Samuel Corssen in zijn leven inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande geassisteerd
met Johan van der Maerl en Joris Willemsz. Oudendijck als haar bijzondere gekoren
voogden in deze zaak ter eenre, Arijen en Dirck Corssen gebroeders van de voorn.
overleden Samuel Corssen, omen en bloedvoogden van de zes minderjarige weeskinderen
van dezelve Samuel Corssen met namen Cors en Gerrit Samuelszonen oud omtrent 20 en
18 jaar respectievelijk in de echt gewonnen bij mede zaliger Leentge Gerritsdr. eerste
huisvrouw van de gemelde Samuel Corssen, en nog Dirck en Willem Samuelszonenn, item
Marrittgen en Leentge Samuelsdrs. oud omtrent 16, 13, 10 en 4 jaar respectievelijk, minnelijk
veraccordeerd en verdragen aangaande de voorn. zes kinderen vaderlijke erfenis in manier
hierna verklaard. Voorn. Aechgie Diricxsdr. zal de boedel blijven behouden, waaronder twee
huizen en erven staande en gelegen aan de zuidzijde van het marktveld binnen de stad ’s
Gravenzande, en de kinderen opvoeden.
[9919]
f. 50 d.d. 21-2-1645: Op condities hierna verklaard zijn Jan Cornelisz. van der Marck
weduwnaar van Stijntge Corsdr. geassisteerd met Joris Jansz. Verhoorn en Doe Dircxsz.
Camerman ter eenre, Floris Corsz. van Kouwenhove en Wormbrecht Pijetersz. Groeop oom
en behuwde oom respectievelijk in die kwaliteit bloedvoogden van de drie minderjarige
weeskinderen van de voorn. Jan Cornelisz. bij hem in echte geprocreerd aan de voorn.
Stijntge Corsdr., geassisteerd met Johan van der Maerl substitutt schout, Adriaen Cornelisz.
de Goede en Willem Jansz. van der Sluis schepenen van Zandambacht als oppervoogden
van de voorsz. drie weeskinderen, met namen Cornelis Jansz. van der Marck oud omtrent 5
jaar, Marrittge Jansdr. oud omtrent 3 jaar, Barbara Jsnsdr. oud omtrent 2 jaar ter andere,
minnelijk geaccordeerd aangaande de voorsz. weeskinderen moederlijke erfenis. De
weuwnaar zal de boedel blijven behouden en de kinderen opvoeden. Hij doet wel afstand, en
dat in plaats van de voorsz. weeskinderen moederlijke erfenis, van de erfenis als op hem
boedelhouder is gedevolveerd door het overlijden van zaliger Cors Florisz. van Kouwenhove
zijn voorsz. huisvrouwen vader was.
[9921]
f. 52 d.d. 26-9-1645: Comp. Maertge Florisdr. weduwe van Jacob Cornelisz. Touw
geassisteerd met Cornelis Maertensz. Verschilt haar broeder en Abraham Pijetersz.
Westerlee als haar gekoren voogd in deze zaak ter eenre, Pijeter Cornelisz. Rhijnsdijck en
Pouwels Dircxsz. van der Meer oom en neef respectievelijk in die kwaliteit bloedvoogden van
de vijf minderjarige weeskinderen van de voorn. weduwe in echte verwekt bij de voorn.
Jacob Cornelisz. Touw met namen Grietgen Jacobsdr. oud 12 jaar, Maertge Jacobsdr. oud 7
jaar, Cornelis Jacobsz. Touw oud 5 jaar, Floris Jacobsz. Touw oud 1,5 jaar en Belitgen
Jacobsdr. oud 1 jaar, en zijn veraccordeerd na arbitrage en uitspraak. De weduwe zal de
boedel blijven bezitten en de kinderen opvoeden. Tot waarborg verbindt de weduwe speciaal
zekere woning als huis, bijhuis, bargen en geboomte staande grondvast op omtrent 26
morgen land tot haar boedelhoudsters behoeve voor schepenen van Zandambacht
opgedragen op 22-9-1645, mitsgaders nog 5 hond leenland.
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[9922]
f. 53 d.d. 20-5-1662: Comp. Grietgen Jacobsdr. huisvrouw van Gerrit Stevensz. geassisteerd
met Pauwels Dircxsz. als haar bloedvoogd en Maertge Jacobsdr. meerderjarige dochter en
bekenden elk ontvangen te hebben de som van 225 gld. en elk nog voor een bruidsstuk de
som van 50 gld. en dat in volle voldoening van haar vaderlijk en moederlijk goed, en dat door
handen van Pieter Abrahamsz. Westerlee.
[9923]
f. 54 d.d. 12-10-1645: Op de navolgende condities en voorwaarden zijn veraccordeerd Jan
Pijetersz. van Swijndrecht laatst weduwnaar van Neeltge Aemensdr. geassisteerd met Joris
Claesz. Verlaen en Willem Jansz. ter eenre, Dirck Aemen van Dijck, Cornelis en Jan Aemen
van Dijck, Tonis Aemen van Dijck, Jacob Meesen man en voogd van Maertge Aemensdr.,
Arent Cornelisz. van der Arent als man en voogd van Neeltge Aemensdr. in die kwaliteit
omen en bloedvoogden geassisteerd met Johan van der Maerl, Pijeter Maertensz, van
Sprockenburch en Heijman Cornelisz. van Talingen schepenen van de stad ’s Gravenzande
als oppervoogden van de drie minderjarige weeskinderen van de voorn. Jan Pijetersz. van
Swijndrecht bij hem verwekt aan de voorn. overleden Neeltge Aemensdr., met namen
Trijntgen Jansdr. oud 7 jaar, Wigger Jansz. oud 5 jaar en Dirckge Jansdr. oud 1 jaar,
aangaande de voorn. weeskinderen moederlijke goederen en erfenis. De weduwnaar zal de
boedel blijven bezitten en de kindere n onderhouden. Tot waarborg verbindt hij speciaal zijn
huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de oostzijde het
zuideinde.
[9925]
f. 56v d.d. 25-5-1647: Wij Johan van der Maerl substituut schout, Abraham Pietersz.
Westerlee, Willem Jansz. van der Sluis en Floris Corssen van Kouwenhove schepenen in
Zandambacht in kwaliteit als oppervoogden van de twee minderjarige weeskinderen van
wijlen Willem Crijnen van Aerdenhout bij hem evrwekt aan Lijsbeth Maertensdr. oorkonden
dat voor ons gecompareerd is Pijeter Joostensz. van Suijtgeest onze inwonende buurman
die bekende schuldig te zijn de voorsz. heren oppervoogden in voorsz. kwaliteit de som van
100 car. gld. uit zaak van deugdelijk geleende en bi j Crijn Willemsz. van Aerdenhout
grootvader en administrerende voogd van de voorsz. weeskinderen geleend en aangeteld
aan de comparant.
[9926]
f. 57v d.d. 6-6-1643: Zijn vergaderd geweest ten huize van Maertje Jansdr. weduwe van
Leendert Mateusz. dezelve weduwe geassisteerd met Claes Claesz. [tekent: van Berregen
Henegouwen] als man en voogd van Trijntge Jansdr. zuster van de voorsz. weduwe met
Pieter Claesz. Verhooch haar oom met Jacob Claesz. de Jongh mede haar gekoren voogd in
deze ter eenre zijde, Jan Mateusz. als oom van het weeskind met Jan Tonisz.
[Hamseijslaen??; merk] en Gerrit Leendertsz. [tekent: de Ruijter] en Cornelis Claesz. van
Outshooren allen omen en voogden van het weeskind en Jan van der Maerl substituut
schout, Abraham Pietersz. Westerlee en Vranck Jansz. van Geest schepenen van
Zandambacht als oppervoogden ter andere zijde, dewelke zijn veraccordeerd aangaande
haar uitkoop op de navolgende wijze. De voorsz. weduwe zal de boedel blijven behouden en
het weeskind, genaamd Matheus Leendertsz. oud omtrent 5 jaar, onderhouden.
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[9927]
f. 61 d.d. 12-12-1651: De weeskinderen van wijlen Maertgen Pijetersdr. in echte gewonnen
bij Cornelis Dirricxsz. Langevelt – De voorn. weeskinderen zijn bij testamentaire dispositie
van Cors Jacobsz. timmerman gewoond hebbende en overleden in Rockanje Overmaas
gelegateert in een som van 6 gld. in eens dewelke op heden alhier aan de schout en
schepenen van Zandambacht bij Pijeter Gijsen Vogelaer wegens Cornelis Jansz. van Oosten
in voldoening van de portie in het legaat bij de nabeschreven testamentaire dispositie de
voorsz. weeskinderen gelegateerd.
[9928]
f. 62 d.d. 11-4-1651: Zijn in vriendschap veraccordeerd Frans Jansz. van Rhijn weduwnaar
en boedelhouder van Neeltgen Jacobsdr. geassisteerd met Huibrecht Jansz. van Rhijn zijn
broeder, Jan Adriaensz. van der Maerl en Jan Gillisz. [tekent: Van Dijck] beiden als arbiters
ter eenre, Willem Jacobsz. Dom, Pijeter Jacobsz. Dom beiden als omen en bloedvoogden
van de zes nagelaten kinderen van de voorn. Beeltgen Jacobsdr. geassisteerd met Cornelis
Arentsz. van der Maerl en Aert Harmansz. [tekent: Van Proijen] beide schepenen van de
stad ’s Gravenzande ter andere zijde nopende de voorsz. kinderen moederlijke goederen in
manier hierna volgende. De voorsz. Frans Jansz. van Rhijn zal de gehele boedel behouden
en belooft aan Jacob, Jan en Adriaen Fransz. van Rhijn in voldoening van haar moederlijk
goed elk uit te reiken op mei eerstkomende 1651 de som van 700 car. gld. mitsgaders elk tot
een bruidegomsstuk 50 gld. Voorn. Frans Jansz. van Rhijn heeft beloofd zijn voorn. drie
onmondige kinderen die hij in de echte geprocreerd heeft bij de voorn. Neeltgen Jacobsdr.
met namen Haesgen Fransdr. van Rhijn oud 13 jaar, Leentgen Fransdr. van Rhijn oud 11
jaar en Geertgen Fransdr. van Rhijn oud omtrent 8 jaar te onderhouden en bij 18 jaar of
huwelijkse staat 700 gld. en elk tot een bruisstuk 50 gld te geven.
[9930]
f. 63v
8-1-1652: Schout en schepenen van ’s Gravenzande approberen de voorgaande uitkoop.
[9931]
f. 65 d.d. 15-6-1652: Op de navolgende condities zijn Willemptge Cornelisdr. weduwe van
Jan Michielsz. geassisteerd met Jan Arentsz. van der Maerl als haar bijzonder gekoren
voogd i ndeze zaak ter eenre en Dirck Jansz. gekomen zijnde ten mondige dagen, Harman
Jansz. als man en voogd van Grietge Jansdr., Geertge Jansdr. bejaarde dochter
geassisteerd met de voorn. Dirck Jansz. haar broeder mitsgaders Aert Harmansz. van
Proijen en Jacob Gijsbrechtsz. Hoochwerff schepenen van de stad ’s Gravenzande als
oppervoogden van Cornelis Jansz. minderjarige, alle zonen en dochters respectievelijk van
de meergenoemde Jan Michielsz. ter andere zijde, geaccordeerd nopende de uitkoop van
haar vaders bewijs en erfenis. De weduwe zal de boedel blijven behouden en bezitten, geld
uitkeren aan de voorn. kinderen, en zal haar onmondige zoon onderhouden.
[9933]
f. 67 d.d. 26-3-1653: Op de navolgende condities zijn met elkaar veraccordeerd en
verdragen Pijeter Abrahamsz. Westerlee weduwnaar van Martgen Florisdr. die te voren
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weduwe was van Jacob Cornelisz. Touw, wezende de voorn. Pijeter Abrahamsz. Westerlee
geassisteerd met Abraham Pijetersz. Westerlee zijn vader, Jeroen Jacobsz. van Wijcq zijn
behuwde broeder, Huich Cornelisz. van Arckesteijn en Hendrick Jacobsz. de Jongh als
arbiters ter eenre, Gerrit Stevensz. molenaer als getrouwd hebbende Grietgen Jacobsdr.
wettige dochter van de voorn. Jacob Cornelisz. Touw en mede wijlen Maertgen Florisdr., en
Jacob Jansz. van der Plas als getrouwd hebbende Grietgen Maertensdr. zuster van de
voorn. Maertgen Florisdr. in die kwaliteit bloedvoogden van de zes minderjarige
weeskinderen van de meergenoemde overledene Maertgen Florisdr. in de echt geprocreerd
bij de voorn. Jacob Cornelisz. Touw en de voorn. Pijeter Abrahamsz. Westerlee
respectievelijk geassisteerd als voren ter andere zijde, mitsgaders Arijen Cornelisz. de
Goede en Herper Jansz. van der Valck schepenen van Zandambacht als oppervoogden.
Voorn. Pijeter Abrahamsz. Westerlee zal blijven boedelhouder van al de goederen, en zal de
voorsz. weeskinderen met namen Maertgen Jacobsdr. oud omtrent 15 jaar, Cornelis
Jacobsz. oud omtrent 13 jaar, Cornelis Jacobsz. oud omtrent 9 jaar en Beletgen Jacobsdr.
oud omtrent 8 jaar, mitsgaders Pleuntgen Pijetersdr. oud omtrent 6 jaar, Govert Pijetersz.
Westerlee oud omtrent 1 jaar onderhouden. Verwijst naar vorige uitkoop van Marittgen
Florisdr. d.d. 26-9-1645 als toen weduwe van Jacob Cornelisz. Touw.
[9935]
f. 68v d.d. 20-5-1662: Comp. Grietgen Jacobsdr. huisvrouw van Gerrit Stevensz. met
Pauwels Dircxsz. als bloedvoogd in absentie van Gerrit Stevensz. haar man geassisteerd, en
Maertge Jacobsdr. meerderjarige, en bekende andermaal als op folio 53v ten volle van haar
moederlijk goed voldaan te zijn en dat door handen van Pieter Abrahamsz. Westerlee als
getrouwd hebbende Maertgen Florisdr. breder hier boven gementioneerd.
f. 69 d.d. 5-5-1657: Op de navolgende condities en voorwaarden zijn veraccordeerd Jacob
Corsz. van der Valck weduwnaar van Maertje Cornelisdr. geassisteerd zijnde met Dirck
Mulder ter eenre, en Jan Cornelisz. Hooftman gekoren bloedvoogd en geassisteerd zijnde
met Aert Harmensz. van Proijen en Heijmen Cornelisz. van Talingen schepenen van de stad
’s Gravenzande ter ander ezijde, op approbatie van schout en verdere gerechte als
oppervoogden. De voorn. Jacob Corsz. zal zijn twee kinderen, te weten Cornelis Jacobsz.
oud omtrent 8,5 jaar en Jan Jacobsz. oud omtrent 5,5 jaar opvoeden.
[9937]
f. 70 d.d. 14-4-1657: Zijn met elkaar geweest Neeltje Ariensdr. weduwe van Cornelis
Leendertsz. op den Hil wonende in Zandambacht geassisteerd zijnde met Louris Arientsz.
van der Does haar zwager en Willem Adriaensz. van der Zalm haar neef ter eenre, Jochem
Pietersz. van Staelduijnen getrouwd met Liedewij Cornelisdr., Euwit Bouwertsz. getrouwd
met Judick Cornelisdr. en Gerrit Cornelisz. voljarige zoon, alle voor haar zelf, mitsgaders
Arien Cornelisz. de Goede en Vranck Jansz. van Geest schepenen in Zandambacht en
oppervoogden van de minderjarige kinderen en overzulks voor Leendert Cornelisz.
minderjarige zoon, alle kinderen van Cornelis Leendertsz. voorsz., de drie in echt verwekt
aan Trijntje Gerritsdr. en het jongste in echt verwekt aan gemelde Neeltje Ariensdr. ter
andere zijde, en verklaarden met elkaar geaccordeerd te wezen vanwege de kinderen
vaders erfenis en bewijs in manier navolgende. De weduwe zal de boedel blijven behouden
en het minderjarige kind, Leendert Cornelisz. nu oud omtrent 10 jaar, opvoeden.
[9938]
13

f. 71 d.d. 29-5-1658: Schout en schepenen van Zandambacht approberen deze uitkoop.
[9939]
f. 71v d.d. 29-5-1658: Comp. Ewout Burgertsz. als getrouwd hebbende Judith Cornelisdr. en
bekende ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Pietersz. de Goede als getrouwd
hebbende Neeltje Ariensdr. die te voren weduwe was van Cornelis Leendertsz., die vader
was van de voorn. Judith Cornelisdr., de som van 1000 gld. in volle voldoening van haar
vaderlijke goed ingevolge van de uitkoop daarvan gedaan hiervoor geroerd.
f. 72 d.d. 29-5-1658: Schout en schepenen van Zandambacht hebben geconsenteerd dat de
voorn. Cornelis Pietersz. de Goede in de voorsz. kwaliteit nog zal mogen goed doen aan de
voorn. Gerrit Cornelisz. zijn vaderlijk goed als in de uitkoop ter som van 100 gld. begrepen is.
f. 72 d.d. 29-5-1658: Ik ondergetekende Jochum Pietersz. Duijnmeijer heb mijzelf gesteld als
borg voor Gerrit Cornelisz. voor de som van 100 gld. die hij zal komen te ontvangen van
Neeltje Ariensdr. die getrouwd is gweest met Cornelis Leendertsz. zijn vader voor zijn
vaderlijk goed, en dat ten behoeve van de weeskamer van Zandambacht.
[9941]
f. 74 d.d. 2-10-1660: Op heden bekennen wij ondergeschrevenen Geertgen Jacobsdr.
weduwe Gerbrant Jaspersz. van den Velde wonende in Zandambacht in het Noorland
geassisteerd met Pieter Abrahamsz. Westerlee en Claes Corstiaensz. Bruijser als buren en
voogden ter eenre, en Crijn Jorisz. Westerlee en Joris Jansz. Verhoorn schepenen van
Zandambacht vervangende jonker Johan van den Kerchoven schout van Zandambacht te
samen representerende de weeskamer in het ambacht voorsz., mitsgaders Crijn Jaspersz.
van de Velde en Adam Jaspersz. van de Velde omen en bloedvoogden van Jacob
Garbrantsz. van de Velde op koppeltgen maandag lestleden oud geweest zijnde 5 jaar en
Annetgen Garbrantsdr. van de Velde oud 3 jaar en Gerritgen Gerbrantsdr. van de Velde nu
tegenwoordig oud 4 maanden, alle nagelaten weeskinderen van de voorsz. Garbrant
Jaspersz. van de Velde, met elkaar in vriendschap veraccordeerd te zijn wegens de uitkoop
van de voorsz. weeskinderen haar vaderlijke erfenis en bewijs. De weduwe zal de
weeskinderen opvoeden en zal de boedel behouden.
[9943]
f. 75v d.d. 29-5-1663: Comp. voor het volle college van schepenen van Zandambacht
Gijsbrecht Cornelisz. als erfgenaam van Maertge Pietersdr. zijn overleden moeder en
verklaarde de heren weesmeesters van Zandambacht volkomen te bedanken voor de goede
voorzorgen en moeite, en bekende van zijn moederlijk goed voldaan en betaald te zijn, als
mede van een gerecht derde part van zekere 100 gld kapitaal met de interest vandien die
hem comparant neffens zijn twee zusters was hebbende tot last van Lijsbet Pietersdr. Hij
stelt zijn handmerk.
f. 76 d.d. 2-10-1668: Bekennen wij ondergeschreven Laurens Pietersz. op Staalduinen die te
voren weduwnaar was van Maertgen Jansdr. ter eenre en Claes Corsz. Bruijser en Claes
Harpertsz. van der Valck schepenen van Zandambacht vervangende jonker Johan van den
Kerchoven schout van Zandambacht te samen presenterende de weeskamer van het
ambacht, mitsgaders Jan Pauwelsz. Reijgersberch vervangende Jan Jacobsz. van der Post
als omen en bloedvoogden ter andere zijde, op de condities navolgende veraccordeerd te
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zijn rakende de uitkoop van de vier onmondige kinderen met namen Pieter oud omtrent 14
jaar, Barbara oud omtrent 13 jaar, Arij oud omtrent 6 jaar en Maertgen Lauwen oud omtrent
4 jaar, allen bij de voorn. Laurens Pietersz. geprocreerd bij zaliger Maertge Jansdr. voorn.
De voorn. Laurens Pietersz. zal de kinderen opvoeden en behoudt de boedel. Vermeld in de
boedel een obligatie van 200 gld. kapitaal sprekende tot last van Jeroen Jacobsz. van Wijck
ten behoeve van de voorn. Laurens Pietersz. gepasseerd voor notaris Cornelis Ouwendijck
op 4-7-1666 die hij transporteert aan zijn vier kinderen.
[9944]
f. 77 d.d. 20-5-1669: Ik ondergeschrevene Pieter Heijmensz. van Taijlingen beken met deze
dat ik van schepenen van de stad ’s Gravenzande als representerende de weeskamer
ontvangen te hebben een assignatie op de weesmeesters van Wateringen van de som van
47 gld. 5 st. over zoveel mijn onmondige zuster Annetie Heijmansdr. van Taijlingen als
mede-erfgenaam van Magtelt Egbertsdr. zaliger haar moeije in de Lier? wel? voor haar
portie was competerende, welke som onder de voorn. weesmeesters waren liggende. Willem
Joosten van der Made heeft zich borg gesteld voor de voorn. Pieter Heijmensz. van
Talijlingen. Beiden ondertekenen.
[9945]
f. 77v d.d.12-10-1675 : Op condities navolgende verklaren Beatris Abrahamsz. van Berckel
weduwe Abraham Jansz. van Dorp in zijn leven meestersmid binnen de stad ’s Gravenzande
geassisteerd met Joris Pietersz. Ockenburch burgemeester van ’s Gravenzande als haar
gekoren voogd in deze zaak ter eenre, en Arnoldus Abrahamsz. van Dorp meerderjarige
voorzoon van de voorgenoemde Abraham Jansz. van Dorp zaliger geprocreerd bij Heijltje
Swalmius zaliger en Arij Willemsz. Hogeveen en Maerten Pietersz. Sprockenburch als
weesmeesters van ’s Gravenzande en overzulks voogden van Jan Abrahamsz. van Dorp
oud omtrent 13 jaar en Trijntie Abrahamsdr. van Dorp oud omrent 10 jaar minderjarige
kinderen van de voorn. Abraham Jansz. van Dorp geprocreerd bij de voorn. Beatris
Abahramsz. nopende de voorn. kinderen vaderlijke erfenis in de vorm van uitkoop verdragen
en overeengekomen te zijn. De voorn. weduwe zal de boedel blijven behouden, zal Arnoldus
Abrahamsz. van Dorp zijn vaderlijke bewijs uitkeren, en zal de weeskinderen opvoeden.
[9946]
f. 79
24-10-1683: Op heden verklaren wij Maerten Jorisz. Noordervliet bakker laatst weduwnaar
van Maertge Jorisdr. van der Laen geassisteerd met Jacob Willemsz. Bom als zijn gekoren
voogd in deze ter eenre, en Joris Pietersz. Ockenburgh oud-burgemeester en Claes Jorisz.
Verlaen schepen van de stad ’s Gravenzande als bloedvoogden over zijn vijf onmondige
kinderen met namen Lijsbet Maertensdr. Noordervliet oud 12 jaar, Joris Maertensz.
Noordervliet oud 10 jaar, Cornelia Maertensdr. Noordervliet oud 8 jaar, Willem Maertensz.
Noordervliet oud 7 jaar en Jacobus Maertensz. Noordervliet oud 3 jaar minderjarige kinderen
van de voorn. Maerten Jorisdr. Noordervliet in echte verwekt bij Maertje Jorisdr. Verlaen zijn
overleden huisvrouw, nopende haar moederlijke erfenis in de vorm van uitkoop verdragen en
veraccordeerd te wezen. De weduwnaar zal de gehele boedel blijven behouden en de
weeskinderen opvoeden. Met handtekeningen van de comparanten.
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[9948]
f. 81 d.d. 30-10-1663: Comp. voor Crijn Jorisz. van Westerlee en Crijn Jaspersz. van Velde
schepenen van Zandambacht, jonkheer Johan van den Kerckhoven baljuw van de voorsz.
heerlijkheid en bekende schuldig te wezen aan de weesmeesters van Zandambacht als
oppervoogden van Claesje Cornelisdr. van der Marck de som van 1026 gld. 5 st. ter zake
van aangetelde penningen.
[9949]
f. 81v d.d. 24-2-1685: Zo zijn wij Claes Huijgen Arckesteijn als bij testament gepasseerd voor
notaris Arent van Sweth bij Tonis Leendertsz. Couwenhoven en Maertge Jacobsdr. van der
Velde gesteld tot voogd beneffens Simon van der Lee over de kinderen bij haar in echte
verwekt met namen Maertge, Jacob en Theunis Leendertsz. Couwenhove [vermoedelijk zijn
haar voornaam en patroniem verwisseld] [hier tussen ontbreekt een stuk] bloedvrienden van
de voorn. kinderen van vaderszijde, Maerten van der Voort de Oude [verderop: Maerten
Maertensz. van der Voort], bloedvriend van moederzijde ter eenre, en Simon Pietersz. van
der Meer weduwnaar van de voorn. Maertgen Jacobsdr. van der Velden ter andere zijde met
elkaar te zijn verdragen ten overstaan en met consent van Claes Corsz. Bruijser, Gerrit
Jochemsz. van Staelduijnen, Jacob Pietersz. Westmaesen, Pieter Pietersz. Hoffstede,
Huijbrecht Hendricksz. Ruijghrock schepenen van Zandambacht in de vorm van uitkoop
wegens de voorn. kinderen vader- en moederlijk goed en dat alles in manier als volgt. Voorn.
Simon Pietersz. van der Meer zal tot zijn last moeten nemen al de schulden lasten van de
boedel en goederen bij de voorn. Sijmon overleden huisvrouw Maertgen Jacobsdr.
nagelaten, en zijn drie vrouws voorkinderen eerlijk tot zijn kosten opvoeden en onderhouden.
Waar tegen de voorn. Simon Pietersz. in volle eigendom zal blijven bezitten en behouden al
de goederen waaronder het huisje in de berm van de Maasdijk in Zandambacht daar hij
tegenwoordig in is wonende mitsgaders de kinderen haar vaders en grootvaders goed, te
weten wegens de grootvader 48 gld. 2 st. 13,5 pen. dewelke hem Simon Pietersz. neffens
het tekenen deze door handen van Claes Huijgen Aeckesteijn is aangeteld. Op verzoek
worden de voorn. Arckesteijn en Simon van der Lee van haar voogdij ontslagen.
[Opm. gezien de genoemde namen aan het einde van de akte zouden de bloedvrienden van
vaderszijde kunnen zijn: Dirck Leendertsz. Cuvenhoven, iemand met initialen W.T., Pouwlus
Leendertsz. Goutappel, Jacob Schrevelsz. Middelhuijsen, iemand met initialen M.L.]
[9951] <laatste foto>
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