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INVENTARISNUMMER 1618a

WEESBOEK

STUKKEN BETREFFENDE BOEDEL- EN HUWELIJKSZAKEN

1 6 0 7 -- 1 6 2 3

1 OMSLAG

BEWERKING DOOR
ANTHONIUS VAN DER TUIJN
TE RHOON
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Nr. 1 d.d. 12-06-1607.
Geëxamineerd het testament of uitterste wil van Maritgen Pieter Doesen weduwe poorteresse van
Schiedam in dato 26 -06-1598.
Geen correctie namaals Maritgen Lenertsdr. huisvrouw van Lambert Adriaansz. bij het testament niet
meer gemaakt is dan de lijftocht van ⅓ part der goederen van de testatrice, waarvan in eigendom
geïnstitueerd zijn haar kinderen . Dat mitsdien zij naar rechten niet gefondeerd is om hetzelfde ⅓ part
der goederen haar kinderen toekomen, mits stellende suffisante cautie.
Nr. 2 d.d. augustus 1609.
Gezien en geëxamineerd het testament verleden op 21-04-1604 voor notaris door Huijbrecht
Heijndricxz. en Lijsbeth Verwel Heijndricxdr. te Schiedam .
Huijbrecht Heijndricxz. is voor zijn huisvrouw overleden zonder enige kinderen na te laten. Het
testament is reciproce opgemaakt. De langstlevende dient een inventaris op te maken van de
nagelaten goederen. De goederen zullen eventueel na het overlijden van de langstlevende op de
erfgenamen van Huijbrecht komen. De weduwe heeft de macht hier anders over te beschikken, mits
dat zij gehouden is ¼ part van haar mans erfenis zijnde ⅛ part van het geheel t.b.v. haar mans
erfgenamen na te laten en ook cautie daarvoor te stellen. Indien de weduwe komt te overlijden dan
zullen de goederen half om half gedeeld worden.
Nr. 3 d.d. 02-09-1610.
Betreft een stuk waarin alle namen weggelaten zijn. Het gaat over iemand die 20 jaar geleden in
huwelijk is getreden met een jonge dochter. Zij is een maand na het huwelijk overleden. Daarna heeft
hij kennis gehad met een jonge dochter, zijnde een volle zuster van zijn overleden huisvrouw. Hierbij
heeft hij een zoon verwekt en tot nu toe met haar samengeleefd. Daarna hebben zij nog 4 kinderen
gekregen.
Nr. 4 d.d. 03-11-1623.
Gezien en geëxamineerd de huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Lenard Pietersz. Ruijchrock
wonende te Schiedam ter ene zijde en Pietertgen Pietersdr. ter andere zijde in dato 09-08-1622.
De schulden ten tijde van het overlijden van Lenard Pietersz. zijn onbetaald gebleven en komen ten
laste van de erfgenamen van Lenard Pietersz. en niet t.l.v. de gemene boedel. Lenard Pietersz. heeft
bij het huwelijk ingebracht; beesten, paarden en levende have met zijn inboedel tot de bouwnering
dienende. Hij heeft aan zijn voordochter gegeven een wagen met 2 paarden uit de bouwnering,
zonder consent van zijn huisvrouw. De helft van deze wagen en paarden komt Pietertgen Pietersdr.
toe.
Nr. 5 d.d. 19-12-1623.
Huwelijkse voorwaarden tussen Lenert Pietersz. Ruijchrock te Schiedam weduwnaar ter ene zijde en
Pietertgen Pietersdr. ter andere zijde, in dato 09-08-1622.
Zaak van erfrecht tussen het voorkind van Lenert Pietersz. en de erfgenamen van Pietertgen
Pietersdr.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

