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Ammerstol
Toegang op het archief van de weeskamer
1580 – 1808
1.1.
27-3-1580
[1]
Cornelia Cornelis Gerritszdochter met haar
voogd Elbert Jacobsz Cuyper, mede namens
haar zusters en zwagers, is schuldig aan
Laurens Geerloffs, gemachtigde van de
kinderen van Jan Jansz Smitte, ƒ 56; op 27-31581 te betalen.
Bij gebreke van betaling stemt ze er mee in,
dat de kinderen van Jan Jansz Smit ca. 1
morgen land mogen gebruiken, strekkende
van de Nieuwe wetering tot de eerste
dwarssloot, waarboven Jacob Gerritsz
Treppen (?) en beneden de Capellelaan
naastgeland zijn.
1.2.
28-3-1580
[2v]
Wouter Ariensz doet op 13-2-1580 vertichting
van zijn weeskind, verwekt bij Aeltgen
Jacobsdr. Jacob Jansz, grootvader, zal het
onderhouden gedurende 8 jaar; hij krijgt
daarvoor uit de boedel van Wouter Ariensz
een koe met een hokkeling, en de kleren, die
Aeltgen toebehoorden. Als het voornoemde
weeskind 16 jaar is, zal Wouter Ariensz het 35
schellingen geven.
1.3.
22-8-1580
[2v]
Overeenkomst tussen Lijsgen Cornelis,
weduwe van Sijbert Gerritsz, met haar voogd
en Willem Petersz Engelsman als man van
Krijntgen Sijbertsdr. Ieder zal in zijn goed
blijven, zoals in de huwelijksvoorwaarden
beschreven is. Willem Petersz zal alle
schulden van de gemene boedel van Sijbert
Gerritsz betalen en alle inkomsten ervan
ontvangen. De voornoemde weduwe zal uit de
boedel alleen hebben een obligatie van ƒ 24
ten laste van de erfgenamen van Arien Jansz,
en het goed volgens de
huwelijksvoorwaarden.

1.4.
22-8-1580
[3]
Overeenkomst tussen Willem Petersz
Engelsman met Jan Gerritsz en Leendert
Cornelisz als scheidslieden enerzijds, en
Elbert Jacobsz Cuyper als voogd van Cuypers
kinderen in A anderzijds, betreffende 4 jaar
vissen van 1/2 vierendeel zegen, liggende op
de Snackaert, door wijlen Sijbert Gerritsz voor
6 jaar beleend.
1.5.
27-8-1580
[3v]
Ariaentgen Cornelisdr gehuwd met Leenaert
Ariensz en Petergen Cornelisdr gehuwd met
Gijsbert Ghijsbertsz, kinderen van Cornelis
Gerritsz, hebben uitgekocht de weduwe en
kinderen van Claes Cornelisz met
toestemming van hun voogd Jan Gerritsz,
betreffende hun vaderlijke erfenis en de
erfenis van Cornelis Gerritsz, haar
schoonvader resp. hun grootvader, voor 36
schellingen.
1.6.
6-9-1580
[4]
Overeenkomst tussen Govert Fransz,
burgemeester van Schoonhoven, enerzijds,
en Arien Jansz Joncker, Aert Jansz voor
hemzelf en namens zijn moeder, Elbert
Jacobsz als voogd van de kinderen van
Cornelis Gerritsz, en Arien Woutersz
anderzijds, betreffende een rentebrief van 200
schellingen ten laste van Merten Willemsz d.d.
25-3-1567.
1.7.
22-11-1580
[4v]
De gezamenlijke erfgenamen van Ael
Bouwens met Jan Gerritsz, Aert Woutersz en
Pieter Gerritsz als voogden van het weeskind
van Leenaert Toenisz, alsmede Aert Woutersz
en Aert Dircxsz als voogden van het weeskind
van Jan Blocken en Aert Woutersz als vader
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van zijn weeskind met Aert Dircxsz als voogd,
hebben de hierna volgende visserijen,
landerijen en goederen verkocht.
a) Jan Willemsz en Aert Woutersz hebben
gekocht een half schip water op de oude Lek,
behalve 1/10 deel, dat Arien Baerntsz Zaen
toebehoort, voor ƒ 18:10:0.
b) Baernt Evertsz heeft voor ƒ 31 gekocht een
hofstede, liggende in A tussen de twee
stoepen of zo groot als Bouwen Ariensz deze
bewoond en bezeten heeft. Baernt Ariensz (!)
zal de hofstede aanvaarden mei 1571 (!); dan
zal Jan Gerritsz de behuizing afbreken. Tot
zijn last neemt Baernt Evertsz de tot de
hofstede behorende dijk, stoepen en straten.
Mocht hij de hofstede aan Arien Baerntsz
overdoen en deze door hem laten gebruiken,
dan zal hij, Baernt Evertsz, nog eenzelfde
som betalen.
c) Marichgen Jacobsdr heeft gekocht een
hennepwerf, behalve 1/10 deel dat Arien
Baerntsz erin heeft, strekkende van Arien
Berntsz werf tot Jan Ariensz eigendom (boven
= Jan Gerritsz de Jonge; beneden = de
erfgenamen van Jan Boelensz). Koopsom: ƒ
15:15:0. Ze neemt tot haar last de halve straat
bij de kapel.
d) Jan Ariensz heeft van de voornoemde
erfgenamen gekocht een hennepwerf,
behalve 1/10 deel dat Arien Baerntsz daarin
heeft, strekkende van Marichgen Jacobsdr tot
de Achterweg (boven = Jan Gerritsz de
Jongen; beneden = Jan Boelens erfgenamen).
Koopsom: ƒ 17. Jan Ariensz neemt tot zijn last
de helft van de straat bij de kapel.
e) Marichgen Jacobsdr en Baernt Evertsz
hebben gekocht een net zegen of zoveel de
erfgenamen daarin gerechtigd zijn, liggende
op de Snackaert, behalve 1/10 deel van Arien
Baerntsz, voor ƒ 20.
1.8.
24-1-1581
[5v]
Ariaentgen Ariensdr, weduwe van Peter
Dircxsz, met schout Huych, haar voogd,
transporteert aan Maricgen Jacobsdr de vrije
eigendom van een hofstede, strekkende van
de Dijksloot tot Jan Aertsz erf (boven = Jan
Aertsz; beneden = de erfgenamen van Snel
Willemsz).
1.9.
3-6-1581
[6]
Nelle Cornelisdr, weduwe van Willem
Sebastiaensz, met haar voogd Jan Aertsz,
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transporteert aan Cornelis Ariensz 1/18 deel
van de huiswerf van Daem Sebastiaensz,
zoals haar kinderen dit geërfd hebben, en
waarop Arien Sebastiaensz nu woont, voor ƒ
4:5:0, en elk kind 3 blanken "tot een
huechgenis".
Cornelis Ariensz neemt tot zijn last 1/18 deel
van 4 schellingen per jaar, die Wouter Ariensz
daarop sprekende heeft, en nog 15 stuivers,
zijn deel, die Gerrit Cornelisz de Groeneveldt
daarop sprekende heeft.
1.10.
3-6-1581
[6]
Leenaert Aertsz als voogd van de nagelaten
weeskinderen van Willem Sebastiaensz
transporteert aan Arien Sebastiaensz 1/18
deel van het huis en de inboedel van wijlen
Daem Sebastiaensz, hun neef, zoals dit hun is
aanbestorven, voor ƒ 4:10:0, zonder lasten.
1.11.
17-8-1581
[6v]
Meyns Engelsdr, weduwe van Claes
Cornelisz, en haar weeskinderen, met haar
voogd Jan Gerritsz, transporteren aan
Leenaert Ariensz en Gijsbert Ghijsbertsz de
vrije eigendom van de erfenis die hun
aanbestorven is van wijlen Cornelis Gerritsz,
Arien Claesz Pater en Ael Bouwens.
1.12.
28-6-1583
[7]
Onenigheid tussen Elbert Jacobsz Cuyper en
Nieltgen Cuypers, mede namens haar
zusters, met Aert Jansz Boel, haar
bloedvoogd, betreffende de administratie door
Elbert voor de voornoemde kinderen.
1.13.
5-4-1584
[7v]
Nieltgen Pieter Henricxsz weduwe heeft
vertichting gedaan van haar weeskinderen,
verwekt door Pieter Henricxsz voornoemd.
Zij zal de twee kinderen onderhouden tot het
jongste kind 17 jaar zal zijn en daarvoor alle
goederen hebben.
Gedaan ten overstaan van schout enz., en
Govert Henricxsz, bloedvoogd van de
weeskinderen, en Scryvel Ingensz, voogd van
Nieltgen in deze.
1.14.
26-5-1585
[8]
Ariaentgen Sybertsdr, weduwe van Jan
Gerritsz die Jonge, heeft aangenomen van
Leenaert Gerritsz, bloedvoogd, haar vier
weeskinderen, verwekt door Jan Gerritsz
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voornoemd, te onderhouden voor de tijd van
een jaar. Hiervoor zal zij hebben de hele
inboedel en het gebruik van het land en de
goederen van de weeskinderen over het jaar
1585. Bovendien nog ƒ 24.
1.15.
16-12-1586
[9]
Ariaentgen Sybrants, weduwe van Jan
Gerritsz de Jonghe, heeft van Lenaert Gerrits
als oom en bloedvoogd aangenomen haar 4
weeskinderen, geer, door haar overleden
man, te onderhouden voor de tijd van 4 jaar
voor ƒ 10:10:0 per jaar, welk geld betaald zal
worden uit de goederen, die de kinderen van
hun vader geërfd hebben.
1.16.
10-11-1588
[10]
Cunera Arien Pietersz Stammendochter met
haar voogd Cornelis Pietersz Stam heeft
getransporteerd aan de voornoemde Cornelis
Pietersz Stam de hofstede en de landerijen
van wijlen haar ouders, genaamd Ary
Stammen hofstede, met alles erop,
strekkende van de halve Nieuwe wetering tot
de diepte van de Lek (boven = Nelle Pieter
Govertsz weduwe en Huych Dircxsz c.s.;
beneden = Govert Hendricxsz c.s.).
Cornelis Pietersz Stam heeft beloofd de
renten en lasten op de hofstede en het land te
betalen, die haar vader en zijn voorgangers
schuldig waren.
1.17.
22-2-1589
[10v]
Cornelis Pietersz Stam heeft getransporteerd
aan Alexander Thomasz bovengenoemde
hofstede en landen met dezelfde
voorwaarden.
1.18.
1-2-1588
[11]
Huych Dircxsz heeft aangenomen van Govert
Henricxsz als voogd van zijn twee
weeskinderen, verwekt bij Ariaentgen Pieter
Govertsdr, te onderhouden gedurende 10
jaar, ingaande Maria Lichtmis (2 februari)
1588. En dat voor de huur en het gebruik van
de goederen en het land van de kinderen,
terwijl hij de renten en lasten zal betalen.
In de marge: De schild per jaar die de
weeskinderen aan Jan Gerrritsz den Ouden
schuldig zijn, is door de voogden afgekocht.
Ter zelfder tijd heeft Govert Henrixsz de
rekening van zijn administratie gedaan.
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1.19.
13-11-1594
Anna Bastiaens heeft in de kost genomen
Bastiaen Ariensz, haar neef, voor de tijd van 1
jaar van Jacobi 1594 tot Jacobi 1595 voor ƒ
34. Sterft hij binnen het jaar, dan wordt de
uitkering in verhouding uitbetaald. Kosten mag
ze in rekening brengen.
In marge: Van deze ƒ 34 is betaald ƒ 24:3:0.
1.20.
13-11-1594
Ter zelfder tijd heeft Marchgen Aerts onder
dezelfde voorwaarden als boven aangenomen
Pieter Ariensz, haar neef, voor ƒ 24.
Op dezelfde datum heeft Anna Bastiaens
aangenomen Marichgen Ariens voor 2 jaar tot
Jacobi 1595. Anna zal haar onderhouden voor
de hulp, die Marichgen haar zou kunnen
geven. Bovendien zal ze Marichgen komende
zomer laten leren naaien.
1.21.
Jacobi 1594
Marichgen Aerts is betaald voor het
onderhoud van het kind.
1.22.
Jacobi 1594 (13-11-1594)
Anna Bastiaens is betaald voor het onderhoud
van het kind.
1.23.
13-11-1594
Schuldbekentenis van Bastiaen Cornelisz aan
de weeskinderen van Arien Bastiaensz
Pronck betreffende ƒ 44:10:0.
Bastiaen tekent met huismerk.
1.24.
13-11-1594
Schuldbekentenis van Baernt Bastiaensz aan
de weeskinderen van zijn broer Arien
Bastiaensz Pronck, betreffende ƒ 32:11:4.
1.25.
17-7-1595
Schout en burgemeesters hebben de
voorwaarden en transporten goedgekeurd, die
Govert Henricxsz en Huych Dircxsz als
voogden van het nagelaten weeskind van
Ariaentgen Pietersdr gedaan hebben aan
Cornelis Thonisz Vermey op 4-7-1595.
1.26.
17-7-1595
Cornelis Thonisz Vermey heeft beloofd Govert
Henricxsz en Huych Dircxsz als voogden van
het weeskind van Ariaentgen Pietersdr te
vrijwaren voor zover zijn proces aangaat
tegen Willem Cornelisz betreffende de
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kwitantie door hem gegeven en het transport
door Govert Henricxsz en Huych Dircxsz op 47-1595 opgedragen.
1.27.
17-1-1597
Voorwaarden waarop de weduwe en de
erfgenamen van Baernt Evertsz Vader diens
huis willen verkopen. De koper moet o.a. tot
zijn last nemen 8 stuivers per jaar ten
behoeve van Gerrit Cornelisz Groenevelde; ƒ
50 van de koopsom onderhouden ten
behoeve van Anna Baernts weeskind. (In de
marge: een gedeeltelijk weggevallen
aantekening.)
Koper is Pieter Jan Gerritsz voor ƒ 120; borg
Jan Gerritsz. De koopsom is betaald aan
Willem Baerntsz op 25-4-1600.
Een roeiendeel water in Aert Woutersz schip
op de oude Lek is gekocht voor ƒ 3 door Jan
Stoelen; borg Aert Woutersz.
Nog een roeiendeel samen met Neel Bassen
kinderen op de oude Lek is gekocht door
Marichgen Sanen voor ƒ 2:11:0; borg Pieter
Baernden; gecasseerd op 3-10-1597.
Nog 1 hond land met de dijk, zonder renten,
zoals het Baernt Evertsz toebehoord heeft,
met zijn recht in het Hoppeland in
"dijckwinninge" en dergelijke, is gekocht voor
ƒ 45 door Jan Gerritsz; borg Gijsbert
Gijsbertsz.
1.28.
30-8-1597
Enige huurvoorwaarden en verhuringen.
De Grote Worf is gehuurd voor ƒ 4:5:0 door
Joost Cornelisz; borg Bastiaen Cornelisz.
Het Kleine Worfgen is gehuurd voor ƒ 3:15:0
per jaar door Cornelis Wiggertsz; borg Arien
Goethert.
De Waalworf met het halve weiland,
strekkende van de Kerkweg tot de Snackert;
gemeen met Arien Aertsz; wel rechten en
plichten, maar geen huurder genoemd.
1.29.
3-6-1598
Schuldbekentenis van Jan Gerritsz aan
Marchgen Dircx betreffende ƒ 11:5:0 voor
haar deel van de koop van 2 hond land; deze
schuld is op 20-12-1598 afgelost.
1.30.
3-6-1598
Aert Jansz Boel en Arien Goethert brengen
hun dijk "onder eene waringe op Marichgen
Boelen" voor 6 jaar, ingaande
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1.31.
21-3-1599
Rekening van inkomsten en uitgaven van de
goederen van Geertgen Huygen, dochter van
Huych Dircxsz.
1.32.
4-4-1600
Rekening door Baernt Bastiaensz als voogd
van de kinderen van Arien Bastiaensz Pronck.
1.33.
4-4-1600
Overeenkomst tussen Anna Bastiaens en de
voogden van de weeskinderen van Pronck.
Anna zal voor het onderhouden van de zoon
tot de huidige dag ƒ 10 ontvangen; ƒ 7 uit
handen van Huych Pietersz en ƒ 3 van Baernt
Bastiaensz op Pinksteren en het gebruik van
huis en werf over het lopende jaar 1600.
1.34.
14-12-1600
Rekening van de inkomsten en uitgaven van
de goederen van Geertgen Huygen, dochter
van Huych Dircxsz, over 1599 en 1600.
1.35.
26-2-1603
Overeenkomst tussen Merchgen Jans
Boelendr, weduwe van Arien Cornelisz
Goethert, bijgestaand door haar voogd Willem
Snellen, enerzijds, en Bastiaen Cornelisz,
voogd van haar vier kinderen, verwekt door
Arien Cornelisz, anderzijds.
Zij zal de kinderen onderhouden tot hun
meerderjarigheid. Ze zal alle goederen
hebben, met alle lasten en lusten. Als het
jongste kind meerderjarig is, zal ze elk kind ƒ
6 geven.
1.36.
1-5-1603
Arien Pietersz, zoon van Anna Jans Boelendr,
bedankt zijn tante Maritgen Jans Boelendr,
weduwe van Arien Cornelisz Goethert, voor
de betaling van de erfenis, hem aanbestorven
door de dood van zijn grootmoeder Marichgen
Boelen.
1.37.
4-5-1603
Overeenkomst tussen Ariaentgen, weduwe
van Jan Aertsz, bijgestaan door haar voogd
Jan Egbertsz, en Gerit Aertsz en Leonert
Hermansz, voogden van haar dochter Aechte
Jans. Ariaentgen zal haar dochter
onderhouden tot ze 20 jaar is geworden. Zo
lang zal zij hebben het deel van de huisraad,
de koeien, paarden enz., volgens de
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boedelscheiding aan het kind toegewezen. Zij
mag het land en de onroerende goederen
gebruiken, die het kind van haar vader geërfd
heeft.
1.38.
4-6-1603
Overeenkomst tussen Gerrichgen Woutersdr,
weduwe van Jan Pietersz Stoel, bijgestaan
door haar broer Arien Woutersz, enerzijds, en
Pieter Jansz voor zichzelf en zich sterk
makende voor zijn broer Wouter Jansz,
Henrick Govertsz als man van Neeltgen
Jansdr, en Pieter Laurensz als bloedvoogd
van Anna Jans, Hillichgen en Weyntgen
Jansdr, anderzijds, betreffende de erfenis van
Pieter Jansz c.s. hun door de dood van hun
vader Jan Pietersz Stoel aanbestorven.
Gerrichgen Wouters zal hebben en behouden
alle roerende en onroerende zaken. Ze zal
haar drie minderjarige kinderen tot hun
meerderjarigheid onderhoudenl; dan zal ze
hun een passende gift doen. Mocht
Gerrichgen Wouters hertrouwen, dan moet ze
afstand doen van de helft van de roerende en
onroerende zaken, enz.
1.39.
2-6-1603
Thonis Jacobsz bedankt zijn tante jonge
Marichgen Boelendr voor de uitbetaling van
de erfenis, hem aanbestorven door de dood
van zijn grootmoeder oude Marichgen Boelen.
Thonis tekent met huismerk.
1.40.
24-8-1604
Overeenkomst tussen Ghijsbert Gijsbertsz
enerzijds en Lenert Ariens als voogd van de
nagelaten weeskinderen van Pietertgen
Cornelisdr, verwekt door Gijsbert Ghijsbertsz,
anderzijds.
Ghijsbert Ghijsbertsz zal behouden alle
roerende zaken van de gemeenschappelijke
boedel (o.a. schuit en netten); hij zal de
voornoemde kinderen onderhouden van de
opbrengsten van hun onroerende zaken tot
het jongste 18 jaar is. Dan zal hij hun ƒ 50
geven, en verder zal hij laten volgen:
a) de helft van het huis en de hofstede, waar
hij woont (W = Jan Gerritsz den Oude; O =
Lenert Arien Vormers);
b) de helft van de helft van 13 kwartier in het
Hoppeland;
c) de helft van 1/4 deel in Patersheuvel;
d) de helft van de werf achter Gijsbert
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Gijsbertsz hofstede, gemeen met Lenert Arien
Vormers, strekkende van de halve Achterweg
zuidwaarts tot de eerste halve dwarssloot;
e) de helft van 13 hond land in het Hoppeland
(O en W = Pieter Baerntsz; N = Aert
Woutersz; Z = de halve Achterweg);
f) de helft van een heel vlouschip, gelegen op
de Ouwenaert (Oude Noord ?), zonder schip
en touw;
g) de helft van een roeiendeel water, gelegen
op de Maas, eveneens zonder schip en
netten;
h) de helft van een half vierendeel zegen,
gelegen op de Korte Nesse;
i) de helft van een half net, gelegen op de
Snackert;
j) de helft van het deel waarop hij recht heeft
in huis en erf van Anthonis Gerritsz Ruyter,
dat Weyntgen, diens weduwe, in
vruchtgebruik bezit;
k) de kleren van hun overleden moeder en
zuster.
(Uit de lijst van kleren blijkt, dat die zuster is:
Beertgen Gijsberts.) In de marge: In mindering
op de genoemde ƒ 50 is aan Frederick
Martensz als man van Grietgen Gijsberts ƒ 25
betaald op 10-9-1605. Ook heeft Frederick,
zich sterk makend voor Anna Gijsberts, ƒ 25
ontvangen, 10-9-1605.
1.41.
13-11-1604
Rekening van Cornelis Henricxsz betreffende
de goederen van Geertgen Huygen over 1599
en 1600, met Cornelis Martensz als man van
Geertgen Huygen Huygen.
1.42.
13-5-1605
Rekening betreffende de weeskinderen van
Arien Bastiaensz.
1.43.
13-5-1605
Anna Bastiaens en de voogden van de
voornoemde weeskinderen hebben geloot
betreffende het huis voor de tijd van 4 jaar.
Anna Bastiaens zal hebben de grote kamer;
Arien Bruynens en Marichgen Ariensdr zullen
hebben het voorhuis; het achterhuis zullen ze
allen samen gebruiken.
1.44.
29-5-1606
Adriaen Bruynen heeft in de kost genomen
Bastiaen Ariensz, de broer van zijn vrouw, tot
kerstmis 1606 toe.
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1.45.
29-5-1606
Rekening van Arien Bruynen vanwege
Bastiaen Ariensz.

onderhouden voor 1/6 deel van het
voornoemde weeskind, alles wat hij van zijn
vader zal erven.

1.47.
29-5-1606
Arien Bruynen heeft gehuurd van Huych
Pietersz, als voogd van Bastiaen Ariensz: 1/4
deel van
a) het huis en de werf van Arien Bastiaensz
Pronck voor 4 jaar, ingegaan 1-5-1606 voor ƒ
4 per jaar;
b) 7 1/2 hond land, gelegen in Marichgen
Bassen viertel voor 4 jaar voor ƒ 5:5:0 per
jaar, ingegaan Petri 1606.
Voorts:
c) de helft van het gerechte deel in de Lange
Akkers werfjes, .... zo van Broeksteeg als van
het viertel, en nog de helft van de werf die
Jonge Cornelis Wiggersz gebruikt heeft, voor
4 jaar, ingegaan St. Pieter 1606, voor ƒ 8:2:0
per jaar.

1.53.
23-4-1608
Rekening van de goederen van Jan Gerritsz
den Ouden. Gedaan ten overstaan van schout
en burgemeesters van A in aanwezigheid van
Cock, Weert, Pieter Jansz en Dirck Aertsz.

1.48.
7-8-1606
Jacob Thonisz Blom, oud ca. 22 jaar, en
Marichgen Thonisdr, oud ca. 24 jaar, hebben
op verzoek van hun moeder Weyntgen
Woutersdr, weduwe van hun vader Thonis
Jansz Blom, verklaard, dat hun vader tijdens
zijn ziekte aan hen de wil geuit heeft, dat
Weyntgen zou behouden alle goederen die hij
zou nalaten. Zij hebben dit goedgevonden.
1.49.
10-12-1607
Aert Woutersz stelt zich borg voor Dirck
Aertsz voor het onderhouden voor 1/6 deel
van het kind van Thonis Jan Gerritsz tot het
meerderjarig zal zijn.
1.50.
6-5-1608
Gerrit Jansz Weert stelt zich borg voor
Cornelis Willemsz Buychgen voor zijn 1/6 deel
in het onderhouden van het voornoemde
weeskind.
1.51.
6-5-1608
Gerrit Jansz stelt tot onderpand voor 1/6 deel
in het onderhouden van het voornoemde
weeskind tot de meerderjarigheid: 1/3 deel
van 5 hond land, gelegen aan de Capelleweg
oz, gemeen met Aert en Willem Snellen.
1.52.
6-5-1608
Pieter Jansz stelt als onderpand voor het

1.54.
23-4-1608
Partijen zijn overeengekomen, dat Gerrit
Jansz Weert en het weeskind zullen hebben
het zuideinde van de "spitworff" en het
noordeinde van de "hoyworff" en dat Cock en
Pieter Jansz zullen hebben het noordeinde
van de "spitworff" en het zuideinde van de
"hoyworff".
1.55.
23-4-1608
Verder zijn zij overeengekomen, dat Weert en
het weeskind zullen hebben het noordeinde
van het hennepland, liggende aan de
Broeksteeg wz, gekomen van Thonis Gerritsz
Ruyter, en Cock en Pieter Jansz het
zuideinde.
1.56.
23-4-1608
Losse blaadjes:
Vermeld wordt, wat Pieter Jansz, Cock,
Weert, Buychgen, Dirck Aertsz en het
weeskind van Thonis Jansz schuldig zijn voor
het onderhouden van hun vader resp.
grootvader Jan Gerritsz.
1.57.
6-9-1609
Rekening van Gerrit Jansz Weert als voogd
van het weeskind van Thonis Jansz.
1.57a.
10-6-1611
Ychgen, weduwe van Adriaen Woutersz,
bijgestaan door haar voogd Aert Snellen,
enerzijds en Ariaen Wouters, bijgestaan door
haar zwager Baernt Bruynen, Weyntgen
Wouters, bijgestaan door haar zoon Jacob
Thonisz, Ghijsbert Ghijsbertsz als man van
Gerrichgen Wouters, Baernt Jacobsz, Gerrit
Jansz Weert, Wouter Jansz Cock, Cornelis
Willemsz als man van Ariaen Jans, Pieter
Jansz, Dirck Aertsz als man van Griet Jans,
en Gerrit Jansz Weert als voogd van het
weeskind van Thonis Jansz, samen
erfgenamen van Arien Woutersz voornoemd,
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anderzijds.
Zij hebben al het geld, dat de voornoemde
Arien Woutersz heeft nagelaten in twee gelijke
porties verdeeld: de ene helft voor Ychgen
(Snellen), de andere voor de genoemde
erfgenamen.
1.58.
21-10-1612
Rekening van Gerrit Jansz Weert als voogd
van het weeskind van Thonis Jansz over de
jaren 1609, 1610 en 1611.
1.59.
10-9-1615
Rekening van Gerrit Jansz Weert als voogd
van Ariaentgen Tonis over de jaren 1612,
1613 en 1614.
1.60.
10-9-1617
Overeenkomst tussen Arien Ariensz den
Jongen als weduwnaar van Aertgen Ariensdr
enerzijds en schout en burgemeesters van A
als lasthebbers van Arien Ariensz, vader van
de voornoemde Aertgen en voogd van de zes
weeskinderen van de voornoemde Arien
Ariensz de Jonge verwekt bij Aertgen
Ariensdr, anderzijds.
Arien Ariensz de Jonge zal de kinderen
onderhouden tot ze meerderjarig zullen zijn.
Dan zal hij hun ieder ƒ 2 geven. Hij zal
hebben alle goederen, die Aertgen Ariensdr
heeft nagelaten.
1.61.
31-12-1618
Overeenkomst tussen Grietgen Willemsdr,
weduwe en boedelhoudster van Bastiaen
Ariensz Pronck, bijgestaan door haar broer
Arien Willemsz, enerzijds, en Arien Bruynen
als oom en voogd van de twee minderjarige
kinderen van de voornoemde Bastiaen
Ariensz verwekt bij Grietgen Willemsdr
anderzijds.
Zij zal alle goederen hebben die door
Bastiaen Ariensz nagelaten zijn. Verder zal zij
de twee kinderen onderhouden tot ze
meerderjarig zullen zijn en hun dan ieder ƒ 6
geven.
1.62.
14-1-1619
Loting tussen de erfgenamen van Ariaentgen
Floren.
1) Baernt Ariensz zal krijgen de helft van de
huizing, vanuit de diepte van de Leke tot de
Achterweg, nl. de oostzijde. Met de lasten van
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een jaarlijkse rente van ƒ 8:8:0, toekomende
de weduwe van Baernt Botter.
2) Thonis Baerntez zal krijgen de helft van de
lange werf met 2 hond land, gemeen met
Gerrit Jansz Weert c.s., met een kampje,
genaamd "Stooffcampgen" met een trede
schoordijk boven A. Met een jaarlijkse last van
de helft van 38 1/2 stuivers.
3) Arien Aertsz zal krijgen het kampje aan de
Nieuwe wetering met ƒ 75 die Baernt Ariensz
in 3 termijnen moet betalen; met het hout
"totte timmeringe gereet leggende"; met
puttevliet en de halve wetering.
4/5) Grietgen Ariens en de kinderen van
Thonis Thonisz zullen krijgen het deel, waarop
Ariaentgen Floren recht had in de hofstede
van Jan Floren. Met de lasten daarop staande
van dijk, dam, enz.
Gedaan ten overstaan van burgemeesters en
schout als oppervoogd van de kinderen van
Thonis Thonisz en Lijntgen Willems, hun
moeder. De kinderen hebben de inboedel
gekocht.
1.63.
20-1-1620
Overeenkomst tussen Jan Leenertsz als
vader van de minderjarige kinderen verwekt
bij wijlen Aeriaentgen Louwen enerzijds en
Pieter Louwen, hun voogd, anderzijds. Jan
Leenertsz zal hebben alle goederen door
Aeriaentgen Louwen nagelaten. Hij zal zijn vijf
minderjarige kinderen onderhouden tot ze
meerderjarig zullen zijn, en hun dan ieder 30
stuivers geven.
1.64.
28-6-1621
Rekening van Gerrit Jansz van de goederen
van Aerjaentgen Thuenisdr, weeskind van
Thuenis Jansz, augustus 1618 tot 28-6-1621.
1.65.
28-6-1621
Aeriaentgen Thuenis, gehuwd met Gerrit
Dammisz, bedankt haar oom Gerrit Jansz
Waert voor de voogdij en de goede
administratie van haar goederen.
1.66.
2-4-1622
Cornelis Joosten als man van Neeltgen
Jansdr enerzijds en Cornelis Dircxsz als
voogd van het weeskind van Gerrit Jansz de
Jong, verwekt bij de voornoemde Neeltgen
Jansdr, anderzijds, hebben het erfhuis
geliquideerd.
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Ze zijn overeengekomen, dat Cornelis
Joosten het weeskind zal geven na
verrekening van inkomsten en uitgaven ƒ
188:2:8, waarvoor het weeskind geen
aanspraak meer zal hebben op de roerende
zaken door zijn vader nagelaten. Volgens
testament (zie ac 712 inv.nr. 2 d.d. 26-6-1618)
heeft Neeltgen Jansdr recht op alle goederen.
1.67.
22-8-1622
Rekening van Coen Cornelisz voor zichzelf en
zich sterk makend voor Jan Ariensz Boelen,
voogden van de minderjarige kinderen van
wijlen Frans Cornelisz, verwekt bij Merchgen
Jans, tot deze dag.
1.68.
3-10-1622
Overeenkomst tussen Merchgen Claes,
weduwe van Pieter Jansz Stoel, bijgestaan
door haar broer Leendert Claesz, enerzijds,
en Wouter Jansz Stoel als oom en
bloedvoogd van de minderjarige kinderen van
Merchgen Claes, verwekt door Pieter Jansz
Stoel, anderzijds. Merchgen Claes zal hebben
en behouden alle goederen door Pieter Jansz
Stoel nagelaten. Ze zal haar twee
weeskinderen onderhouden tot ze
meerderjarig (18 jaar) zullen zijn, en hun dan
ieder als vaderlijk erfdeel ƒ 100 geven.
Voorwaarden:
a) De kleren van Pieter Jansz Stoel moeten
verkocht en het geld moet uitgezet worden; de
kinderen kunnen erover beschikken, als ze
meerderjarig zullen zijn.
b) Wouter Jansz mag met een ladder in het
achterhuis om "houpe" te maken.
c) Gerritgen Wouters, moeder van Pieter
Jansz Stoel, zal ongehinderd toegang tot het
huis moeten hebben en zij zal na de dood van
haar man Gijsbert Gijsbertsz in het huis
mogen komen wonen.
1.69.
3-10-1622
Bovenstaande kinderen zullen hebben het
"trisoir", staande in het huis; een kist; 2
zilveren naalden en een "huysgen" van een
mes.
1.70.
3-6-1649
Dirck Pietersz Stoel bekent zijn erfdeel van
zijn stiefvader Arien Pietersz Visscher
ontvangen te hebben. Hij bedankt hem voor
de voogdij.
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Met de huismerken van Dirck P. Stoel en Jan.
P. Stoel.
1.71.
3-4-1623
Overeenkomst tussen Jan Huybertsz en
Cornelis Huybertsz voor henzelf en Frans
Wilmsz als oom en voogd van de minderjarige
kinderen van Huybert Willemsz, verwekt bij
wijlen Aerjaentjen Jans, enerzijds, en Willem
Jansz voor zichzelf, Dirck Dirckxsz als man
van Aerj.... Jansdr, Jan Jansz voor zichzelf en
Thuentgen Jansdr bijgestaan door haar broer
Willem Jansz, anderzijds.
De kinderen van wijlen Huybert Willemsz,
verwekt bij Aerjaentgen Jans, zullen van de
kinderen en erfgenamen van Jan Willemsz,
verwekt bij Anna Jans, voor hun besterfenis
krijgen ƒ 106, waarvoor ze afzien van alle
goederen die door hun grootvader Jan
Willemsz zijn nagelaten.
1.72.
17-4-1625
Rekening van Bastiaen Cornelisz als voogd
van Lijsgen Ariens, nu getrouwd met Jacob
Ariensz, wonende in Alblasserdam.
Jacob Ariensz en Lijsgen Ariens bedanken
Bastiaen Cornelisz voor zijn voogdij en de
administratie van de goederen.
1.73.
8-6-1626
Overeenkomst tussen Cornelis Woutersz
Cock als voogd van de nagelaten kinderen
van Jan Woutersz Cock, verwekt bij Celichgen
Reyers, enerzijds, en Celichgen Reyers
bijgestaan door Govert Jansz, secretaris,
anderzijds.
Celichgen Reyers zal hebben alle goederen
door Jan Woutersz nagelaten. Ze zal haar
kinderen onderhouden tot ze 18 jaar zullen
zijn. Als het jongste 18 jaar is, zullen zij als
vaderlijk erfdeel in eigendom krijgen: 1 1/2 net
zegenwater, liggende op de Snackert in
Cocke schip, eertijds gekomen van Wouter
Jansz Cock.
1.74.
7-7-1629
Overeenkomst tussen Gerrit Stam, gehuwd
met Aechgen Jans, enerzijds, en Arien
Baerntsz als oom en voogd van de twee
minderjarige kinderen van wijlen Thuenis
Baerntsz verwekt bij Aechgen Jans
anderzijds.
Gerrit Stam zal hebben alle roerende zaken
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door Thuenis Baerntsz nagelaten, waarvoor
hij de voornoemde twee weeskinderen zal
onderhouden tot hun meerderjarigheid. Dan
zal hij ieder ƒ 50 geven. Gerrit Pietersz Stam
zal de onroerende zaken mogen gebruiken
zonder betaling aan de weeskinderen, mits hij
de lasten erop betaalt, tot ze meerderjarig
zullen zijn.
1.75.
3-9-1630
Overeenkomst tussen Snel Harmansz, oudburgemeester van A, voor zichzelf, Anthonis
Gerritsz Waert als man van Pietertgen
Harmens, enerzijds, en Arien Cornelisz,
wonende in Sliedrecht als getrouwd geweest
met Lijntgen Hermans, en zich sterk makend
voor en namens zijn zwager Hubert Mertensz,
als gehuwd met Merchgen Ariens, ten
behoeve van Harmen Ariensz, eveneens
present, en van Cornelis Ariensz en
Jannichjen Ariensdr, zijn kinderen verwekt bij
de voornoemde Lijntgen Hermans, anderzijds,
betreffende de nagelaten goederen van
Aerjaentgen Cornelis, hun moeder resp.
grootmoeder.
Snel Harmansz en Thuenis Gerritsz zullen
hebben en behouden alle roerende en
onroerende zaken; daarvoor zullen zij de
voornoemde kinderen van de voornoemde
Arien Cornelisz, verwekt bij Lijntgen Willems
(sic), uitkopen voor ƒ 75.
1.76.
26-7-1632
Harmen Ariensz voor zichzelf en namens
Cornelis en Jannichgen Ariens, en Hubert
Mertensz, man van Merchgen Ariens, bekent
ten volle betaald te zijn.
1.77.
1629
Overeenkomst tussen Baernt Jacobsz,
wonende in de steenplaats in Bergambacht,
als voogd van de minderjarige kinderen van
wijlen Jacob Thuenisz Blom, verwekt bij
Beertgen Willems, enerzijds, en de
voornoemde Beertgen Willems anderzijds.
De voornoemde weduwe zal behouden alle
goederen door de voornoemde Jacob
Thuenisz Blom nagelaten. Zij zal haar vijf
kinderen onderhouden tot zij meerderjarig
zullen zijn, en hun dan elk ƒ 2 geven.
1.78.
22-2-1631
Overeenkomst tussen Aert Snellen als oom
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en voogd van de twee weeskinderen van
Harmen Wilmsz, in zijn leven schout in A,
verwekt bij Aerjaentgen Cornelis, enerzijds, en
Aerjaentgen Cornelis, bijgestaan door Govert
Jansz, secretaris, als haar voogd, anderzijds.
Aerjaentgen Cornelis zal behouden alle door
Harmen Wilmsz nagelaten goederen. Ze zal
haar twee kinderen onderhouden totdat ze 20
jaar of getrouwd zullen zijn. Dan zal ze hun
elk ƒ 25 geven in plaats van hun vaderlijk
erfdeel.
1.79.
30-3-1632
Overeenkomst tussen Meynsgen Jansdr,
weduwe van Anthonis Ariensz, bijgestaan
door haar broed Arien Jans, enerzijds, en
Baernt Ariensz Zaen als oom en bloedvoogd
van de drie weeskinderen van Thuenis
Ariensz Saen voornoemd verwekt bij
Meynsgen Jans anderzijds.
Meynsgen Jans zal alle goederen behouden.
Ze zal haar drie kinderen onderhouden totdat
het jongste kind 18 jaar zal zijn. Dan zal ze de
kinderen als hun vaderlijke erfdeel geven: de
helft van de hofstede op A, waarin hij bij zijn
leven woonde, met de helft van de beteling,
strekkende van de diepte van de Lek
noordwaarts tot de halve Achterweg (O =
Cornelis Ariensz in de Fortuyn; W = Baernt
Ariensz) en de helft van een half net
zegenwater, gelegen op de Snackert in
Cocken schip, genaamd Hooffden.... ,
waarvan.de andere helft aan de weduwe
komt.
1.80.
z.d.
Wouter Jansz Stoel bekent schuldig te zijn
aan de weeskinderen van Pieter Jansz Stoel:
a) ƒ 61 die hij onderhoudt op interest; deze
rente moet Merchgen Claes ontvangen, totdat
haar kinderen meerderjarig zullen zijn;
b) ƒ 27, hun aandeel van de verkoping van de
roerende zaken;
c) door hun grootmoeder Gerrichgen Wouters
nagelaten pacht van grienden, jaarlijks ƒ
5:15:0.
1.81.
29-8-1634
Overeenkomst tussen Grietgen enerzijds en
Stoffel Stoffelsz en Heyndrick Jansz als
voogden van de kinderen van Willem
Stoffelsz, verwekt bij Merchgen Joosten,
anderzijds.
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Grietgen zal de kinderen onderhouden
gedurende een jaar vanaf St. Jacob 1634 voor
ƒ 66.
1.82.
29-12-1635
Overeenkomst tussen Arien Thuenisz Waert,
schout van A, als weduwnaar van Pietertgen
Raguelsdr van Oudewater, enerzijds, en
Hillichgen Poule, wonende in Oudewater,
bijgestaan door haar man Thomas Jansz,
anderzijds.
Arien Thuenisz Waert zal hebben en
behouden alle goederen door Pietertgen
Raguels nagelaten. Hij zal alle schulden van
de boedel betalen en belooft het weeskind
van Jan Jansz verwekt bij Pietertgen Raguels
daarvan te bevrijden. Aangezien de
voornoemde Pietertgen Raguels in Oudewater
40 g schuldig was, zal Hillichgen Pouls als
grootmoeder van het voornoemde weeskind
Arien Thuenisz Waert daarvan vrijwaren.
Mochten er goederen uit Engeland komen,
waarin Hillichgen Pouls en haar kinderen
gerechtigd zijn, dan zal de voornoemde
Thomas Jansz c.s. daarvan 2/3 deel krijgen
en de voornoemde Arien Thuenisz Waert 1/3
deel.
Hillichgen Pouwels heeft meegenomen "een
vrouwen paerse rock mit een fluwerden borst,
een sijde schorteldoeck, mit een paer clickerts
mit twee penningen en elcx een silvere
kettingjen daerinne" als aandenken voor het
weeskind aan diens ouders.
1.83.
z.d.
Rekening van Wouter Jansz Stoel als voogd
van de kinderen van Pieter Jansz Stoel. Zowel
Wouter Jansz Stoel als Arien Pietersz
Visscher zijn aan het eind van de rekening
nog geld aan de weeskinderen schuldig.
Uit aantekeningen in de marge blijkt, dat
beiden later betaald hebben. Jan Stoelen en
Dirck Pietersz bedanken Wouter Jansz Stoel.
1.84.
27-2-1638
Overeenkomst tussen Pietertgen Aerts,
weduwe van Jan Louweris Decker, bijgestaan
door haar tegenwoordigen man Arien
Cornelisz Rootbaert, enerzijds, en Baltus
Lourisz als oom en bloedvoogd van de
kinderen van Jan Lourisz Decker, verwekt bij
voornoemde Pietertgen Aerts, anderzijds.
Pietertgen Aerts zal hebben en behouden alle
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goederen door Jan Lourisz Decker nagelaten.
Zij zal haar drie kinderen, te weten Louris
Jansz, Annichgen en Aerjaentgen Jans, van
hun vaderlijk erfdeel elk ƒ 70 geven; Louris als
hij 24 jaar is, de dochters als ze 22 jaar zullen
zijn, of eerder bij huwelijk.
1.85.
1-7-1638
Rekening van Arien Jansz als voogd van de
kinderen van Thuenis Ariensz, samen met
Arien Aertsz, uit naam van Arien Wilmsz
Craey, beiden ooms.
In de rekening o.a.: "Betaelt aen Grietgen
Sanen voor een jaer montcoste over 1637 van
Cornelis Thuenisz. Betaelt van montcoste den
selven jaere van Jan den Boer."

AMMERSTOL

– toegang archief van de weeskamer 1580-1808 –

2.
6-1-1640
[1]
Rekening van Arien Jansz en Arien Wilmsz
voor de kinderen van Anthonis Ariensz Saen
verwekt bij wijlen Meynsgen Jans.
2.
januari 1640
[3]
Hillichgen Jans heeft "op heden Jan Thuenisz
aengenomen in montcoste ..."
"Van gelijcke heeft Grietgen Ariens Cornelis
Thuenisz aangenomen in montcoste ..."
2.
1-7-1641
[3v]
Op 31-8-1635 zijn Willemtgen Wilmsdr,
weduwe van Baernt Ariensz Zaan, bijgestaan
door haar broer Jan Wilmsz, enerzijds, en
Arien Wilmz Craey als voogd van de
minderjarige kinderen van voornoemde wijlen
Baernt Ariensz, anderzijds, overeengekomen:
Willemtgen Wilmdr behoudt alle goederen
behalve het halve huis en hofstede gelegen in
A, strekkende van de halve Achterweg tot in
de diepte van de Lek, waarin ze woont, en
nog een werf genaamd Bastiaentgens werf,
zoals deze van Bastiaentgen gekomen is, die
de kinderen in eigendom zullen houden.
Zij onderhoudt de kinderen. Bij
meerderjarigheid krijgen de drie zoons een
nieuwe mantel, de dochter een nieuwe huik of
elk 6 pond Vlaams. Voor dit onderhoud
verbindt ze de andere helft van het
voornoemde huis.
Verder is nog bedongen, dat de moeder de
kinderen bij hun huwelijk een bruiloftskleed en
een tinnen "plateel" zal geven.
2.
7-1-1644
[4v]
Rekening van Arien Jansz en Arien Willemsz
voor de kinderen van Thonis Ariensz Saen
verwekt bij Meynsgen Jans.
2.
20-11-1646
[7]
Rekening van Arien Thonisz Waert, schout,
Arien Pietersz Visscher en Arien Aertsz,
burgemeesters, in plaats van de overleden
voogd van Grietgen Joosten van 9-1-1642 tot
1645.
2.
6-4-1649
[10]
Overeenkomst tussen Aerjaentgen Aertsdr,
weduwe van Dirck Dircxsz, bijgestaan door
haar broer Arien Aertsz Snell, enerzijds, en
Floris Dircksz als voogd van de minderjarige
kinderen van de voornoemde Dirck Dirxsz
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anderzijds:
Aerjaentgen Aerts zal hebben en behouden
alle goederen; zij zal haar vijf kinderen,
verwekt door de voornoemde Dirck Dircksz,
onderhouden. Bij meerderjarigheid of huwelijk
krijgen ze ƒ 50.
2.
27-2-1649
[10v]
Overeenkomst tussen Jan Pietersz Stolcxman
en Pieter Jansz, voogden van Jan Andriesz
en Pietertgen Andries, verwekt bij wijlen
Trijntgen Jans, enerzijds, en Andries
Bastiaensz als vader van de voornoemde Jan
Andriesz en Pietertgen Andries, anderzijds:
Andries Bastiaensz zal zijn kinderen
onderhouden en alle goederen behouden
behalve de goederen, die de kinderen van
hun grootmoeder Annitgen Willems, in haar
leven gewoond hebbend in Benedenberg in
Bergambacht, geërfd hebben; daarvan zal
voornoemde Andries Bastiaensz de rente of
het vruchtgebruik genieten.
Bij meerderjarigheid of huwelijk krijgen ze ƒ
10.
2.
3-12-1650
[11v]
Overeenkomst tussen Cornelis Jacobsz,
wonende in het rechtsgebied van
Ammersgraveland, als oom en bloedvoogd
van het nagelaten weeskind van Fijchgen
Jacobs, verwekt door Andries Bastiaensz,
enerzijds, en Andries Bastiaensz anderzijds:
Andries Bastiaensz zal alle goederen
behouden; hij zal het voornoemde weeskind
Jacob Andriesz onderhouden.Bij
meerderjarigheid krijgt het kind ƒ 140 als
moederlijk erfdeel.
2.
21-5-1651
[12]
Overeenkomst tussen Huych Bastiaensz,
wonende in A, enerzijds, en Bastiaen Ariensz
Cackaey als grootvader van de minderjarige
kinderen van Huych Bastiaensz, verwekt bij
wijlen zijn vrouw Trijntgen Bastiaensen:
Huych Bastiaensz zal alle goederen
behouden, inbegrepen het huis en erf gelegen
in de Kleinestraat, strekkende voor van de
halve straat oostwaarts tot de halve sloot van
Cornelis Leendertsz Vries (Z = Bastiaen
Ariensz Cackaey met de halve gang; N =
Arien Pietersz Visscher), uitgezonderd een
gouden ring, een zilveren oorijzer, een
zilveren kettinkje met een daalder en 2
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zilveren naalden;
hij zal zijn twee kinderen Thonis en
Aerjaentgen onderhouden.
Bij meerderjarigheid krijgt elk kind ƒ 25 met de
voorwaarde, dat Huych Bastiaensz nog zal
genieten uit de boedel bij overleven van
Bastiaen Ariensz Cackaey en Merchgen Jans,
de ouders van zijn overleden vrouw, ƒ 150
boven het hierboven gespecificeerde huis.
Hieraan is nog toegevoegd: Jan en Claes
Joosten, broers, kinderen van Crijntgen Jans,
laatst gehuwd met Huych Bastiaene, zullen bij
overleven van Bastiaen Ariensz Cackaey en
Merchgen Jans van de bovenstaande ƒ 150
de somma van ƒ 50 genieten. "Wat aengaet
van Arien Joosten is van de twee
weeskinderen van zijn moeders besterfenis is
uytgecoft dat bedragende was ƒ 123:11:0.
Bedanckt d'selve van haer goede betalinghe",
6-12-1659. Huych Bastiaensz heeft de ƒ 150
uit handen van Arye Bastiaensz ontvangen,
10-1-1666.
2.
9-9-1654
[13]
Dit zijn de goederen waarop de weeskinderen
van Crijntgen Jans, te weten Jan en Claes
Joosten, recht hebben:
1. een obligatie ten laste van Claes Janssen
wonende Benedenberg in Bergambacht van ƒ
500;
2. een obligatie ten laste van Arien Thonissen
Romeyn wonende Benedenberg in
Bergambacht van ƒ 300;
3. een obligatie ten laste van hun oom Arien
Claesz wonende in Molenaersgraaf,
gepasseerd voor schout en gerecht aldaar,
van ƒ 125.
Rekening van Jan en Claes Joosten,
weeskinderen van Crijntgen Jansdr, over wie
Arien Claesz, wonende in Molenaarsgraaf, en
Pieter Arienssen, wonende in Polsbroek,
voogden zijn, over 1653.
2.
9-10-1655
[15]
Rekening van Jan en Claes Joosten,
weeskinderen van.Crijntgen Jansdr, verwekt
door Joost Claesen, beiden overleden, over
wie Arien Claesen, wonende in
Molenaarsgraaf, voogd is, over 1654.
2.
12-1-1656
[18v]
Overeenkomst tussen Cornelis Dircxsz als
oom en bloedvoogd met Arien Thonissen
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Waert, schout, als oppervoogd en de
burgemeesters als voogden van de nagelaten
weeskinderen van Niesgen Dircxen, verwekt
door Jan Barentsz in A, enerzijds, en Jan
Barentsz voornoemd als vader anderzijds:
Jan Barentsz zal zijn zoons Dirck, Cornelis en
Barent en zijn dochters Heyltgen,
Dieuwertgen en Aerjaentgen onderhouden tot
25 jaar of volwassenheid. Bij meerderjarigheid
of huwelijk krijgt elk ƒ 200 en de zoons een
nieuwe mantel met een kleed en de dochters
een nieuwe huik en kleed. Jan Barentsz zal
alle goederen behouden behalve 2 gouden
ringen, een zilveren kettingriem met zilver aan
weerszijden en een zilveren rammelaar,
waarop de kinderen recht hebben.
Voor het nakomen verbindt hij het huis en erf,
waarin hij woont, strekkende van de halve
Achterweg zuidwaarts tot de Hoge dijk toe (O
= Govert Ariensz Pater; W = Aeltgen Jans).
2.
z.d.
[19v]
Rekening van Jan en Claes Joosten,
weeskinderen van wijlen Crijntgen Jans,
verwekt door wijlen Joost Claesen, van wie
Arien Claesen wonende in Molenaarsgraaf
voogd was, over 1655 en 1656.
2.
23-12-1656
[24]
Jan Joosten, een zoon van wijlen Crijntgen
Jans, bedankt zijn voogd en oom Arien
Claesen voor de administratie en voogdij en
bekent van de helft van het geld in het slot
van rekening betaald te zijn.
2.
2-5-1658
[24]
Rekening van Claes Joosten, weeskind van
Crijntgen Jans, verwekt door wijlen Joost
Claesz, over wie Arien Claesz, wonende in
Molenaarsgraaf als oom bloedvoogd is, over
1657.
2.
17-9-1658
[28]
Summiere staat van de goederen nagelaten
door Jan Pietersz Stolcksman, in
Bergambacht overleden, weduwnaar en
boedelhouder van Annitgen Willems, van wie
de kinderen van wijlen Trijntje Jans, wonende
in A, mede erfgenamen zijn.
De voornoemde Jan Pietersz Stolcksman
heeft nagelaten:
6 morgen 2 1/2 hond land met huis en
timmerage daarop, gelegen in Benedenberg
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onder Bergambacht; verder ƒ 500 die de
voornoemde Jan Pietersz Stolcksman ten
huwelijk had gegeven aan Trijntgen Jans, zijn
overleden dochter, welke som de kinderen
van Trijntgen Jans samen zullen moeten
opbrengen.
Lasten van de boedel:
(a) aan Hendrick Cornelisz Rijcken ƒ 700;
(b) nog ƒ 150 aan Nanningh Ariensz, die
opgenomen zijn bij het overlijden van
voornoemde Jan Pietersz tot betaling van uit
zijn dood voortvloeiende koeten.
Er is overeengekomen, dat de kinderen van
voornoemde Trijntgen Jans in plaats van de
voornoemde ƒ 500, die hun moeder ten
huwelijk had gekregen, tot hun last zullen
nemen en betalen ƒ 500 van de ƒ 700, die de
boedel schuldig is aan bovengenoemde
Hendrick Cornelisz Rijcken. De overige ƒ 200
nog te betalen aan Hendrick Cornelisz Rijcken
en de ƒ 150 voor Nanningh Ariensz blijven ten
laste van de gezamenlijke erfgenamen.
Van de voornoemde 6 morgen 2 1/2 hond
land met timmerage daarop krijgt Merrichgen
Damen (?), weduwe van Hendrick Jansz, die
een zoon geweest is van voornoemde Jan
Pietersz Stolckman, 1/16 deel.
Pieter Jansz, Annitgen Jans en de kinderen
van wijlen Trijntgen Jans maken ieder
aanspraak op 1/3 deel van ca. 2 morgen land
en hun deel in de timmerage.
Gedaan door Pieter Jansz voor zichzelf en
zich sterk makend voor zijn zuster Annitgen
Jans en Aris Bastiaensz als vader van de
kinderen in huwelijk verwekt bij wijlen
Trijntgen Jans, zijnde kinderen en erfgenamen
van voornoemde Jan Pietersz Stolcxman, hun
overleden vader en grootvader.
2.
17-9-1658
[29]
Rekening van Pieter Jansz alsvoren en voogd
van de nagelaten kinderen van Trijntgen Jans.
2.
3-5-1659
[31]
Rekening van Aryen Claesz, wonende in
Molenaarsgraaf, als oom en bloedvoogd van
Claes Joosten, weeskind van Trijntgen (!)
Jans verwekt door wijlen Joost Claesz, over
1658.
Door Claes Joosten is ontvangen ƒ 20:15:8.
2.
3-5-1659
[32]
Claes Joosten verzoekt de goederen,
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waarover zijn oom Aryen Claesz voogd was
en die hem nagelaten zijn door zijn moeder en
grootmoeder, alsook andere, geen
uitgezonderd, zelf te mogen beheren; dit
wordt hem toegestaan.
De obligatie ten laste van Claes Jansen
berust nog in de weeskist; deze zal er
uitgehaald worden, wanneer het hem en zijn
broer Jan Joosten belieft.
2.
6-3-1660
[33]
Rekening van Pieter Jansz Stolcksman, als
oom en bloedvoogd van de weeskinderen van
Trijntgen Jans, in A overleden, betreffende de
goederen geërfd door het overlijden van Jan
Pietersz Stolckman, hun grootvader, in
Bergambacht overleden.
2.
11-3-1662
[35]
Rekening van Pieter Jansz Stolcxman als
oom en bloedvoogd van de weeskinderen van
Trijntgen Jans betreffende de goederen
geërfd door het overlijden van Jan Pietersz
Stolcxman, hun grootvader, over 1660 en
1661.
2.
18-4-1662
[37]
Overeenkomst tussen Jan Ghijsbertsz Boer,
weduwnaar van Neeltgen Cornelis, enerzijds,
en Willemtgen Cornelis Pieter Joosten,
wonende in Krimpen, Wouter Woutersz,
inwoner van Bergambacht, beiden ooms en
voogden van de weeskinderen van de
voornoemde Neeltgen Cornelis verwekt door
voornoemde Jan Ghijsbertsz Boer (in kantlijn)
met namen Neeltgen, Cornelis, Leendert,
Annichjen en Aechtjen Jans, met de schout
als oppervoogd anderzijds.
Jan Ghijsbertsz Boer zal alle goederen
behouden, behalve het goud en zilver "ten
lijve" van voornoemde Neeltgen Cornelis,
hetwelk aan de kinderen zal komen. Hij zal de
kinderen, behalve Neeltgen, onderhouden. Bij
meerderjarigheid of huwelijk krijgen alle vijf
kinderen ƒ 300 en verder een uitzet, behalve
Neeltgen Jans, die voornoemde Willemtgen
Cornelis bij zich genomen heeft en zal
grootbrengen, zoals de andere vier kinderen.
Jan Ghijsbertsz Boer verbindt voor het
nakomen hiervan een stuk land in A,
genaamd Jan Capsen kamp, alsmede zijn
huis en erf, staande in A.
In de weeskist is ingebracht het zilver en goud
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"ten lijve" aan voornoemde Neeltgen Cornelis
toebehoord hebbend.
2.
14-4-1667
[38v]
Overeenkomst tussen Cornelis Willemsz den
Hoet, weduwnaar van Willempgen Aryens,
enerzijds, en Jan Aryensz, wonende in
Hendrik Ido Ambacht, als oom en bloedvoogd
van de weeskinderen van Willempgen Aryens,
verwekt door Cornelis Willemsz den Hoet, te
weten Lijsbet, oud ca. 16 jaar, Cornelis, oud
ca. 13 jaar, en Marrichien Cornelis, oud ca. 8
jaar, met de schout als oppervoogd,
anderzijds.
Cornelis Willemsz den Hoet zal behouden alle
goederen van de nalatenschap, uitgezonderd
de kleren en kleinoden, goud en zilver
"behoort hebbende ten lijve van Willempgen
Aryens", die aan de voornoemde kinderen
zullen komen. Hij zal de kinderen
onderhouden en grootbrengen.
Bij meerderjarigheid of huwelijk krijgt ieder
kind ƒ 40.
2.
14-6-1668
[39v]
Uit de weeskist is gehaald door Neeltgen Jans
de Boer, een nagelaten dochter van Neeltgen
Cornelis verwekt door Jan Gijsbertsz de Boer
en door hem geassisteerd: "silver op beidde
syde een silveren riem ompt lijff, een silveren
penning (?) met een kettinckgen, een silveren
knoop, een silver oorijser, drye goude ringen"
ten overstaan van schout, burgemeesters en
schepenen van A.
2.
2-11-1668
[40]
Pieter Tonisz Bonser, gehuwd met Annichie
Joris, enerzijds, en Claes Cornelisz als vader
en Jan Cornelisz als voogd van het weeskind
van Marrichien Joris verwekt door
voornoemde Claes Cornelisz, genaamd Joris
Claesz, oud ca. 13 jaar, samen erfgenamen
van wijlen Marrichien Joris, alhier overleden,
anderzijds, zijn overeengekomen:
Pieter Tonisz Bonser zal in eigendom hebben
het huis en erf waarin hij woont en waarin
Marrichien Joris is overleden, in de
Kleinestraat alhier (N = Louweris Cornelisz
Rootbaert; Z = Lambert Heyndricks) en nog 1
1/2 net zegenwater gelegen op Snackert in
Aryen Floren schip, mitsgaders al het
huisraad en de roerende zaken, die de
overledene heeft nagelaten.
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Pieter Tonisz moet betalen aan het
voornoemde weeskind ƒ 275 en 2 lakens, 2
slopen en 2 tinnen schotels.
De onroerende zaken blijven
gemeenschappelijk.
2.
z.d.
[41]
Memorie betreffende de ontvangsten wegens
hetgeen door de kinderen van Harmen Snell
is geërfd van hun overleden grootouders Snell
Harmensz en Annichie Anderies.
Rekening van Aryen Harmensz. "Ende alsoo
denselven Aryen Harmensz is overleden,
compt yder van ses overige kinderen voor een
seste part ..."
2.
z.d.
[41v]
Rekening van Jan Harmensz. Hij moet ƒ
6:12:0 aanzuiveren, die meer zijn uitgegeven
dan ontvangen.
2.
16-4-1669
[42]
Rekening betreffende het erfdeel van
Marrichien en Hermijntje Harmens samen,
met liquidatie.
Cornelis Harmensz heeft voor Aryaentgen
Harmens van de erfenis van Aryen Harmensz
genoten ƒ 13:2:0.
Hij heeft het geld van Marrichien en Hermijntje
onder zich gehouden.
Onder aan de akte wordt ook nog Snell
Harmensz genoemd.
2.
z.d.
[44v]
Rekening van Cornelis Hermansz, als voogd
van Merrigjen en Hermijntien Hermans, sedert
16-4-1669.
Geen slot van rekening.
2.
30-1-1674
[46v]
Overeenkomst tussen Pieter Jacobsz Blonck
als oom en bloedvoogd van Jacob Jacobsz
Blom verwekt bij Niesje Jacobs Blonck
enerzijds en Jacob Theunisz Blom als vader
van de voornoemde Jacob Jacobsz Blonch (!),
oud ca. 1 jaar, anderzijds:
Jacob Theunisz Blom zal de hele boedel
behouden en de schulden betalen. Jacob
Theunisz Blonch (!) zal het weeskind
onderhouden tot de leeftijd van 25 jaar of zijn
huwelijk; dan ƒ 8 met een zilveren kettinkje
met een zilveren penning daaraan.
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2.
19-2-1674
[47v]
Overeenkomst tussen Cornelis Willemsz den
Hoet, weduwnaar van Pleuntjen Cornelis,
enerzijds, en Jacob Cornelisz Backer, broer
van voornoemde Pleuntje Cornelis, als oom
en bloedvoogd van Willem Cornelisz, oud ca.
4 jaar, weeskind van Pleuntje Cornelis, met de
schout als oppervoogd, anderzijds.
Cornelis Willemsz den Hoet zal behouden alle
goederen en het weeskind Willem Cornelisz
onderhouden. Bij meerderjarigheid of huwelijk
ƒ 40 en een zilveren lepel.
2.
21-1-1677
[48]
Overeenkomst tussen Aertjen Huygen, eerder
weduwe van Jan Snel en nu getrouwd met
Claes Ariensz, hier eveneens aanwezig,
enerzijds, en Cornelis Hermensz Snel als neef
en bloedvoogd van Snel Jansz Snel, zoontje
van de voornoemde Aertjen Huygen verwekt
door wijlen Jan Snel, anderzijds:
Aertjen Huygen en Jan Snel hadden op 23-61673 voor notaris Bullick een testament
gemaakt waarbij de langstlevende alles zou
erven met de bepaling, dat deze bij
hertrouwen afstand van de helft van de boedel
zou doen ten gunste van de kinderen van het
eerste huwelijk.
Boedelscheiding als volgt:
Aertjen Huygen zal in eigendom hebben:
1, de gerechte helft van een huis, erf en
boomgaard in A, in de Grote Kerkstraat,
strekkende voor van de halve haven af tot
achter tot de halve sloot (Z = Adriaen
Nieupoort, schout te A; N = Arien Bastiaensz
Saen), met vrijheden en servituten volgens de
lootcedulle tussen Aertjen Huygen en Jan
Cornelisz het Hooff op 15-3-1674 gemaakt;
2. een werfje, groot 1 hond, strekkende van
de dwarssloot van het Santhoff noordwaarts
tot de halve dwarssloot (W = Hendrick
Barenden; O = Jan Andriesz);
3. de viertel naast de Donk, groot ca. 1 hond
(O = Jan het Hooff; W = de Donk);
4. de gerechte helft, namelijk het zuidelijk deel
van de Hoge Griend, ca. 2 hond (O = Govert
Pater; W = de schout van A c.s.);
5. een griend in de Grote Geer van 1/2
morgen (O = het Molenweer van Tijs
Groenevelt; W = Teunis Jansz Cock c.s.);
6. 1 1/2 net zegenwater op de Snackert in het
schip genaamd de Vroeters;
7. 1 net zegenwater op de Korte Nes in het
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schip genaamd het Spieringschip;
8. de hele inboedel met de schulden en
tegoeden.
Snel Jansz Snel zal in eigendom hebben:
1. de helft van de Vellekopers griend
binnendijks, groot 1 morgen, strekkende van
de halve Nieuwe Wetering tot de Hogedijk (O
= de kinderen van Casteleyn; W = Teunis
Jansz Cock);
2. de griend voor Teunis Jansz Kook, groot
ca. 1 hond, strekkende uit de diepte van de
Lek tot de halve dijksloot (O = Cornelis de
Vries; W = Teunis Jansz Cock);
3. een kampje land met een griendje daaraan,
samen ca. 5 hond, gelegen aan de
Cappelleweg oz, strekkende van de halve
Kerkweg zuidwaarts tot de halve griend van
Jan het Hooff (O = Celichjen Reyers c.s.; W =
Jop Hendricxen.c.s.);
4. de helft, namelijk het noordelijk deel van de
Hoge griend, groot in het geheel ca. 2 hond
(O = Govert Pater; W = de schout van A c.s.);
5. 1 1/2 net zegenwater op de Snackert in het
Vroetersschip;
6. 2 1/4 net zegenwater op de Lange Nes in
het schip genaamd S...r schip.
Aertjen Huygen zal hebben alle inkomsten
van de goederen, het weeskind toebedeeld,
gedurende zijn minderjarigheid, waarvoor zij
hem moet onderhouden tot zijn 22e jaar of
huwelijk.
Bij meerderjarigheid krijgt hij een uitzet, de
hem toebedeelde goederen en ƒ 250; als
zekerheid stelt zij het haar toebedeelde halve
huis.
Komt Snel Jansz Snel gedurende zijn
minderjarigheid te overlijden, dan gaan de
toebedeelde goederen en ƒ 250 naar de
wettige erfgenamen van het weeskind,
volgens het voornoemde testament.
2.
2-6-1681
[51]
Hendrick Lammerts Schuytmaker, weduwnaar
van Annitje Jans, enerzijds, en Pieter
Janssen, broer van Annitje Jans, als oom en
bloedvoogd van haar weeskind Lijsbeth
Henderickx, oud tussen 7 en 8 jaar, met de
schout als oppervoogd, anderzijds, zijn
overeengekomen: yyHenderick Lammerts zal
alle goederen behouden; hij zal Lijsbeth
onderhouden. Bij meerderjarigheid krijgt zij als
moederlijk erfdeel: een zilveren "plate kettingh
met een haeck om opsij te dragen, noch twee
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kleyne kettingjes met een silverde oorijser,
noch een meskoockertje met een silverde
kettinghje daerin stekende, nog een gouden
singenetringh en een goude hoepringh", die in
de weeskist zullen worden bewaard tot het
overlijden of de meerderjarigheid van het
weeskind.
Op 23-5-1692 is dit goud en zilver uit de
weeskist gehaald met toestemming van de
vader, schout en burgemeesters en Pieter
Janssen, oom en bloedvoogd, en aan Lijsbet
Henderixen overhandigd.
2.
2-6-1685
[52v]
Overeenkomst tussen Dirck Janssen Barende,
weduwnaar van Ariaentje Ariens, overleden in
A, en Teunis Ariens Weert, broer van
Ariaentje Ariens en bloedvoogd over het
minderjarige weeskind met de schout en
burgemeesters als oppervoogden:
Dirck Janssen zal de minderjarige Jan
Dirckxen, bij wijlen zijn voornoemde vrouw
Ariaentje Ariens verwekt, onderhouden. Bij
meerderjarigheid krijgt hij ƒ 6:6:0 of 2 zilveren
ducatons en voor het huwelijk een "eerlijck
kleet".
Dirck Janssen zal alle goederen behouden.
In de kantlijn staat, dat Jan Dirxe de Bruyn
voldaan is van zijn moederlijk erfdeel, 19-51703 (?).
2.
22-4-1686
[53]
Overeenkomst tussen Arien Govertsz Pater,
inwoner van A, weduwnaar van Aeltje Ariens
Broer, enerzijds, en Adriaan Cornelisz
Nieupoort, schout, Cornelis Jansz Cock en
Pieter Teunisz Bonser, burgemeesters alhier,
als speciaal gemachtigd door de schepenen
volgens beschikking van 8-4-1686 en als
oppervoogden van Govert Ariensz Pater, het
weeskind van voornoemde Aeltje Ariens
Broer, verwekt door Arien Govertsz Pater,
anderzijds:
Arien Govertsz Pater zal de boedel behouden,
de lasten en schulden van deze boedel op
zich nemen en zijn zoon, ca. 5 jaar oud,
onderhouden. Bij meerderjarigheid of huwelijk
krijgt hij:
1. 2 halve griendingen in de Hoef met de helft
van het brede van de Swartkamp aan de
westzijde;
2. een werfje en een griending gelegen aan
de westzijde;
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3. het noordelijk deel van de griend, genaamd
Hoogsteeg, eveneens in de Hoef;
4. een griend waarvan het zuiden en noorden
komt tot aan de griend van Pieter Stam;
5. een griendje genaamd de Bredehoek, het
zuideinde in Jan Willemsz weer;
6. een griend aan de oostzijde van de Lange
Akker van Pieter Stam;
7. het noordeinde van de steeg bij de Lijnbaan
met de rietvelden ten noorden daarvan;
8. 2 stukjes griend achter het boomgaardje bij
Pieter Stam;
9. de hoge stoven ten oosten en westen van
de Hoge Stoep;
10. het huis en erf gekomen van Teunis
Jacobsz Blom;
11. de "hou mergen" gelegen in Pelle weer;
12. in de Kleine Geer een griending met een
halve steeg en achtste deel, alsmede de
Hogedijk en griending daar buitendijks,
strekkende alles van de dwarssloot van
Govert Pater tot de Snackert of
Herengriending buitendijks.
Deze voornoemde gespecificeerde
onroerende zaken zijn aan Arien Govertsz
Pater met zijn overleden vrouw ten huwelijk
gegeven door zijn schoonvader Arien Ariens
Broer.
Mocht Arien Govertsz Pater ("nogtans buyten
vermoeden") uit het bezit van de onroerende
zaken geraken, dan zal hij Govert Ariensz
Pater, meerderjarig geworden, een "eerlijcke
uytsettinge" naar zijn believen moeten geven.
2.
1-7-1686
[54v]
Claes Ariens en zijn vrouw Aertgie Huygen
hebben met toestemming van de daartoe
bevoegde personen verkocht aan Teunis
Barende Saen, getrouwd met Maertje
Lammerts, weduwe van Jan Cornelisz het
Hooft, een schuur, erf en boomgaard gelegen
aan de noord- en westzijde van het huis
gekomen van de voornoemde Jan het Hooft
gelegen in de Grote Kerkstraat in A.
Aangezien hierdoor de vertichting aangegaan
door Aertgen Huygen en haar kind Snel Jansz
Snel van 21-1-1677 zou verminderd kunnen
worden, verbinden voornoemde Claes Ariens
en Aertgen Huygen in het bijzonder een
griend hun alleen toebehorend, gelegen in de
Grote Geer, groot 1/2 morgen (O = Arien
Dirckx c.s.; W = Willem Hendericks c.s.).
Zie ook folio 48.
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2.
19-2-1700
[55]
Overeenkomst tussen Claes Ariens, getrouwd
met Aertgen Huygen, tevoren weduwe van
Jan Snel, enerzijds, en Snel Jansz Snel,
nagelaten meerderjarige zoon en erfgenamen
van voornoemde Jan Snel, anderzijds:
In plaats van de ƒ 250 die aan Snel Jansz
Snel op 22-jarige leeftijd of bij huwelijk
volgens akte van vertichting van 21-1-1677
o.a. zou moeten worden gegeven, neemt hij
genoegen met de eigendon van de helft van
het huis en erf in A in de Groote Kerkstraat,
strekkende voor van de halve haven af tot de
halve sloot toe (Z = schout Adriaan Nieupoort;
N = Teunis Barendz Zaan), wat hij met schuur
en gedeelte van boomgaard met toestemming
had gekocht, terwijl Snel Jansz Snel het recht
van overpad achter het huis van Teunis
Barende noordwaarts tot in de Grote
Kerkstraat zal hebben.
De andere helft van het huis, erf en
boomgaard behoort toe aan de kinderen van
Jan Cornelisz het Hooft.
2.
22-2-1704
[56]
Rekening van Jan Joppen van de goederen
van wijlen Hendrik Jappen voor de
weeskinderen van Gerrigie Joppen, die een
zuster was van Hendrik Joppen, vanaf 22-21703, gedaan voor schout en burgemeesters
in het bijzijn van Wouter Pietersz Kok, die Jan
Joppen bedankt voor zijn goede administratie.
2.
11-12-1704
[59v]
Schuldbekentenis ad ƒ 205:5:0 van Jan
Hendricxe, wonende in A, ten gunste van
Hendrick Woutersz, minderjarig weeskind van
Wouter Hendricxe.
Geroyeerd 10 juli 1709.
2.
3-3-1708
[60v]
Inventaris van de goederen die het
minderjarige kind van Jacomina Huygen heeft
geërfd van zijn/haar tante Margje Huygen,
overleden in A.
Willem Tonisz de Jong, gerechtigd bij
testament gemaakt voor schout en schepenen
en op 11-3-1712 getoond aan schout en
weesmannen, heeft de bovenstaande
goederen als erfgenamen van zijn dochter
Anegie Willems uit handen van de schout in
ontvangst genomen, 20-3-1712.
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2.
4-7-1709
Rekening van Willem Pietersz Kock en Jan
Joppen als voogden over Pieter Woutersz en
Jop Woutersz, minderjarige kinderen van
Wouter Pietersz Kock, in zijn leven gewoond
hebbend in A en daar overleden.
2.
z.d.
Rekening van de goederen die Hendrick
Woutersz in A heeft.
2.
10-7-1709
Rekening van de goederen die Hendrick
Woutersz in A heeft, gedaan in presentie van
Dirck Woutersz en Jan Hendricxe Dubbeldam
ten overstaan van schout en weesmannen.
2.
25-11-1709
Rekening van schout en weesmannen van A,
alsmede akte van boedelscheiding nagelaten
door Meytje Pieters, weduwe van Harmen
Flooren, overleden in A, waarop de kinderen
van Jan van Beek en van wijlen Floor
Harmensz aanspraak maken.
Aan de voogden van de minderjarige kinderen
van Johan van Beecq is de helft uitbetaald; ze
hebben het geld ontvangen.
De andere helft is gegaan naar de
armmeesters van de diakonie van
Alblasserdam, die de minderjarige kinderen
van Floor Hermensz onderhouden.
(Opgeprikt briefje.) De kerkmeesters van
Alblasserdam machtigen Annigen Flooren,
dochter van Flooris Hermensz, het erfdeel van
haar grootmoeder Meyntie Pieters te
ontvangen; ze erkent daarvan betaald te zijn.
Ary Dircxe, als vader en voogd van zijn
minderjarige dochter Zijgie Aryens, overleden
alhier, erkent ontvangen te hebben uit de
weeskist alhier, haar derde deel van het
erfdeel gekomen van haar tante Margie
Huygen, waarvoor Ary Dircxe haar heeft laten
begraven; "zoo heeft denzelven Ary Dircxe
hetselve alhier geligt op overgifte van haer
broer ende suster omme haer schulden ende
lasten hiervan te betaelen", 29-7-1710.
Huismerk (kruis) van Ary Dircxe de Bruyn.
2.
23-8-1712
Rekening van Willem Pietersz Kock en Jan
Joppen, voogden, naast de schout als
oppervoogd, over de minderjarige kinderen
van wijlen Wouter Kock, gewoond hebbend in
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A en daar overleden.
De rekening is gesloten in tegenwoordigheid
van Corstiaen Pietersz, getrouwd met Zoetje
Wouters.
2.
2-12-1728
Rekening van schout en weesmannen van A
van alle goederen nagelaten door Willemtie
Joosten, weduwe van Pieter Willemsz Kock,
nalatende drie minderjarige kinderen.
Op 30-7-1728 is er een openbare verkoping
van de roerende zaken gehouden.
Er worden voogden benoemd.
Er is nog in de boedel boven hetgeen in de
weeskist is gelegd: "1 paer silver gespe
gegeven aan Jan Pietersz, nog 1 paer gespen
gegeven Cornelis Pieters, een paer silver
broekknoopen, 1 paar gouden spelden. 1 paer
goude bellen, 3 goude ringen, 1 paar goude
hemtknoopen."
2.1 (aanv.).
2-12-1728
Tot voogden van de minderjarige kinderen
van Pieter Willemsz Kock en zijn vrouw
Willemtie Joosten, beiden overleden, te
weten: Cornelis, Jan en Willem Pietersz Kock,
zijn benoemd Teunis Willemsz Kock als oom
en bloedvoogd en Reyer Janse Verbaen,
beiden wonende in A.
2.2 (aanv.).
29-7-1661
Jan Jansz Schaeff, timmerman, bekent
ontvangen te hebben ƒ 1306:6:0 van het
aangenomen werk, en ƒ 17 van het
buitenwerk van het predikantshuis, en ƒ 315
van het bestek, en ƒ 37 van het buitenwerk
van het schoolmeestershuis.
2.3 (aanv.).
30-1-1732
Overeenkomst tussen Tonis Pietersz Blanken,
wonende in Nieuwerkerk a/d IJssel, tot voogd
benoemd van de weeskinderen van Tona
Pieterse Blanken, verwekt door Leendert
Wouterse Cok, te weten Maria Cok, oud ca 14
jaar, en Pieter Leendertsz Cok, oud ca 5 jaar,
enerzijds, en Leendert Woutersz Cok,
anderzijds.
Leendert Woutersz Cok zal zijn kinderen
onderhouden tot hun meerderjarigheid of
huwelijk; dan zal hij ieder ƒ 50 geven. De
kleren van zijn vrouw moeten gebruikt worden
voor Maria.
Leendert Woutersz Cok zal hebben en
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behouden de gehele boedel en de goederen,
zoals hij die met zijn overleden vrouw bezeten
heeft.
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3.1.
19-2-1736
Willem Cornelisz Saen, wonende A,
weduwnaar van Johanna Aryensz Pater, als
vader van de drie weeskinderen, te weten:
Willemijntje, ca. 7 jaar, Marya, ruim 5 jaar, en
Cornelis Willemsz, ruim 3 jaar, enerzijds, en
Hendrik Zaene en Govert Pater als
testamentaire voogden over de kinderen.
Willem onderhoudt de kinderen. Bij
meerderjarigheid krijgen ze 2 gouden ringen,
een rist bloedkralen met een gouden "boodt",
2 gouden spelden, enz. Hij krijgt de boedel.
3.2.
2-1-1738
Harmeyntie Bastiaens, weduwe van Jan C.
Grieken, die te A overleden is; er is een
weeskind: Jannegie Jans Griek, oud 8 jaar.
Er waren geen voogden benoemd. Zij,
geassisteerd met haar halfbroer Cornelis de
Jong, enerzijds, en Jan Tonisz Griek, oom en
bloedvoogd wonende A, anderzijds.
Zij behoudt de boedel en onderhoudt het kind.
Bij meerderjarigheid krijgt Jannegie een uitzet.
3.3.
30-11-1740
Pieter Jansze de Bruyn, weduwnaar van
Marriegie Pieters Broer, te Streefkerk
overleden, nu binnen de ban van A wonende.
Heeft een dochter: Neeltje Pieters de Bruyn,
ca. 10 jaar. Geen voogden. Hij, geassisteerd
met zijn broer Adriaen de Bruyn, wonende A,
enerzijds, en Kors Dirkse Stolk, neef van zijn
overleden vrouw wonende te Bleskensgraaf,
anderzijds.
Hij onderhoudt zijn dochter; bij
meerderjarigheid krijgt zij ƒ 3:3:0.
3.4.
10-1-1741
Rekening door Teunis Willemse Kok en Reyer
Verbaan, aangestelde voogden d.d. 2-121728 over de minderjarige kinderen van het
echtpaar Pieter Willemsz Kock en Willemtje
Otte, beiden alhier overleden.
O.a. betaald aan Jan van Meyen voor het
onderhouden van Willem Pietersz.
Schoolgeld: aan Muys; meesterloon: W.
Verburg.
Meerderjarige kinderen: Cornelis Pieterse
Kock en Jan Pieterse Kock.
3.5.
28-7-1742
Grietje .van der Hoek, weduwe van Leendert
Kok, voor haarzelf en als voogdes over haar
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drie minderjarige kinderen enerzijds, en Jan
Schenk, als door Leendert mede aangestelde
voogd over de minderjarige voorzoon Pieter
Leenderse Kok.
Mutueel testament d.d. 7-9-1740 voor notaris
Frederik Tieleman van Schelluynen te
Schoonhoven.
De voorzoon krijgt binnen 3 maanden ƒ 80. Zij
behoudt de boedel.
3.6.
6-9-1745
Ary Verkerk, weduwnaar van Lijsbeth
Hendriks Beusekom; er zijn zes kinderen:
Peter ruim 18 jaar, Gerrigje 15 jaar, Heyndrik
13 jaar, Jacob ruim 11 jaar, Lijntie 10 jaar, en
Teuntie A. Verkerk ruim 5 jaar.
Geen voogden; geen uitsluiting van de
weeskamer. Oom en bloedvoogd: Gerrit
Verkerk.
Bij meerderjarigheid krijgen de kinderen ƒ
1:10:0. Hij behoudt de boedel.
3.7.
6-9-1745
Reyer Verbaan, weduwnaar van Grietie
Bastiaanse Koy, wonende alhier; er zijn vier
kinderen: Jan 13 jaar, Sijbert 11 jaar, Pieter 7
jaar, en Bastiaan 3 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Oom en bloedvoogd Cornelis
Verbaan gaat ermee akkoord, dat er geen
uitkoop plaatsvindt.
Hij onderhoudt de kinderen; die krijgen als ze
25 jaar zijn of bij huwelijk: ƒ 2:10:0. Hij
behoudt de boedel.
3.8.
17-10-1746
Anna Cornelisse Bijman, weduwe van Huyg
Ariense de Bruyn, wonende alhier; er is één
kind: Lena Huyge de Bruyn, ruim 15 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Naaste verwanten van het kind:
Cornelis Willemsz de Jong en Jan de Bruyn.
Geen uitkoop. Hij onderhoudt het kind; bij 25
jaar krijgt ze ƒ 60. Hij behoudt de boedel.
3.9.
z.d.
Geven te kennen: Meynsje de Pater, Hendrik
Sanen getrouwd met Christina de Pater, Dirk
de Pater, Cornelis Loren getrouwd met
Goverina de Pater, dat hun ouders, wijlen Ary
Goverde Pater en Maria Beenhacker, enige
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minderjarige kleinkinderen hebben nagelaten.
Verzoeken voogden aan te stellen, om samen
met de overige erfgenamen, de roerende en
onroerende zaken te verkopen.
Voogden: Dirk de Pater en Hendrik Sanen,
ooms van de minderjarige kleinkinderen.
3.10.
6-1-1751
Neeltie Steenkamer, weduwe van Bastiaan
Barende de Bruyn, wonende alhier; er zijn vijf
kinderen: Cornelis ruim 23 jaar, Barent ruim
21 jaar, Wouter 17 jaar, Maria 14 jaar en
Lijsbeth ruim 10 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Zij koopt de kinderen wel uit.
Naaste verwant: Jacobus Abramse de Bruyn.
Zij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn, krijgen ze 1 zilveren dukaton.
Zij behoudt de boedel.
3.11.
6-1-1751
Willem Snel, weduwnaar van Weyntje Willems
Kloot, wonende alhier; er zijn twee kinderen:
Willem ruim 13 jaar en Maria Snel ruim 8 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Wel uitkoop. Bloedvoogden: Jacob
Kloot en Dirk Snel.
Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn, krijgen ze 1 zilveren dukaton. Hij behoudt
de boedel.
3.12.
19-1-1754
Maarten van der Velde, weduwnaar van
Teuntie Dubbeldam, wonende alhier; er is één
kind: Willem van der Velde, ruim 3 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Wel uitkoop.
Bloedvoogden: Hendrik Dubbeldam,
grootvader, en Teunis Dubbeldam, oom. Hij
onderhoudt het kind; zodra het 25 jaar is, krijgt
het 1 zilveren dukaton. Hij behoudt de boedel.
3.13.
6-8-1755
Jacob Tonisse de Bruyn, weduwnaar van
Jaapje Adriaans van Geldere, wonende alhier;
er zijn twee kinderen: Teunis 2 jaar en Willem
5 weken.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Wel uitkoop. Geen voogden.
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Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn, krijgen ze ƒ 1:10:0. Hij behoudt de
boedel.
3.14.
23-1-1760
Pietertie den Ruyter, weduwe van Huygh van
den Linden; er zijn 3 kinderen: Ary 5 jaar,
Harmen 3 jaar en Jan Huigen van der Linden
2 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Wel uitkoop. Oom en bloedvoogd:
Harmanus van der Linden.
Zij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn, krijgen ze ƒ 1. Zij behoudt de boedel.
3.15.
9-1-1760
Willem Snel, weduwnaar van Trijntie
Nieuwsteegh, wonende alhier; er zijn twee
kinderen: Snel 6 1/2 jaar en Adriaan Willemse
Snel 4 jaar.
De boedel is van zo weinig waarde, dat de
opbrengst bij verkoop minder zal zijn dan de
onkosten. Wel uitkoop. Oom en bloedvoogd:
Dirk Snel.
Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn, krijgen ze 1 zilveren dukaton.
3.16.
29-6-1762
Jan Janse de Bruyn, wonende Streefkerk,
deelt mee dat zijn zwager Willem Harmense
de Jong en zijn zuster IJgje Janssen de
Bruyn, beiden gewoond hebbend te A, aldaar
zijn overleden.
Hij verzoekt om voogden en stelt voor: zichzelf
en Jan Cornelisz Kok, wonende beneden A
onder Bergambacht. Toegestaan.
3.17.
3-3-1763
Cornelis Teunisse de Vries, weduwnaar van
Lena Huygen de Bruyn, wonende alhier.
Zij is alhier overleden. Hij verzoekt om
voogden en stelt voor Ary Ariensze Hay,
wonende A, en Pieter Cornelisse Beyman,
wonende in Lopikerkapel. Toegestaan.
3.18.
27-8-1763
Maria den Toom, weduwe van Reyer
Verbaan, wonende alhier, enerzijds, en
Willem Verduyn en Ary den Toom als
voogden van de drie minderjarige kinderen
van voornoemde echtpaar, anderzijds.
Reyer heeft nagelaten als erfgenamen de drie
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vermelde kinderen, naast zijn voorkinderen in
vorige huwelijken verwekt. Uitkoop.
Zij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn, krijgen ze 11 stuivers. Zij behoudt de
boedel.
3.19.
11-2-1766
Cornelis Teunisz de Vries, weduwnaar van
Lena Huygen de Bruyn, wonende alhier,
enerzijds, en Ary Ariensse de Hay, wonende
alhier, en Pieter Cornelisz Bijman, wonende in
Lopikerkapel, als voogden over de
minderjarige kinderen, anderzijds.
Twee minderjarige kinderen: Huyg 13 jaar en
Jannigje Cornelisse de Vries 6 jaar. Hij
onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar zijn,
krijgen ze ƒ 1. Hij behoudt de boedel.
3.20.
14-9-1770
Rekening door Pieter Smits, schout van A, als
oppervoogd, betreffende de educatie van
Teuntje en Pieternella Janse Griek, de twee
minderjarige kinderen van wijlen Jan
Cornelisz Griek en Aaltje Jacobs Kok, de
laatste te A overleden, tot in september 1767,
toen Teuntje Janse Griek trouwde.
O.a.: 11-5-1763: de rendant heeft ontvangen
van Cornelis Brooshooft, schout van Giessen
Oudekerk, als administrateur van de effecten
nagelaten door hun oom Teunis Griek: ƒ
78:15:0.
31-12-1762 een en ander gekocht op het
erfhuis van hun moeder.
In marge: Overgebracht aan Cornelis Looren
en Cornelis Willemsze de Jongh,
weesmannen van A, mitsgaders aan Gijsbert
Capoen getrouwd met Teuntje Griek, en
Jacob Coppenol getrouwd met Pieternella
Griek.
3.21.
14-9-1770
Rekening als voren, sedert september 1767.
3.22.
13-5-1779
Barent Willemse Saane, weduwnaar van Lena
Willemse Roswey, wonende alhier; er zijn
twee kinderen: Marrigje 8 1/2 jaar en Willem
Barentse Saane 7 jaar.
Met toestemming van Jan van Vianen,
aangetrouwde oom van moederszijde, doet hij
uitkoop. Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze
25 jaar zijn, krijgen ze 1 zilveren dukaton.
Hij behoudt de boedel.
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3.23.
3-1-1782
Cornelis Janse de Jong, weduwnaar van
Hilligje Dirkse de Bruyn, wonende alhier; zij
laat na één minderjarig voorkind: Marrigje de
Bruyn, ruim 19 jaar, en vijf minderjarige
kinderen uit het huwelijk met Cornelis: Jan 12
jaar, Johanna 10 jaar, Dirk 8 jaar, Anna 6 jaar
en Lijsbet Cornelisze de Jong 4 jaar.
Met toestemming van Dirk Janse de Bruyn,
grootvader van moederszijde, en Jan Dirks de
Bruyn, oom van moederszijde, doet hij
uitkoop.
Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn of bij huwelijk krijgen ze 1 zilveren
dukaton.
Hij behoudt de boedel. Hij verbindt hieraan: 2
grienden, in de inventaris op fol. lv en fol. 2
gespecificeerd. Samen 1 morgen 25 roeden.
3.24.
8-2-1783
Willem Snel, weduwnaar van Aartje Hermense
Ooms, wonende alhier; er zijn zes
minderjarige kinderen: Niesje 14 jaar, Wijntje
12 jaar, Hermanus 9 jaar, Maria 2 1/2 jaar,
Willemina 1 1/2 jaar en Aart Willemse Snel 11
weken.
Inmiddels zijn twee kinderen overleden, nl.
Willemina en Aart.
Met toestemming van Hermen Ooms,
grootvader van moederszijde, en Cornelis
Ooms, oom van moederszijde, doet hij
uitkoop.
Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn of bij huwelijk krijgen ze 1 zilveren
dukaton. Hij behoudt de boedel.
3.25.
28-10-1789
Ary Cornelisse Looren, weduwnaar van
Lijsbet Huybertse Kooy, wonende alhier; er
zijn vier kinderen: Goveryna 22 jaar, Jannigje
18 jaar, Willemina 15 jaar en Stijntje 13 jaar.
Met toestemming van Bastiaan Huybertse
Kooy, oom van moederszijde, doet hij uitkoop.
Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn of bij huwelijk krijgen ze 11 stuivers.
Hij behoudt de boedel.
3.26.
28-10-1789
Jannigje Janse den Hoet, weduwe van
Barend Sane; er zijn drie kinderen: Cornelis
10 jaar, Lijsbet 7 jaar en Jannigje Barendse
Sane 5 jaar.
Met toestemming van Cornelis Jansz den
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Hoet, oom van moederszijde, doet zij uitkoop.
Zij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn of bij huwelijk krijgen ze 11 stuivers. Zij
behoudt de boedel.
3.27.
13-11-1790
Willem van der Velde, weduwnaar van Maria
van der Schilp, wonende alhier.
Zij is alhier overleden op 25-7-1789,
nalatende vier kinderen: Martinus 15 jaar,
Pieter 14 jaar, Teunis 12 jaar en Niesje
Willemse van der Velde 9 jaar.
Met toestemming van Hendrik Verkerk,
wonende alhier, oom van vaderszijde, en
Cornelis van der Schilp, wonende Delfshaven,
oom van vaderszijde (sic) doet hij uitkoop.
Hij onderhoudt de kinderen; zodra ze 25 jaar
zijn of bij huwelijk krijgen ze ƒ 3:3:0.
3.28.
26-11-1796
Niesje Koppenol, weduwe van Reyer
Verbaan, wonende alhier. Hij is overleden op
27-4-1796, nalatende drie kinderen: Johannis,
Anna en Jacob Verbaan.
De eerste twee zijn verwekt bij Reyers
vooroverleden vrouw Rijkjen van Gog.
Zij verzoekt voogden aan te stellen en stelt
voor: Dirk Verbaan, wonende Heerejansdam,
en Jacob de Man, wonende A. Toegestaan.
3.29.
28-12-1796
Niesjen Koppenol, weduwe van Reyer
Verbaan, thans wonende in Jaarsveld,
enerzijds, en Dirk Verbaan, wonende
Heerenjansdam, en Jacob de Man, wonende
alhier, anderzijds.
Reyer liet na aan zijn kinderen:
a) 1/4 deel van een huis en erf met een
tuintje, gelegen onder A; in gemeenschap met
zijn broer Dirk en zijn zusters Aaltje en
Gerrigje Verbaan (O = Johannes Koutstaal; W
= Willem Ariensz de Jong);
b) een huisje en erf onder Bergambacht (O =
de erfgenamen van schout Pieter Smits; W =
Willem Hendrikzen Schouten);
c) rietdekkersgereedschap, enz.
Zij zal hebben het overige, bestaande uit
enige roerende zaken.
Zij zal haar zoon Jacob bij zich nemen en
onderhouden.
3.30.
26-11-1798
Hendrik Zanen, weduwnaar van Teuntje
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Schoonderwoerd, wonende alhier. Zij is
overleden op 26-8-1797, nalatende twee
kinderen: Pieter 12 jaar en Cornelis Zanen 4
jaar.
Door de weesmeesters worden als voogden
aangesteld: Teunis Koorevaar en Jasper
Jonker, aangetrouwde ooms van de kinderen.
Hij koopt de kinderen uit en zal ze
onderhouden; zodra ze 25 jaar zijn of bij
huwelijk krijgen ze ƒ 1:11:0.
Hij behoudt de boedel.
3.31.
30-4-1802
Willem Visser, weduwnaar van Gerrigje
Verbaan, wonende alhier. Zij is overleden op
..-12-1799, nalatende drie minderjarige
kinderen: Teunis 16 jaar, Johannis 15 jaar en
Cornelis 8 jaar.
Met toestemming van Dirk Verbaan, wonende
Alblasserdam, en Teunis Visser, wonende
alhier, voogden en ooms van de kinderen,
koopt hij de kinderen uit.
Hij zal ze onderhouden; zodra ze 25 jaar zijn
of bij huwelijk krijgen ze ƒ 1:10:0. Hij behoudt
de boedel.
3.32.
27-2-1801
Jacob van Meyeren, weduwnaar van Aaltjen
Verschoor, wonende A; er zijn zes kinderen:
Arie 13 jaar, Feygje 12 jaar, Jan 10 jaar, Aart
8 jaar, Annigje 6 jaar en Adriaantje 4 jaar.
Gaat hertrouwen met Maria Johanna Kramp.
Hij is een man "van geenen de minste
middelen, welke van zijnen handenarbeid met
zijn talrijk huisgezin zich sober moet
geneeren".
Hij kan aan de kinderen niets uitkeren van hun
moeders erfdeel. Tot voogden warden
aangesteld: Jan en Mees Dubbeldam,
wonende A. Hij hoeft geen uitkoop te doen.
3.33.
14-1-1805
Johannis Koutstaal, weduwnaar van Merrigjen
Schouten, wonende A. Zij is te A overleden in
1804, nalatende vier meerderjarige kinderen,
waarvan Johanna Koutstaal helemaal
"innocent" is. Hij gaat hertrouwen.
Voogden over Johanna: Willem Koutstaal,
broer, en Gerrit Eegdeman, zwager, wonende
aan het Schoonhovense Schoor.
3.34.
18-9-1807
Betreft de nalatenschap van Cornelis Looren,
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weduwnaar van Goveryna de Pater, gewoond
en overleden alhier. Minderjarige erfgenamen:
Pieter Jonker, nagelaten kind van Hendrik
Jonker en Anneken Corneliszen Looren,
alsmede Cornelia Loore, nagelaten kind van
Arie Corneliszen Looren en Jannigje den
Hoed.
Bij testament had Cornelis als voogden
aangesteld over de minderjarige kinderen:
Pieter den Bonsert en Joost Verschoor, met
uitsluiting van de weeskamer. De voogden zijn
overleden.
Tot voogden worden nu aangesteld: Johannes
Verhey en Jan Pons.
3.35.
21-3-1808
Aartje de Man, weduwe van Teunis de Bruyn,
wonende alhier. Hij overleed op 18-5-1807,
nalatende twee minderjarige kinderen: Jaapje
en Adriaantjen de Bruyn.
Zij verzoekt om als voogden aan te stellen:
Hendrik de Bruyn en Jan van Drunen,
wonende alhier, beiden ooms. Toegestaan.
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4.
2-2-1666
Inhoud van de weeskist: geld, sieraden en
enige obligaties ten laste van Aryen Aryensz
Bruynen, Cornelis Tonisz Joncker, Pieter
Pietersz, Louris Robaert c.s., Jacob Dircxsz,
Tonis Pietersz Bonser.

5.
7-7-1596
Cornelis Henricxsz, Nanne Snoeysz, Laurens
Gerritsz Pons en Henrick Govertsz als ooms
en voogden van de minderjarige
weeskinderen van wijlen Govert Henricxsz,
enerzijds, en Leentgen, weduwe van de
voornoemde Govert Henricxsz, bijgestaan
door Jan Gerritsz den Ouden, anderzijds,
hebben geloot om de goederen, nagelaten
door de voornoemde Govert Henricxsz.
De weduwe is ten deel gevallen:
a) de oostzijde van de hofstede met huis,
schuur, huisraad, inboedel, en koeien, met
dijk en buitendijk daaraan behorend;
b) een stukje land, ca. 5 1/2 morgen,
gemeenschappelijk gelegen met Cornelis
Henricxsz, en gelegen in Pellen hofstede (O =
Bastiaen Martensz c.s.; W = Aychgen Claes);
c) 5 hond land, naast Nanne Snoeysz
gelegen, gemeenschappelijk met voornoemde
Cornelis Henricxsz (O = voornoemde Cornelis
Henricxsz en Jan den Hertoch; W = Nanne
Snoeysz c.s.) met de hele dijk, buitendijk en
winning daaraan behorend;
d) 1 morgen en 3/4 hond land, gelegen in het
Overnyenwout, gemeenschappelijk met
Machtelt Pellen, Cornelis Henricxsz en Jaep
Pietersz te Haastrecht, waarboven Willem
Heynen en beneden "d' heylige geestlant" van
Bergambacht naastgelegen zijn;
e) 1 hond land, gelegen in het Hoppeland (O =
Lenert Gerritsz; W = Coppen Gerritsz);
f) 1/8 deel van een vierendeel zegen, gelegen
op de Snackert in Jan Gerritsz schip;
g) 1/2 vierendeel zegen, eveneens op de
Snackert in Sanen schip.
De kinderen is ten deel gevallen:
a) de westzijde van de hofstede met de
"betelinge" daarop staande, met de dijk en de
buitendijk daaraan behorend;
b) 2 morgen land genaamd Huych Reyersz
......, waarboven Aychgen Claes c.s. en
beneden Jan Aertsz en Marchgen den Hoet
naastgelegen zijn, strekkende van de halve
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Kerkweg tot de halve Nieuwe Wetering toe;
c) 4 hond land, gelegen in Aen Stammen
hofstede, gemeenschappelijk met
voornoemde Cornelis Henricxsz, strekkende
van de halve Kerkweg tot de halve Nieuwe
wetering, waarboven Huych Dircxsz weeskind
en beneden Bastiaen Martensz c.s.
naastgelegen zijn;
d) 1 hond hennepland, gelegen in de hofstede
aan de Dijklaan, gekomen van Willem
Schoenmaekers (O = Ghijs Floren; W = de
Kerklaan);
e) 1/2 vierendeel zegen op de Snackert,
gelegen in Sanen schip.
Aangezien de weduwe meer gekregen heeft
dan de voornoemde weeskinderen, belooft ze
hen te onderhouden tot het jongste kind 18
jaar zal zijn.

6.
1636-1644
Rekeningen en kwitanties betreffende
Anneken en Neelken, weeskinderen van
Willem Stoffelsz, met als voogd Grietgen
Joosten.
Rekeningen en kwitanties betreffende Claes
Joosten. Voogd: Arien Claesen.

7.
1656
Rekeningen en kwitanties betreffende Claes
Joosten en Jan Joosten, kinderen van Joost
Claesse en Trijntje Jans. Voogd: Arie
Claessen.

8.
1640-1643
Rekeningen en kwitanties betreffende Jan en
Cornelis, weeskinderen van Thonis Ariensz
Zaen. Voogd: Arien Aertsen (Snel).

9.
19-9-1657
Huurcontract tussen Snel Hermansz,
wonende in A, als verhuurder, en zijn zoon
Jan Snellen als huurder, eveneens wonende
te A.
Betreft 2 grienden, liggende in A, strekkende
van de nieuwe wetering zuidwaarts tot Arien
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werf (O = Goris Sijbertsz en Jan Barende; W =
Arien Pietersz Visser en Arien Bastiaensz c.s.)
voor 16 jaar, voor ƒ 150 per 4 jaar.
Beiden tekenen met huismerk (omgekeerde Y
resp. Y).

10.
15-2-1674
Rekening van Cornelis Harmensz Snel als
voogd van Marrechje en Harmijntje Snel,
kinderen van Snel Harmensz Snel en
Annechien Andries.
Hij sluit deze en geeft alle papieren over.
Marrechje bedankt de voogd voor zijn goede
administratie.
Aanwezig is Govert Pater, haar oom.
Idem voor Harmijntje.

11.
1676
Sommatiecedulle tot invordering van
tweemaal de 200e penning voor het jaar 1676
aan de weduwe van Jan Snel.

12.
1703
Drie rekeningen betaald door Jan Joppen,
voogd over de kinderen van Hendrik Joppe.

13.
19-7-1705
Memorie van de goederen van Dirk Woutersz
en de voogden van Hendrik Woutersz.
(Laatste datum.)

14.
2-7-1705
Claes Ariensen en Snel Jansse hebben ƒ 40
betaald.

15.
18-6-1705
Schuldbekentenis van Hermen Flooren,
wonende in A, ten gunste van Justus van den
Bogaert, raad en vroedschap van Gouda en
medicinae doctor, ad ƒ 38, wegens het
genezen van een zeer zwaar "accident", waar
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"mijn bejaerde dochter Anna Hermens mede
besmet of onderworpen was".

16.
10-7-1709
Afrekenbriefjes betreffende het kind van
Wouter Hendriks; voogd is Arie Klaesse.
(Laatste datum.)

17.
3-3-1708
Uitgaven vanwege het sterfhuis van Mergye
Huygen.
Aangifte van het lijk van Margie Huygen door
Wouter Huygen: 15-2-1708.
Afrekenbriefjes in hoofdzaak met Wouter
Huygen Kok.
Rekening van schout, schepenen, secretaris
en burgemeesters van A, betreffende de
boedel van Margje Huygen. (Laatste datum.)

18.
29-5-1725
Korte staat van de boedel van Dirk Tonisz en
zijn overleden vrouw Neeltie (van) Exvelt, van
A.
Er is één minderjarig weeskind; ooms en
bloedvoogden: Ary van den Andel en Joost
Tonisz.
Het kind is in huis bij oom Ary van den Andel.
Rekeningen en kwitanties betreffende de
boedel van het minderjarige kind van wijlen
Dirk Tonisz en Neeltie Exvelt, overleden in A,
door Dirck Teunisse de Yong en Dirk
Teunisse Goethart.

19.
1728
Specificatie van hetgeen Teunis Willemse Kok
aan de kinderen van Pieter Willemse Kok
heeft voorgeschoten in het jaar 1728. Verder
nog afrekenbriefjes.

20.
30-7-1728
Openbare verkoping door schout en
weesmannen van A als voogden van de
minderjarige weeskinderen van wijlen Pieter
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Willemsz Kock en Willemtie Joosten. Betreft
roerende zaken en.het gewas van 2 hond
hennepland.

21.
11-11-1744
Schuldbekentenis van Willem Snel, wonende
in A, ten gunste van Grietje van der Hoek,
weduwe van Leendert Kok, van ƒ 50, wat een
rest is van de koopsom van een
scheepstimmermansschuur en werf.
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