
 

 

 

GOUDA analyses van 
verzoekschriften aan het 
stadsbestuur (selectie) 1615 – 
1657 

Originelen: rekestboeken in ac 1 
inv.nrs. 196 - 199 

Vervaardigd door: mw. A.A.P. de Bruijne-
Schouten, mw. C.E. Zwart-Hoogendoorn en 
G. Prins 

 

3-11-1615         invnr./blz. 196 / 1 
Verzoeker(s): Cornelis Jacobsz Bongenaer 
Verzoek: Suppliant heeft enige tijd geleden een huis gekocht van 
Jacob die Cuyper. Het huis staat op de hoek van de Lange 
Groenendaal aan de St. Joostbrug. Maar door de slechte tijd is 
suppliant gedwongen het huis te verkopen, omdat hij zijn hypotheek 
niet meer kan betalen. De koper Jan Claes wil eerst zekerheid 
aangezien de kinderen van suppliant en zijn overleden vrouw ook 
nog rechten hebben. Als het huis verkocht is en de leningen betaald, 
dan blijft er nog ƒ 370 over. Dit geld zal dan naar de weeskamer 
gebracht worden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-11-1615         invnr./blz. 196 / 1v 
Verzoeker(s): Neeltgen Hilbrandsdr, weduwe van Cornelis Ariensz de 
Licht, Dirck Thijmansz Verhart en Cornelis Maertensz Westerhout 
(beide laatsten als voogden van de het weeskind van voornoemde 
Cornelis Ariensz en Claertgen Ariensdr), Cornelis Ghijsbertsz Licht 
en Henrick Andriesz, voogden van de weeskinderen van Cornelis 
Ariensz en Neeltgen Hilbrandts 
Verzoek: Bij het overlijden van Cornelis Ariensz behoort tot de 
erfenis: een huis aan de Westhaven bij de St. Jansbrug, 2 morgen 
land in de Willens en 1/3 deel van een huis gelegen op het Honscoop 
(Turfmarkt). Hendrick Adriensz en de kinderen van Jacob Cornelisz 
Jonghen Houtman erven ieder ook een 1/3 deel. Supplianten 
verzoeken om het onroerend goed, met instemming van de andere 
erfgenamen, te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-11-1615         invnr./blz. 196 / 2v 
Verzoeker(s): Melis Jansz 
Verzoek: Suppliant heeft vier jaar gediend als sergeant bij van 
Nassau tot Moree in Guinea ? onder Jacob Drenth Calantius, 
generaal gouverneur en commandeur over het krijgsvolk aldaar. Daar 
heeft hij eervol ontslag gekregen. Nu hij weer hier is en zijn gezin 
moet onderhouden wil hij graag toegelaten worden tot hret 
tappersgilde. Vroeger is hij al eens uit de stad gebannen, maar hij 
verzoekt de magistraten hem een proefperiode toe te staan. Hij heeft 
inmiddels een huis gehuurd en belooft dat hij zich nu goed zal 
gedragen. 
Besluit: Het stadsbestuur geeft hem een periode van 8 maanden om 
dit te laten zien. 

25-11-1615         invnr./blz. 196 / 3 
Verzoeker(s): Jan Hendricxs 't Hart, oud-schepen en gehuwd met 
Maria Ghijsbertsdr, Barent Crayvanger de Jonge en Henrick van 
Rijnevelt, voogden van de weeskinderen van Jan Ghijsbertsz 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        2 

 

 

Vlooswijck (broer van Maria Ghijsbertsdr) 
Verzoek: De kinderen zijn mede-erfgenamen van hun grootmoeder 
Wilburchgen Jansdr Zij heeft een huis in Woerden nagelaten, 
waarvan de helft behoort aan Jan Hendricks. Hij wil deze helft 
verkopen omdat hij een gegadigde heeft die er een brouwerij in wil 
huisvesten en een goede prijs wil betalen. Supplianten verzoeken het 
huis te mogen verkopen, omdat de kinderen gezien de geringe 
huuropbrengst het huis niet kunnen onderhouden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

21-11-1615         invnr./blz. 196 / 3v 
Verzoeker(s): Cornelis Sasboutsz, pachter van de zijl in de 
Peperstraat in de jaren 1614, 1615, 1616 
Verzoek: Suppliant is gemaand door de tresoriers om zijn pacht over 
1614 te betalen, en 1615 en 1616 zullen spoedig volgen. Suppliant 
protesteert hiertegen omdat door het uitdiepen van de Gouwe en 
daar een stenen kade maken, voorts het uitdiepen van de Haven en 
werkzaamheden daarbij, hij niet kon vissen. Hij kon ook niet in ander 
water vissen gezien de bekendmaking van 22 mei 1614 waarbij zulks 
verboden werd. Ook is het water door de werkzaamheden vuil 
geworden en is gaan stinken, zodat suppliant weinig inkomsten had. 
Besluit: De pacht voor 1614 hoeft suppliant niet te betalen; de pacht 
voor 1615 voor de helft. 

15-12-1615         invnr./blz. 196 / 4 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz, Pieter Pietersz, ooms en voogden 
van Crijntgen Jansdr, minderjarige dochter van Jan Pietersz 
scheepmaecker en Claertgen Simonsdr 
Verzoek: Crijntgen heeft doordat haar vader overleden is een vierde 
deel geërfd van een huis in de Naaierstraat (Z = Jan Pietersz 
cleinwerkmaker; N = Jan Pietersz mosterman). Supplianten 
verzoeken het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

30-12-1615         invnr./blz. 196 / 4v 
Verzoeker(s): Adam Carelsz, fusteinwerker, gehuwd met Marritgen 
Pietersen (weduwe van Davidt Gerritsz,fusteinwerker) 
Verzoek: Voor de twee kinderen uit het huwelijk van Marritgen en 
Davidt berust in de weeskamer een erfenis van ƒ 30 die zij van hun 
grootmoeder van vaders kant (Eechgen Willemsdr) hebben 
gekregen. Suppliant verzoekt dit geld te mogen gebruiken om 
timmergereedschap voor de twee kinderen te mogen kopen, daar zij 
in opleiding gaan, zodat zij later hun brood kunnen verdienen met het 
timmervak. De voogden Claes Gijsen en Gillis Arnoutsz stemmen 
hiermee in. 
Besluit: Toegestaan, na mondeling overleg met de voogden en 
advies van de weeskamer. 

31-12-1615         invnr./blz. 196 / 5 
Verzoeker(s): de predikanten te G. 
Verzoek: Supplianten verzoeken een hoger salaris, omdat zij met het 
geld dat zij ontvangen niet meer kunnen rondkomen. Ook hebben zij 
de diensten in de Gasthuiskapel er bij gekregen. De predikanten in 
de omliggende steden verdienen ook meer. 
Besluit: Toegestaan. 

12-1-1616         invnr./blz. 196 / 6 
Verzoeker(s): Roel Jacobsz en Cornelis Roelen schipper, voogden 
van de weeskinderen van Jacob Roelen, respectievelijk hun vader en 
broer 
Verzoek: Jacob Roelen heeft drie huizen nagelaten: twee op de 
Raam naast Pieter Heymans' zoon, het derde huis staat op het 
Kerkhof achter Marritgen Verbouts. Supplianten verzoeken de huizen 
te mogen verkopen en met dat geld de schulden te voldoen en de 
kinderen te kunnen opvoeden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

12-1-1616         invnr./blz. 196 / 6v 
Verzoeker(s): Cornelis Ariensz metselaar en Claes Jansz 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        3 

 

 

olieslagersknecht, voogden van Marritgen Jans, minderjarige dochter 
van Jan Thijsz voerman en Anna Theunis; voornoemde Claes Jansz 
en Willem Jacobsz (ook wel genoemd Willem Theuwen 
schuitevoerder) als voogden van het weeskind van Thijs Jansz 
schipper en Neeltgen Willemsdr 
Verzoek: Zowel Marritgen Jans (voor 1/5 deel) als het andere 
weeskind (voor 1/10 deel) delen mee in een erfenis van een huisje, 
staande in het Scherpbier ofwel het Lekworststeegje (O = de 
Zwaansgatsteeg; W = de weduwe van Jan Pietersz), vanaf de straat 
tot aan de Raam. Supplianten verzoeken het huis te mogen 
verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

12-1-1616         invnr./blz. 196 / 7 
Verzoeker(s): Dirck Dircxz, Marte ? Leun en Claes Jansz, voogden 
van Willempgen Pietersdr, minderjarige kinderen van Pieter Gerritsz 
Verzoek: Door het overlijden van hun vader erven de kinderen een 
huis aan de Vlamingstraat zz (O = Jan Francken molenaerl; W = Atris 
Dircxdr). Supplianten verzoeken vanwege de kosten van onderhoud 
om het huis te mogen verkopen en van de opbrengst de kinderen op 
te voeden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

29-1-1616         invnr./blz. 196 / 8 
Verzoeker(s): Lijsbet Willemsdr, vroedvrouw te G. 
Verzoek: Suppliant is evenals haar zuster Susanna Willems en haar 
moeder Jannitgen Tijssen vroedvrouw. Jannitgen en Susanna zijn 
inmiddels overleden. Suppliante verzoekt een verhoging van haar 
jaarlijkse salaris, omdat zij veel vrouwen gratis moet helpen en ook 
omdat haar man ziek is en niet kan werken (vuilnis varen). 
Besluit: Toegestaan. Haar salaris wordt verhoogd van ƒ 40 naar ƒ 50 
per jaar. 

6-2-1616         invnr./blz. 196 / 8v 
Verzoeker(s): Dirck IJsbrantsz thuynman en Reynier Adriaensz 
backer, voogden van Marritgen Dircxdr, weeskind van Dirck Ariensz 
grafman 
Verzoek: Door het overlijden van zijn vader erft het kind de helft van 
een huis, aan de Kleiwegsteegnz (O = Leentgen Michielsdr; W = 
Gerrit de Wever). De andere helft van de erfenis komt toe aan de 
weduwe van Dirck, Heyltgen Claesdr Supplianten verzoeken, met 
goedkeuring van Heyltgen, vanwege schulden die voldaan moeten 
worden het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

25-2-1616         invnr./blz. 196 / 8v 
Verzoeker(s): Jan Zybrandtsz zakkendrager 
Verzoek: Suppliant pacht een huisje van het Leprooshuis aan het St. 
Jacobserf (O = Grietgen Louris, weduwe van Cornelis Jansz 
zakkendrager; W = Jacob Jansz Clinckebijl). Aangezien het huis zeer 
slecht onderhouden was en bijna in elkaar stortte, heeft suppliant een 
lening afgesloten en het huis opnieuw opgetrokken. Hij was in de 
veronderstelling dat hij, en zijn familie na hem, daar altijd zouden 
kunnen blijven wonen. Nu blijkt dat niet zo te zijn. Suppliant verzoekt, 
vanwege de gemaakte kosten, of hij het pand in eigendom kan 
krijgen of anders in eeuwige erfpacht. 
Besluit: Eeuwige erfpacht is het besluit van de leproosmeesters. 

29-3-1616         invnr./blz. 196 / 9v 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Jacob Pietersz 
Crouwaeghen en zijn meerderjarige zoon Jooris Jacobsz 
Verzoek: De minderjarige kinderen en Jooris erven 6 akkers grond 
die braak liggen bij de Singel buiten de Potterspoort bij het Verlaat 
strekkende vanaf de stadssingel tot aan de weg van Korte Akkeren 
(N = Jan Adriaensz Schravelaer; Z = Cornelis Camp) en een 
boomgaardje in de Korte Akkeren (O = Gerrit Danielsz Brouwer; W = 
Otto Cornelisz cuyper). Bovendien nog een tuin in de Nieuwe Korte 
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Akkeren. Supplianten verzoeken al deze grond te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

15-4-1616         invnr./blz. 196 / 10 
Verzoeker(s): Gherrit Gerritsz Cooman en Dirck Crijnen Hola, als 
voogden van het weeskind van Gryetgen Aertsdr, overleden te 
Rotterdam 
Verzoek: Door het overlijden van Dirckgen Cornelisdr, weduwe van 
Willem Gijsbertsz, erft de familie een huis aan de Vismarkt op de 
oosthoek van de Vissteeg. Supplianten hebben hun deel van het huis 
verkocht voor ƒ 1700 aan Hilleken Willems, die zelf 1/3 deel had 
geërfd, en verzoeken het huis te mogen verkopen, gezien het kleine 
aandeel van het weeskind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

24-4-1616         invnr./blz. 196 / 10v 
Verzoeker(s): Andryes de Busschere, Guwaert Pietersz 
wannemaecker, Willem Vereycken en Tomas de Roo als voogden 
van de weeskinderen van Jan van Houten, in leven werkmeester in 
het Heilig Geesthuis (weeshuis) en Cijntgen Leels 
Verzoek: Door het overlijden van hun vader erven de kinderen de 
helft van een woonhuis aan de Kleiweg, vlakbij de Kleiwegspoort (Z = 
Job Evertsz; N = Meyndert Florisz). De andere helft gaat naar zijn 
laatste echtgenote Lijsbeth Danielsdr Supplianten verzoeken, mede 
namens de weduwe, om het huis te mogen verkopen omdat zij al 
iemand hebben die interesse voor het huis heeft. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

5-5-1616         invnr./blz. 196 / 11 
Verzoeker(s): De overlieden en dekens van het schippersgilde 
Verzoek: Supplianten willen een stilzwijgende verlenging van de 
regels (van het schutten en aanleggen) die zijn afgesproken voor de 
schippers die varen van Gouda naar Antwerpen (en verder). 
Besluit: Toegestaan. 

15-7-1616         invnr./blz. 196 / 11v 
Verzoeker(s): Aaron Lambert Blom, Gerrit Claesz Sloos, Pieter 
Cornelis Mul en Jan Adriaensz Schoon, als voogden van de 
weeskinderen van Andries Adriaensz, tijdens zijn leven waard te 
Boskoop 
Verzoek: De weeskinderen erven 1/5 deel van de helft van een huis. 
De vrouw van Andries, Dieuwertgen Willemsdr, erft de andere helft. 
Het huis staat aan de Markt, van de straat tot aan het waterschap van 
de Zeugstraat (O = Reynier Gerritsz de Swaen; W = de weduwe van 
Dirck Joosten Grietgen Jansdr). Supplianten verzoeken, mede op 
verzoek van Dieuwertgen, om het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

5-7-1616         invnr./blz. 196 / 12 
Verzoeker(s): Jacob van Teylingen en Gerrit Jansz Bonser, voogden 
van de weeskinderen van Geertgen Pietersz en Jan Gillisz, 
wijnverlater, beiden overleden 
Verzoek: Supplianten verzoeken een kustingbrief te mogen verkopen. 
Het verkrijgen van het geld kost heel veel moeite en geld. De 
rentebrief is voor een huis in Middelburg in Zeeland ten laste van ene 
Hans Pels. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

13 8-1616         invnr./blz. 196 / 12v 
Verzoeker(s): Jacob Ariensz, Allert Ariensz, Cornelis Ariensz, 
Thomas Claesz en Daniel Danielsz 
Verzoek: Supplianten verzoeken dat hun tante Anna Kerssen, 
weduwe van Gielis Pietersz, in het Elizabethgasthuis wordt 
opgenomen om de rest van haar leven daar te slijten. Haar 
bezittingen brengt zij in: te weten een huis staande in de 
Kleiwegsteeg naast Cornelis IJsbrantz (ook wel genoemd: Otgen 
Verruyt). Van de opbrengst kunnen de regenten de schulden van 
Anna betalen. Voor het kind van de dochter van Anne, die 
krankzinnig is en in het gasthuis verpleegd wordt, is door de verkoop 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        5 

 

 

van twee andere huizen al gezorgd. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de gasthuismeesters. 

13-8-1616         invnr./blz. 196 / 12v 
Verzoeker(s): Claes Gijsbertsz en Pleun Ellertsz, voogden van de 
weeskinderen van Lambert Gerritsz leydecker (overleden) 
Verzoek: De weeskinderen erven een huis in Amsterdam dat is 
nagelaten door Lambert. Supplianten verzoeken ƒ 50, wat bestemd 
was voor de kinderen, uit de weeskamer te lichten om de renteschuld 
van 2 jaar voor dit huis te kunnen betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. Zodra het huis 
geld gaat opleveren moet de ƒ 50 weer worden teruggestort. 

28-10-1616         invnr./blz. 196 / 13v 
Verzoeker(s): Ariaentgen Pietersdr, oud meer dan 75 jaar, vroeger 
kloosterzuster 
Verzoek: Suppliante verzoekt, nu zij niet meer voor zich zelf kan 
zorgen, om zich te laten inkopen in het Elisabethgasthuis. Zij heeft 
van een aantal vrome mensen zoveel alimentatie gekregen, dat ze 
dat nu kan doen. Een jaar in het gasthuis kost ƒ 60. 
Besluit: Verzoek goedgekeurd en een plaats in het gasthuis 
verkregen. 

27-10-1616         invnr./blz. 196 / 13v 
Verzoeker(s): Crijntgen Jacobsdr, weduwe van Leendert Cornelis de 
Vet 
Verzoek: Suppliante verzoekt om in het Catharinagasthuis te mogen 
worden opgenomen, omdat zij oud en gebrekkig is. Op haar verzoek 
aan de regenten van dat gasthuis heeft zij te horen gekregen dat zij 
het aan de burgemeesters moet vragen, omdat haar verblijf betaald 
moet worden. Zij kan dat zelf niet omdat ze veel schulden heeft. Ze 
biedt wel aan in het gasthuis mee te helpen voor zover mogelijk. 
Besluit: Toegestaan, met dien verstande dat ze geen brandewijn 
drinkt en zich netjes gedraagt. 

5-11-1616         invnr./blz. 196 / 14 
Verzoeker(s): Dirck Jansz van Schouwen en Aelbrecht van 
Schouwen als ooms en voogden van de weeskinderen van hun 
zuster Griete Jansdr van Schouwen en Mees Cornelis Olislager 
Verzoek: Door een erfenis van hun grootvader Pieter Jansz van 
Schouwen krijgen de kinderen 1/14 deel van 5 1/2 morgen land, 
gelegen in Moordrecht vanaf het land van Jan Theuneen tot 
halverwege de sloot van Pieter Dircxz (O = Aris Theunisz; W = Vliet 
Vrijlandt). Griete Jansdr en de supplianten verzoeken het land te 
mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

12-11-1616         invnr./blz. 196 / 15 
Verzoeker(s): Cornelis Aertsz, mastemeester 
Verzoek: De werkplaats van suppliant ligt aan de Kromme Gouwe 
tegenover het huis der liefde buiten de Potterspoort. De palen die hij 
gebruikt liggen in de stadsgracht of in de Gouwe, zodat hij die direct 
kan gebruiken. Met de drukke scheepvaart is het erg lastig; en hij 
heeft onlangs een verbod gekregen om de palen in de Gouwe en de 
stadsgracht te laten liggen. Nu ze op het land liggen gaan de palen 
rotten en scheuren. Suppliant wil nu het enthuis naast zijn 
timmerwerkplaats kopen en dan een sloot te graven op zijn eigen 
terrein waar de palen kunnen liggen. Hij verzoekt nu om een duiker te 
mogen bouwen in de Goudkade naar de Gouwe en zal die ook weer 
op hoogte brengen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de schout en heemraden van 
Bloemendaal. Suppliant moet een eikenhouten duiker maken met 
een eikenhouten deur, waarvan de sleutel in bewaring dient gegeven 
te worden bij de portier van de Potterspoort. Verder moet hij 
zorgdragen voor een stevige kade. 

24-12-1616         invnr./blz. 196 / 15v 
Verzoeker(s): Pieter Tristeyn 
Verzoek: Suppliant heeft enige jaren geleden de buitenvesten bij de 
Dijkspoort gekocht van Gerrit Gerritsz Vermij en Dirck Bockhoven. 
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Voor de oorlog was er een poortje in de vesten, waardoor men in en 
uit kon gaan. Ook was er een huisje van mr. Gerrit Bouwens. 
Vanwege de veiligheid is tijdens de oorlog het poortje 
dichtgemetseld. Suppliant kan moeilijk bij zijn grond komen om die te 
bebouwen en verzoekt de magistraat, nu de tijden veranderd zijn, om 
een waterpoortje te maken. Hij heeft wel een schouw in gebruik, 
maar die is verrot en hij kan moeilijk, vanwege de vele boten in de 
singel, een aanlegplaats krijgen. Hij stelt 1 1/2 roede land hier 
tegenover. Ook zijn buren en belanghebbenden gaan er mee 
akkoord. 
Besluit: De magistraat zal eerst een inspectie doen en daarna zal er 
een waterpoortje komen tegenover het Lekworststeegje. 

18-11-1616         invnr./blz. 196 / 16v 
Verzoeker(s): Cornelis Jansz, Bastiaen Jochimsz en Pau Cornelisz, 
voogden van de weeskinderen van Barent Jansz en Anneken 
Jansen, de weeskinderen van Haefgen Jans en Cent Bouwensz 
Verzoek: De vader, resp. grootvader Jan Barentsz grofsmid heeft drie 
huizen nagelaten: twee in de Kuiperstraat en een in de Robaarsteeg, 
met een tuin buiten de Dijkspoort, grenzende aan de tuin van 
burgemeester Pieter Cincq. Supplianten verzoeken de huizen en de 
tuin te mogen verkopen omdat op dit moment de markt goed is voor 
huizen en de weeskinderen dan van de opbrengst kunnen profiteren. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

19-11-1616         invnr./blz. 196 / 17 
Verzoeker(s): Dirck Jansz van Schouwen en Aelbert Jansz van 
Schouwen, ooms en voogden van de weeskinderen van Margriete 
Jansdr van Schouwen en Mees Cornelisz olieslager 
Verzoek: De kinderen erven 1/14 deel van een huis aan de Korte 
Gouwe (Z = Cornelis Hendricxz Schep van Buyren; N = Dirck 
Willemsz schrijnwerker). Ook een enthuis (kas?) van twee akkers 
breed in de Lazarussteeg buiten de Potterspoort (O = Pleun Jacobsz 
Crouwagen; W = Maerten Joosten Bostel). Tenslotte een turfschuur 
met straat en poort aan de Kromme Gouwe nz (O = Pieter Jacobsz 

Stolwijck; W = de erfgenamen van Crijn Dircx Taechgeus) tot aan de 
tuin van Pieter Claesz Cruyck. Supplianten verzoeken, gezien het 
kleine gedeelte van de erfenis voor de kinderen, de panden te mogen 
verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies weeskamer. 

22-12-1616         invnr./blz. 196 / 17v 
Verzoeker(s): Jan Govertsz Mangelaer, dienaar en kloksteller 
Verzoek: Suppliant verzoekt om een hoger jaarsalaris, omdat het 
zeer zwaar werk is en hij geen andere arbeid kan verrichten. Hij zorgt 
voor de klok van de St.-Joostkapel, de Dijkspoort en het grote werk 
op de stadstoren. Hij verdient nu ƒ 150 per jaar, maar heeft de 
toezegging gekregen van de fabrieksmeesters dat het eventueel 
meer zou worden. 
Besluit: Suppliant krijgt ƒ 50 opslag. 

6-12-1616         invnr./blz. 196 / 18v 
Verzoeker(s): Davit Lievens en Pieter Pietersz, voogden van de 
weeskinderen van Joost Lievensz (zoon van Lieven van der Vichten 
en Catharijntgen Gielisdr) 
Verzoek: Lieven van der Vichten en Catharijntgen Gielisdr hebben 
bepaald dat de langstlevende alles mag doen wat hem/haar 
goeddunkt met de erfenis. Davidt Lievensz, Sijchgen Lievens, 
Susannichgen Lievens en Pieter Pietersz (echtgenoot van Sara 
Lievens) hebben dit aangevochten en eisen hun legitieme portie. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

8-12-1616         invnr./blz. 196 / 19 
Verzoeker(s): Reynier Arensz lijndraaier en Ghijsbert Pietersz 
messenmaker, voogden van Boyen Ghijsbertsz (23 jaar) 
Verzoek: Boyen Ghijsbertsz wil graag trouwen en het huwelijk is al 2 
keer afgekondigd in de kerk, maar hij heeft geen geld voor kleding of 
om een huishouding te beginnen. Van zijn tante Marrijken Boyens 
heeft hij een erf met twee huizen en een poort geërfd aan de 
Nieuwehaven nz (O = Olivier Philipsz, fusteindrapier; W = Pieter 
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Cornelisz Beest, timmerman). Supplianten verzoeken om een lening 
op het huis van ƒ 200, zodat Boyen fatsoenlijk kan trouwen. 

13-12-1616         invnr./blz. 196 / 19v 
Verzoeker(s): Jaspar van Brouck en Gielis Huysman, beiden 
tapitsiers; Hendrick Cornelisz lijndraaier, als voogden van de 
weeskinderen van Joos Aelvoet en Mayken Huysmans, beiden 
overleden 
Verzoek: De kinderen erven de helft van 14 à 15 roeden weiland en 
bosschages. Deze grond ligt in Nieuwerkerk en Vonke (?) in 
Vlaanderen. Gezien de geringe huuropbrengst en het feit dat het land 
zo ver weg gelegen is, verzoeken supplianten het land te mogen 
verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

..-12-1616         invnr./blz. 196 / 20 
Verzoeker(s): Adriaen Cornelis Bouwer 
Verzoek: Suppliant is gehuwd met Jannitgen Bouwensdr Dit huwelijk 
is kinderloos gebleven. Adriaen heeft echter wel een onwettige 
dochter bij Marritgen Cornelisdr; zij heet Annitgen Adriaensdr en is nu 
18 jaar. Daar Jannitgen nu is overleden wil suppliant alsnog met 
Marritgen Cornelisdr trouwen en verzoekt de magistraat om ook zijn 
dochter te wettigen. 

31-12-1616         invnr./blz. 196 / 20v 
Verzoeker(s): Gerrit Kersz en Jacob Kersz, voogden van Jan 
Lambertsz en Marrichgen Lambertsdr, minderjarige kinderen van 
Lambert Jansz en Atalie Ariens, beiden overleden 
Verzoek: De weeskinderen hebben evenals Cent Cornelisz Verhey 
messemaecker en Boucke Jansz, gehuwd met Grietgen Cornelisdr 
Verhey, elk 1/4 deel van een huis in de Vissteeg (Z = Jan Koenen; N 
= de weduwe van Cornelis Jansz). Supplianten verzoeken het huis te 
mogen verkopen om zo de erfenis beter te kunnen verdelen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-12-1616         invnr./blz. 196 / 21 
Verzoeker(s): Heyman Jansz hennepkoper en Maerten Fransz 
kleingarenspinner als voogden van de weeskinderen van Marritgen 
Jans (overleden) en Floris Jansz lijndraaier 
Verzoek: De kinderen erven van hun overgrootmoeder, Neeltgen 
Willem Pleunen, een huis aan de Turfmarkt dat in tweeën bewoond 
wordt (O = Aelbert Lenertsz Rottevalle; W = Burchgen Jans, weduwe 
van Jan Huygen). Burchgen is de moeder van Marritgen Jans (vrouw 
van Maerten Fransz), Jacob Jansz (schipper naar Rotterdam en man 
van Fijntgen ? Jans), Willempgen Jans en Neeltgen Jans (gehuwd 
met Gerrit Jansz, lijndraeyer) en de grootmoeder van de 
weeskinderen. Omdat de schulden van Neeltgen Willem Pleunen 
betaald moeten worden, vragen supplianten advies aan de 
weesmeesters hoe ze de boedel het best kunnen verdelen en om het 
huis te laten taxeren voor eventuele verkoop. 
Besluit: Taxatie wordt verricht en advies uitgebracht door Claes 
Wiertsz, stadstimmerman, Dirck Luyten, stadsmetselaar, en Friedrich 
Cornelisz 
Handmerk: verzoekers 

14-1-1617         invnr./blz. 196 / 21v 
Verzoeker(s): Cornelis Joppen en Arijen Joppen als voogden van het 
weeskind van Grietgen Joppen; Arijen Joppen en Arijen Cornelis de 
Vrije als voogden van het weeskind van Ydrechgen Joppen en Cent 
Bouwensz; Jacob Jacobsz als voogd over Jacob Reyniersz en 
Dirckgen Reynierszndr. kinderen van Reynier Bouwensz en Grietgen 
Jacobsdr, beiden overleden. 
Verzoek: De kinderen hebben van hun oudoom Jan Jansz Muy een 
gedeelte van een huis geërfd. Dit huis staat aan de Korte 
Groenendaal. Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen 
gezien het kleine aandeel van de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-1-1617         invnr./blz. 196 / 22v 
Verzoeker(s): Joost Joostenz en Gerrit Jacobsz, voogden van twee 
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minderjarige kinderen van wijlen Thonis Jacobsz 
Verzoek: De twee weeskinderen erven ieder 1/16 deel van drie 
huisjes in de Lemdulsteeg uit de erfenis van Jacob IJsbrantsz 
Vanwege het geringe aandeel in de erfenis en alle erfgenamen het 
geld hard nodig hebben, verzoeken supplianten de huisjes te mogen 
verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: een van de verzoekers 

20-1-1617         invnr./blz. 196 / 23 
Verzoeker(s): Dircken Aerdt Reyniersz, voogd van de kinderen van 
Diwercken Reyniersdr (overleden) en Reynier Reyniersz van 
Breenen 
Verzoek: Suppliant verzoekt een huis te mogen verkopen aan de 
Peperstraat (Z = Anneken Floris). De opbrengst zal voor zover het 
het erfdeel van de kinderen betreft op rente worden gezet. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

28-1-1617         invnr./blz. 196 / 23v 
Verzoeker(s): Juffrouw Elsabeth van Steensel, weduwe van Geraerdt 
Stempels, als voogdes en executrice-testamentair van Elisabeth 
Stempels, haar dochter 
Verzoek: Suppliant wil de voorste helft verkopen van een huis, dat 
haar man op 3 februari 1616 gekocht heeft van de erfgenamen van 
Maerten Jacobsz Merlijn. Dit huis staat aan de Westhaven. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

1-2-1617         invnr./blz. 196 / 24 
Verzoeker(s): Crijn Fransz en Lenert Ariensz voogden van de 
minderjarige kinderen van Lenert Fransz Rottevalle, hun grootvader; 
Dirck en Aelbert Rottevalle namens broers en zusters van Lenert 
Verzoek: Tot de erfenis behoort een huis aan de Turfmarkt. 
Supplianten achten het raadzaam het huis te verkopen en de 
opbrengst voor zover het de kinderen betreft op rente te laten zetten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

4-2-1617         invnr./blz. 196 / 24v 
Verzoeker(s): Marritgen Thonis, weduwe van Willem Woutersz 
bleker, en Pieter Willemsz, haar zoon; namens zichzelf en de andere 
kinderen van Marritgen en Willem en Willem Ghijsbertsz kleermaker 
zijn medevoogd 
Verzoek: Zij bezitten twee morgen land in Bloemendaal dat loopt van 
de Kleiweg tot aan de Winterdijk (Z = het Gasthuis; N = Ghijsbert 
Adriaensz). Supplianten verzoeken een gedeelte te mogen verkopen 
vanwege het bedrag dat nog uitstaat. Zij kunnen dit land verkopen 
aan Claes Pietersz in Gouderak voor het bedrag van ƒ 1456. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

4-2-1617         invnr./blz. 196 / 25 
Verzoeker(s): Marritgen Thonisdr, weduwe van Willem Woutersz 
bleker, en Pieter Willemsz, haar zoon; namens hemzelf en als voogd 
voor de andere kinderen van Marritgen (Thomas, Wouter, Jannitgen 
en Marritgen) en medevoogd Willem Woutersz Snoey 
Verzoek: Supplianten verzoeken een huis te mogen verkopen dat 
staat buiten de Dijkspoort ten noorden van Willem Valckenburg aan 
de Singel. De opbrengst is nodig om de kinderen op te voeden en te 
onderhouden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

8-4-1617         invnr./blz. 196 / 26 
Verzoeker(s): Vriesgen Cornelisdr, vrouw van Arent Cornelisz 
Verzoek: Arent Cornelisz heeft een overeenkomst met timmerman 
Jacob Jansz Clinckbijl voor ƒ 600 en met Willem Plennen, metselaar 
voor ƒ 450 voor het opknappen van twee huisjes. Arent is met de 
noorderzon vertrokken en Vriesgen weet niet waar hij zich bevindt. Zij 
verzoekt om machtiging om te mogen tekenen voor het uitvoeren en 
betalen van het werk. 
Besluit: Claes Wiertsz stadstimmerman, en Dirck Luyten, 
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stadsmetselaar, worden verzocht het bestek goed te bekijken en daar 
rapport van uit te brengen. 

25-4-1617         invnr./blz. 196 / 26v 
Verzoeker(s): Gilles Arnoutsz fusteindrapier en Abraham del Potterie, 
voogden van Powels, Stijntgen, Marritgen en Harman Bolsters, de 
weeskinderen van Pieter Bolster en Grieten van Exteren 
Verzoek: De kinderen erven een stuk land, gelegen in Zele (onder 
Dendermonde in Vlaanderen). Supplianten verzoeken het land te 
mogen verkopen en de opbrengst te bestemmen voor onderhoud van 
de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

9-5-1617         invnr./blz. 196 / 27 
Verzoeker(s): Aert Reyniersz en Dirck Reyniersz, voogden van de 
kinderen van Dieuwertgen Reyniersdr, hun overleden zuster, en 
Reynier Reyniersz van Breenen 
Verzoek: Supplianten verzoeken het erfdeel van hun moeder (ƒ 
1800) op lijrente te mogen zetten omdat er voor de kinderen genoeg 
middelen voorhanden zijn om ze goed op te voeden. Door de 
verkoop van de kleding van moeder en de inboedel evenals de 
verkoop van een kustingbrief een huis aan de Peperstraat wordt de ƒ 
1800 opgebracht. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

29-4-1617         invnr./blz. 196 / 27 
Verzoeker(s): De overlieden en dekens van het schippersgilde 
Verzoek: Supplianten verzoeken bekrachtiging van een 
overeenkomst door de magistraat over de verdeling en regels van het 
varen van vracht tussen Gouda en Antwerpen. 
Besluit: Goedgekeurd. Zie: Schippersboek folio 15. 

23-5-1617         invnr./blz. 196 / 27v 
Verzoeker(s): Pieter van Stompwijck en mr. Lambert Coppert, 
voogden van Susanna de Lange; Susanna is de minderjarige dochter 

van Cornelis Willemsz de Lange 
Verzoek: Susanna is mede-erfgenaam van een stuk land in Overijsel, 
in de buurt van Wanneperveen in de Westerclucht, liggende aan de 
Mosveen tot aan de Dwarswetering (O = Huych Jacobsz; W = 
Cornelis van Eemskerck). Ook is er nog een 1/8 deel van een stuk 
land in dezelfde omgeving (N = Panwers erf; Z = de 
Schutbroekersloot; O = de Scholtinge van Giethoorn, de erfgenamen 
van Roeloff Roelofsz; W = 8 hollandse roeden (waarvan 7 
toebehoren aan de weduwe van Hendrick Cornelisz van Hensbeeck, 
Hey Gerbrandsdr), Christina Hendricx van Hensbeeck, haar dochter; 
Jacob Reyniersz de Swaen gehuwd met Geertruyt Cornelisdr de 
Lange). Supplianten verzoeken het land te mogen verkopen, omdat 
het zo ver weg gelegen is en de opbrengst, voor wat het erfdeel van 
Susanna betreft, dan beter besteed wordt. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-5-1617         invnr./blz. 196 / 28v 
Verzoeker(s): Mr. Cornelis Traudenius, conrector van de latijnse 
school te Gouda en Cornelis van Clocke, voogden van Paulina 
Willemsdr; Paulina is de dochter van mr. Willem Traudenius, tijdens 
zijn leven rector van de Latijnse school 
Verzoek: Paulina is mede-erfgenaam van haar oudoom Clootwijck. 
Het betreft goederen in de Langstraat in Capelle. De erfgenamen 
hebben hun deel reeds verkocht aan Pieter Gerritsz, schout in de 
Vrijehoeve. Supplianten verzoeken achteraf goedkeuring voor de 
verkoop. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-6-1617         invnr./blz. 196 / 29 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz metselaer en Clara Jansz, weduwe 
van Arien Joppensz (Cornelis en Arien zijn / waren kalkkopers). 
Verzoek: Supplianten verzoeken de magistraat om een nieuwe maat 
kalk te mogen verkopen (een kindeken / kindekein) ten behoeve van 
mensen die kleine reparaties willen uitvoeren. De Bommelse maat is 
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dan veel te veel. 
Besluit: Toegestaan. 

4-7-1617         invnr./blz. 196 / 29v 
Verzoeker(s): Frans Huygen, lijndraaier, en Adriaen Huighen, 
koekenbakker, voogden van de weeskinderen van wijlen Thonis 
Maerten en Lijsbeth Dobbe 
Verzoek: De kinderen erven door overlijden van hun grootvader 
Maerten Jacobsz de helft van een huis. Dit huis is gelegen aan de 
westzijde van de Gouwe, genaamd De Trouwe. De andere helft komt 
toe aan Geertgen Thomas, de weduwe van Maerten Jacobsz 
Supplianten verzoeken, mede namens Geertgen, het huis te mogen 
verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

7-7-1617         invnr./blz. 196 / 30 
Verzoeker(s): Jan Crijnen houtcooper en Frans Jacobsz Schoon, als 
voogden van de kinderen van Maritgen Aertsdr en Adriaen Ockersz 
Hoogerwaert 
Verzoek: Supplianten verzoeken de huizen uit de erfenis van 
Margriete Pieters in 't Hartouw te mogen verkopen (zie fol. 30v). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

7-7-1617         invnr./blz. 196 / 30v 
Verzoeker(s): Adriaen Ockersz Hoogerwaert en Frans Jacob Schoon, 
voogden van de kinderen van Aeltgen Aertsdr en Jacob Jansz 
schoenmaker 
Verzoek: De kinderen zijn mede-erfgenaam van een 1/3 deel van alle 
goederen van Margriete Pietersdr in 't Hartouw. Zij heeft ook nog 3 
huisjes nagelaten. Het ene huisje staat in de Kleiwegsteeg; het 
tweede op het watertje achter de Agnieten en het derde in de Nieuwe 
Vrouwensteeg; ook nog drie turfhuisjes en een niet te gebruiken huis 
aan het noordeinde van Waddinxveen aan de Goudkade. 
Supplianten verzoeken de huisjes te mogen verkopen. Het gedeelte 

van de kinderen zal op rente worden gezet. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

19-8-1617         invnr./blz. 196 / 31v 
Verzoeker(s): Gedeon Ariensz en Willem Crijnsz beiden wonende te 
Den Haag, resp. zwager en oom van Aerndt Jacobsz hoefsmid 
(overleden) 
Verzoek: Aerndt Jacobsz laat 4 kinderen na. Supplianten mogen 
officieel geen voogden zijn volgens de verordening van de 
weeskamer, omdat zij niet in Gouda wonen. Kort geleden heeft 
iemand in Zwammerdam een bod gedaan om de meesterie 
(meesterschap?) te kopen voor een goede prijs. Om te voorkomen 
dat de weduwe zelf zaken gaat doen met anderen, verzoeken 
supplianten twee voogden te benoemen om de zaken voor de 
weeskinderen te behartigen. 
Besluit: Toegestaan. Frans Pietersz Vereyck, notaris, wordt 
benoemd. 

16-9-1617         invnr./blz. 196 / 32 
Verzoeker(s): Claes Ghijsz, Arien Jansz Ball, voogden van de 
minderjarige kinderen van Dirck Jansz Ball, schipper (overleden) en 
Marritgen Cornelisdr 
Verzoek: Door het overlijden van Jan Jansz Ball (tijdens zijn leven 
portier van het St.-Catharinagasthuis) erven de kinderen 1/8 deel van 
de helft van een huis. Dit huis staat aan de Noodgodssteeg. De 
andere helft behoort toe aan Arien Jheroensz, schipper. Supplianten 
verzoeken het huis aan Arien Jheroensz te mogen verkopen. De 
opbrangst zal overeenkomstig het erfdeel voor de weeskinderen 
bestemd zijn. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

11-10-1617         invnr./blz. 196 / 32v 
Verzoeker(s): Boudewijn Ghijsbertsz, fusteinwerker 
Verzoek: Suppliant en zijn vrouw zijn niet in staat om hun zaken goed 
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te regelen. Hij verzoekt om toestemming om voor beiden een 
bewindvoerder aan te stellen. 
Besluit: Toegestaan. 

19-10-1617         invnr./blz. 196 / 33 
Verzoeker(s): Pieter Hillebrantz en Gerrit Cool Jacobsz 
Verzoek: Supplianten hebben een aantal turfschuren aan de Singel 
gebouwd. De turfschippers kunnen echter vaak niet bij de schuren 
komen en kunnen de eigenaars niet vinden. Daarom varen zij deze 
schuren voorbij om hun voorraad elders te kopen. Supplianten 
verzoeken een makelaar aan te stellen die zorgt voor een goed 
verloop, net als aan de Goudkade. Zij stellen voor Brandt Ariensz, 
wonende aan de Dijkspoort, aan te stellen als makelaar. 
Besluit: Toegestaan, supplianten dienen zich te houden aan dezelfde 
regels die aan de Goukade gelden. 

4-11-1617         invnr./blz. 196 / 33v 
Verzoeker(s): Aaron Lambertsz Blom, Geert Claesz Sloos, Jan 
Adriaensz Schoon en Pieter Cornelisz Mul, voogden van Marritgen 
Andriesdr, weeskind van Andries Ariensz te Boskoop) en Aeltgen 
Thomas 
Verzoek: De boedel van Andries Ariensz is belast met schulden. 
Supplianten verzoeken een gedeelte van de hypotheekopbrengst van 
de verkoop van een huis aan de Regenboog (Markt) aan Hendrick 
Cornelisz Hegelingen (waard in het Herthuis) te mogen gebruiken om 
de crediteurs te betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer mits het gedeelte 
voor het kind ter weeskamer zal worden gebracht. 

18-11-1617         invnr./blz. 196 / 34 
Verzoeker(s): Jacob Dircxsz Loncq, oud-burgemeester en 
weesmeester en Pieter Fransz Dou, goudsmid, voogden van het 
weeskind van Geertgen Willems en Cornelis Symonsz 
speldemaecker; Jan Cornelisz Pourbosch en Bartholomeus 
Bartholomeusz als voogden van de weeskinderen van Marritgen 

Bartholomeus en Ghijsbert Ghijsbertsz 
Verzoek: Uit de nalatenschap van Neeltgen Adriaensdr (weduwe van 
burgemeester Hendrick Willemsz Verbruggen) krijgen de kinderen 
1/51e deel. Degene die het testament uitvoerde heeft inmiddels een 
huis aan de Koestraat (Markt) verkocht aan Cornelis Maertensz 
Verwerff en een oofttuin aan Jan Claesz metselaer aan de Jacob van 
Slupickkade. Verzoekers vragen de verkopen alsnog goed te keuren. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

18-11-1617         invnr./blz. 196 / 34v 
Verzoeker(s): Aaron Lambertsz Blom, Gerrit Claesz Sloos, Jan 
Adriaensz Schoon en Pieter Cornelisz Mul, voogden van Marritgen 
Andriesdr Marritgen is het minderjarige kind van Andries Ariensz, 
tijdens zijn leven waard in Boskoop. 
Verzoek: Marritgen heeft goederen geerfd van haar oudtante 
Marritgen Jans. Het testament is opgemaakt door Wouter Jansz 
vlaskoper, broer van Marritgen Jansdr 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

7-12-1617         invnr./blz. 196 / 38 
Verzoeker(s): Arien Joppen en Cornelis Joppen, voogden van het 
weeskind van Grietgen Joppen en Arien Joppen en Arien Cornelisz 
de Vries als voogden van drie weeskinderen van Idichgen Joppen 
Verzoek: De weeskinderen hebben recht op 1/6 deel van een huis 
aan de Kuiperstraat nz met een gang van de straat tot aan de zijl (O 
= Anneke Thijssen, weduwe van Gerrit Gerritsz slotemaecker; W = 
Aert Maertensz schipper). Deze erfenis komt van Crijn Cornelisz, 
messemaecker. Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen, 
gezien het kleine aandeel van de weeskinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-12-1617         invnr./blz. 196 / 38v 
Verzoeker(s): Johan Thins en mr. Jan Dirckxs Harles ?, voogden van 
Adriaen Nes van Steenbergen, zoon van Brechtgen Claes Splintersdr 
uit haar tweede huwelijk met Cornelis Maertensz Verwerff, grossier 
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van wollen laken te Gouda 
Verzoek: Tot de erfenis behoort een tuin, gelegen aan de 
Fluwelensingel ter hoogte van het Doelenpoortje. Om tot de verdeling 
van de boedel te komen, stelt Verwerff voor de helft van de tuin aan 
het weeskind te verkopen of te verhuren. De voogden vragen om de 
mening van de magistraten en de weeskamer. 
Besluit: De weeskamer geeft als advies om de verkoop van de tuin te 
weigeren. 

9-12-1617         invnr./blz. 196 / 39v 
Verzoeker(s): Adriaen Ockersn Houtcooper en Frans Jacobsz 
bakker, voogden van de weeskinderen van Jacob Jansz 
Scoemaecker en Aeltgen Aertsdr (overleden) 
Verzoek: Een van de kinderen, Jan Jacobsz, oud 16 jaar, is in de leer 
bij zijn vader als schoenmaker. Hij wil echter niet deugen en brengt 
zijn tijd veelal op straat door. De voogden verzoeken nu om een 
gedeelte van de erfenis van zijn grootmoeder Griete Pieters te mogen 
besteden aan de opvoeding van deze jongen. Hij zal daarvoor bij een 
predikant buiten Gouda in de kost gaan, die hem de nodige structuur 
zal bijbrengen. Het eerste half jaar zal zijn vader de kosten betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

21-12-1615         invnr./blz. 196 / 40v 
Akte: Claes Crijnen heeft verkocht aan Guillaume Wijseoge, bakker, 
een huis en erf aan de Kleiweg oz, van de straat tot achter in het 
waterschap (Z = Cornelis Jorissen Boschlant; N = Jan Claessen 
metselaar). Claes Crijnen heeft dit huis gekocht van Aeltgen 
Jansnsdr, weduwe van Cornelis Rommerts Graeff. De helft van de 
stenen muur tussen het voornoemde huis en het huis van Jan 
Claessen behoort tot de koop en ook de houten heining tussen de 
twee woningen, dus ook het onderhoud. Als onderpand heeft de 
koper o.a. zijn kosthuis gesteld, gelegen buiten de Tiendewegspoort 
in Bloemendaal in de Bagijnesteeg (N = Doen den Clapman; Z = 
Adriaen van Maes). 

30-12-1617         invnr./blz. 196 / 41v 
Verzoeker(s): Jan Willemsz Suyker aan de ene en Johan Vlack de 
Oude, oud schepen van Gouda en Cornelis Adriaen Marcelisz aan de 
andere kant, allen voogden van Hendrick Jansz en Geraerdt Jansz, 
beiden weeskinderen van Adriana Jan Vlackendr (overleden) en Jan 
Willemsz van Suyren 
Verzoek: Tot de erfenis van de moeder behoort een huis in de 
Peperstraat. Supplianten verzoeken dit huis te mogen verkopen om 
met de helft van de opbrengst de kinderen te kunnen onderhouden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

30-12-1617         invnr./blz. 196 / 42v 
Verzoeker(s): Cornelis Bouwensz en Theunis Bouwensz, voogden 
van twee minderjarige kinderen van Jacob Bouwensz mosselman 
(overleden) en Abraham Pietersz zakdrager, man en voogd van 
Aerlant Jacob Bouwendr 
Verzoek: De stiefmoeder en weduwe Marritgen Meerten erft samen 
met de kinderen een huis aan de Minderbroedersteeg zz (O = Pieter 
Andriesz lijndraaier; W = Adriaen de Vaecke saaiwerker). Supplianten 
verzoeken het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

30-12-1617         invnr./blz. 196 / 43 
Verzoeker(s): Aaron Lambertz Blom, Geert Claesz Sloos en Jan 
Adriaensz Schoon, voogden van Marritgen Andriesdr 
Verzoek: Het weeskind is mede-erfgenaam van haar oudtante 
Marritgen Jans, vlaskoopster. Het ene huis ligt in de Lange 
Groenendaal en het andere in de Lombardsteeg (zie fol. 44). 
Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

30-12-1617         invnr./blz. 196 / 43v 
Verzoeker(s): Harman Theuwen, vader, en Harman Syvertsz, 
voogden van het weeskind van Lijsbeth Syverts; Lijsbeth wordt 
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vertegenwoordigd door Pieter Cornelisz Mull 
Verzoek: Het weeskind is mede-erfgenaam van haar oudtante 
Marritgen Jansdr, vlaskoopster. Tot die erfenis behoren twee huizen, 
een aan de Lange Groenendaal en een in de Lombardsteeg (zie fol. 
44). Supplianten verzoeken deze huizen te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

30-12-1617         invnr./blz. 196 / 44 
Verzoeker(s): Jan Adriaensz Beuck en Harman Syvertsz, voogden en 
Pieter Cornelisz Mull als vader en voogd van de weeskinderen van 
Neeltgen Syvertsdr 
Verzoek: De kinderen hebben mede een erfenis ontvangen van hun 
oudtante Marritgen Jans vlascoopster. Tot die erfenis behoren twee 
huizen: een aan de Lange Groenendaal zz (O = Ningeltgen Syverts; 
W = Jan Hendricxzn leertouwer) en een in de Lombardsteeg (Z = 
Willempgen Crielen; N = Commertgen Daniels, brouwster). 
Supplianten verzoeken de huizen te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-1-1618         invnr./blz. 196 / 44v 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Dieloff Jansen 
schiptimmerman. 
Verzoek: Supplianten verzoeken, ook namens de moeder Anneken 
Luytendr, het huis met bouwnering (= werkplaats?) buiten de 
Potterspoort (O = Govert Florisz, scheepmaecker; W = Adriaen 
Janden, scheepstimmerman) te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-1-1618         invnr./blz. 196 / 45 
Verzoeker(s): Gerrit Adriaensz Pot en Maerten Joosten, voogden van 
de minderjarige weeskinderen van Aechte Dircksdr en Willem 
Jacobsen schrijnwerker 
Verzoek: Aan de kinderen is door Marritgen Cornelis Lonquen de 
Hoet een deel van een huis nagelaten. Dit huis staat aan de 
Oosthaven (Z = Cornelis Pietersz sleper; N = Claes Cornelissen 

havenbreker). Supplianten verzoeken mede namens Joris Jacobsen 
Crouwagen, gehuwd met de zuster van de weeskinderen Celioken 
Willemsdr, het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

9-1-1618         invnr./blz. 196 / 45v 
Verzoeker(s): Gillis Jansz Born, Pieter van Brande (i.p.v. Claes 
Lievensz schipper, zijn zwager) en Abram Cornelisz wielmaecker, 
voogden van het weeskind uit het eerste huwelijk van Andries 
Cornelisz wielmaecker en Sijntgen Jansdr 
Verzoek: Sijntgen en het kind erven een huis aan de Lange 
Groenendaal nz (O = Willemtgen Nousendr, weduwe van Pieter 
Ariensz lijndraaier; W = Hugo Sivertsen). Vanwege de schulden 
verzoeken supplianten het huis te mogen verkopen. Met de 
opbrengst kunnen ze dan de schulden betalen en het kind 
grootbrengen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: verzoekers 

16-1-1618         invnr./blz. 196 / 46v 
Verzoeker(s): Jan Segertsz en Tanneken Caen, erfgenamen van 
Grietgen Joostendr, weduwe van Anthonis Caen meester tapitsier. 
Verzoek: In het testament van Grietgen, gepasseerd op 2 november 
1617 bij notaris Jan Reyniersz van Wourden, worden ook verwanten 
van Anthonis Caen vermeld. Daar deze in een streek boven Gent 
wonen en opgespoord moeten worden, gaat de verdeling van de 
boedel erg lang duren. Supplianten verzoeken met bekwame 
personen (Ariaen van Marote) de boedel alvast te mogen scheiden, 
zodat de crediteurs alvast betaald kunnen worden en de wettige 
ergenamen hun deel kunnen krijgen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-1-1618         invnr./blz. 196 / 47 
Verzoeker(s): Cornelis Evertsz en Hendrick Cornelissen Camp als 
voogden van Neeltgen Maertens, minderjarige dochter van wijlen 
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Neeltgen Kersendr en Maerten Lenertsen olislager en Jan Jacobsz 
houtsager als voogden van de drie kinderen van wijlen Anne 
Kersendr. Hendrick Cornelisssen Camp als voogd en echtgenoot van 
Grietgen Maertens, Jan Jacobsz gehuwd met Annitgen Willem 
Kersendr en Jannitgen Willem Kersendr 
Verzoek: Tot de erfenis van hun grootmoeder Neeltgen Cornelis 
weduwe van Lenert Willemsen olijslager behoort een huis in de 
Peperstraat (Z = Jan Goosensen mandenmaker; N = Joost 
Cornelissen smit). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-1-1618         invnr./blz. 196 / 48 
Verzoeker(s): Olof Olofsz en Hendrick Cornelisz Label, voogden van 
het weeskind van Sijtgen Harmanesdr 
Verzoek: Het weeskind erft 1/16 deel van een klein huisje uit de 
erfenis van Anna Jacobsdr, weduwe van Arien Jacobsz Sijtgen was 
in dienst van Anna Jacobsdr Het huisje staat op het water achter de 
Agnieten. Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-2-1618         invnr./blz. 196 / 48v 
Verzoeker(s): Floris Lambert Verwer en Cornelis Symonsz 
spellemaecker, voogden van drie weeskinderen van Ruth Lambertsz 
Verzoek: De kinderen erven 1/6 deel en hun moeder (nu getrouwd 
met de vaandrager van kapitein Bont, die ergens in het land verblijft 
met het garnizoen) 1/6 deel van een huis in de Houtstraat. Er staat 
nog een flinke schuld open aan het St.-Catharinagasthuis die de 
geldschieter van het huis is. De helft van het huis is voor de 
grootmoeder van de weeskinderen, de weduwe van Lambert 
Hendricxsz 1/6 deel is voor de weduwe van Hendrick Lambertsz 
Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen om daarmee de 
schulden te kunnen betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de gasthuismeesters. 

6-3-1618         invnr./blz. 196 / 49v 
Verzoeker(s): Claes Jansz en Leendert Meeusz, voogden van het 
weeskind van Thijs Jansz schipper en Neeltgen Willems 
Verzoek: Het weeskind erft 1/120 deel van een stuk land gelegen te 
Bodegraven uit de erfenis van Weyntgen Pieters. Supplianten 
verzoeken het stuk land te mogen verkopen gezien het kleine 
aandeel van het weeskind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-5-1618         invnr./blz. 196 / 50 
Verzoeker(s): Tonis Jacobsen schipper en Cornelis Cornelissen 
Lijndraeyer en Hendrick Dircksen Vossenburch, voogden van 
Cornelis Feysen en het weeskind van Feys Jacobsen en Neeltgen 
Cornelisdr, beiden overleden. 
Verzoek: Supplianten verzoeken de erfenis van Neeltgen te mogen 
weigeren, zonder dat het kind er schade van heeft. Zij willen een 
curator aanstellen om de boel af te handelen en de crediteurs te 
betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

3-1-1618         invnr./blz. 196 / 50v 
Akte: Overeenkomst waarbij Jaephen Vrancken, weduwe van Willem 
Arien IJsbrants, geassisteerd door Dirck Gijsbertsen Sael, haar 
voogd, aan Pieter Digniusz, marktschipper van Gouda op 
Amsterdam, verkoopt een huis aan de Nieuwehaven nz van de straat 
tot aan de stadsvesten (W = Sweer Andries speldemaker; O = Job 
Pietersen). 
Handmerk. 

21-4-1618         invnr./blz. 196 / 50v 
Verzoeker(s): Dirck Gerritsz Smith, namens zichzelf en Jan Dircxzn 
linnewever en Hendrick Willemsz Smith Jansz als voogden van de 
weeskinderen van Eefgen Jans en Dirck Gerritsz 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring van verkoop van een 
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huis aan de Cappenersteeg (O = Jan Dircxzn; W = de erfgenamen 
van Dirck Willemsz Spelt) in verband met te betalen schulden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-4-1618         invnr./blz. 196 / 50v 
Verzoeker(s): Cornelis Hendricxs en Joachim Hendricxs, zeepzieders 
als voogden van Geertgen Hendricxsdr en Wijntgen Hendricxdr, 
minderjarige en verstandelijk gehandicapte dochter van Hendrick 
Joachimsz cuyper. 
Verzoek: Geertgen erft 1/12 deel en Wijntgen 1/4 deel van een huis 
in de Komijnsteeg (Z = een brugje). Supplianten verzoeken het huis 
te mogen verkopen, omdat het veel zal gaan kosten aan reparaties. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

12-6-1618         invnr./blz. 196 / 51 
Verzoeker(s): Mathijs van den Ackere, oom en voogd van de 
weeskinderen van Jan van den Ackere, zijn broer, en Hendrik Dirxsz 
backer. 
Verzoek: Tot de erfenis van Jan van den Ackere behoren twee 
huizen aan de Koningstraat bij de Barbarabrug. Mayken de Clercke 
(vrouw van Jan) erft de helft). De erfenis is belast met schulden en 
ook op de huizen rust nog een flinke hypotheek.Supplianten 
verzoeken, mede namens Mayken, de huizen te mogen verkopen 
aan iemand waarvan zij weten dat die er een goede prijs voor geeft. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

12-6-1618         invnr./blz. 196 / 52 
Verzoeker(s): Jan Jorisz, Han Anthonisz Daesdonck, meester Minne 
Pietersz en Cornelis van de Houff, als voogden aangesteld over 
Oent? Jorisz, Joris Jorisz en Jannichgen Joris, minderjarige 
weeskinderen van Joris Jansz hoedemaecker en Martijn Delepijn. 
Tevens voogd over het weeskind van Judick Joris en Claes 
Leendertsz wonende te Haarlem. 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenamen van Joris Jansz 

Tot die erfenis behoort een huis aan de Hoogstraat (N = Cornelis 
Cornelisz Moy; Z = Leendert Syvertsz). Supplianten verzoeken 
goedkeuring tot verkoop van dit huis. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

17-7-1618         invnr./blz. 196 / 53 
Verzoeker(s): Jacob Adriaensz de Licht, poorter te G., enige 
erfgenaam van Gerrebrandt Hendricxs Schaverdack, zijn oudoom 
Verzoek: Suppliant verzoekt de helft van 13 jaar rente van ƒ 12 per 
jaar te mogen ontvangen van de huurder van de windmolen aan de 
Kleiwegspoort, de molenaar Hendrick Gerritsz Vaetgen. De andere 
helft beruist bij de schepenmeesters. Ook dat bedrag wil suppliant 
lichten. Deze laatste helft wordt betwist door mensen die beweren 
ook erfgenamen te zijn van Gerrebrandt Hendricxs Schaverdack. 
Laatstgenoemde is zonder vrouw of kinderen overleden en heeft in 
zijn testament de vier dochters van zijn zus Nanne Schavendack 
benoemd tot erfgenamen en daarna diens kinderen. Suppliant is de 
oudste zoon van Hick Catharina Hendricxdr, de oudste kleindochter 
van Nanne Schravendack. 
Besluit: Volgende de uittreksels van vonnissen van de schepenbank 
wordt besloten dat de penningen mogen worden gelicht. 

23-7-1618         invnr./blz. 196 / 54 
Verzoeker(s): Thonis Lottel Seywers ?, Jonasel van Hontschoten ? 
(oud 22 jaar), en Lijsbeth Ariens van Delft (oud 22 jaar) beiden wonen 
te Gouda. 
Verzoek: Supplianten zijn onlangs in Hondschoote (B) bij Thonis 
Lottel (volder) geweest, vader van suppliant met het verzoek om 
goedkeuring voor hun huwelijk. De oude Thonis wil geen 
toestemming geven voor het huwelijk van de jonge Thonis met 
Lijsbeth Ariens, mits dat zij trouwen in de katholieke kerk. Het stel 
verzoekt goedkeuring voor het sluiten van hun huwelijk aan de 
kerkmeesters te Gouda. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de kerkmeesters. 
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29-8-1618         invnr./blz. 196 / 54v 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz, namens zichzelf, en Reynier Ariensz 
Backer, samen als voogden van de vijf kleine weeskinderen van Feys 
Pietersz Steenbacker te Haastrecht 
Verzoek: Supplianten en de weeskinderen zijn beiden erfgenaam van 
Aeffgen Pietersdr (was gehuwd met Gerrit Poolen. Gerrit Poolen 
heeft verzocht om afstand te doen van de erfenis vanwege de vele 
schulden. Supplianten hebben nog wel ƒ 200 uit een erfenis van een 
grootmoeder. Deze willen zij ten goede laten komen van de 
weeskinderen. Supplianten hebben met Gerrit Poolen een 
overeenkomst tot uitkoop gesloten bij notaris Henrick Cornelis Vosch 
en Jan Reyniersz van Wourden.Tot de erfenis behoren ook twee 
huizen in de Doelenstraat. Als die worden verkocht dan kunnen de 
schulden worden afbetaald en blijft er nog een kleinigheid over voor 
de kinderen.Supplianten verzoeken goedkeuring om te handelen met 
Gerrit Poolen volgens deze overeenkomst tot uitkoop (bijgevoegd). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

6-10-1618         invnr./blz. 196 / 57v 
Verzoeker(s): Claes Ghijsbertsz, Arien Gerritsz, Pieter Gerritsz, 
Louris Pietersz, Cornelis Gerritsz en Jan Reyniersz Swaen, voogden 
van Aechgen en Marritgen Pieters, minderjarige dochters van Pieter 
Louris linnenwever (overleden). 
Verzoek: Tot de erfenis van Pieter Louris behoort een huis, gelegen 
aan de Doelenstraat op de hoek van de Groeneweg. Supplianten 
verzoken het huis te mogen verkopen en de opbrengst ten goede te 
laten komen aan de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

16-10-1618         invnr./blz. 196 / 58v 
Verzoeker(s): Melchior van Beverningk, plaatsvervangend baljuw te 
Gouda. 
Verzoek: Suppliant is verzocht om kapitein van de compagnie te 
worden. Gedurende 5 maanden is hij dat geweest. Daarna is de 

compagnie opgeheven. Suppliant verzoekt om 5 maanden wedde, 
gelijk aan de wedde die hij als substituut baljuw verdient. 
Besluit: Suppliant krijgt 3 maanden betaald. 

30-10-1618         invnr./blz. 196 / 59 
Verzoeker(s): Govert Aertsz Bullick, geboren te Alphen (bij Thiell) en 
nu klerk bij notaris Thomas Puttershouck te Gouda. 
Verzoek: Suppliant is nu 27 en heeft na de Latijnse school praktijk 
opgedaan bij notaris Puttershouck. Nu hij gaat trouwen met een 
meisje uit Oudewater wil hij, gezien zijn goede reputatie, de 
magistraten vragen een aanbevelingsbrief te schrijven en een goed 
woordje te doen bij de Staten van Holland voor een aanstelling als 
notaris. 
Besluit: Toegestaan. 

6-11-1618         invnr./blz. 196 / 60 
Verzoeker(s): Pieter en Jaeques Meerschaerts, broers en vogden 
van hun minderjarige broer en 3 minderjarige zusjes en 
medevoogden van de 2 weeskinderen van Jannitgen Meerschaerdts, 
hun overleden zus. 
Verzoek: Door vererving van hun grootvader Pieter Meerschaerdt 
(Filius Jans) en Jan Meerschaerdt (Filius Peters) hebben de kinderen 
onroerend goed in Vlaanderen gekregen. Supplianten verzoeken 
goedkeuring voor de verkoop van dit onroerend goed, om van dit geld 
de kinderen te kunnen opvoeden en onderhouden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

13-11-1618         invnr./blz. 196 / 60v 
Verzoeker(s): Jan Cornelisz Romeyn, bode of bosdrager van Gouda. 
Verzoek: Suppliant heeft tijdens de ziekte van de bode van de 
weeskamer, Lambert Cornelisz voor hem waargenomen, met 
goedkeuring van de weesmeesters. Hij verzoekt om bij overlijden van 
Lambert Cornelisz de baan van bode voor de weeskamer te krijgen, 
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ook al omdat de andere bodes al nevenfuncties hebben en hij niet. 
Besluit: Toegestaan. 

27-11-1618         invnr./blz. 196 / 61 
Verzoeker(s): Jan Henricxzn cleermaecker, Willem Pietersz Jager en 
Cornelis Ariensz bezemmaker, voogden van het weeskind van 
Cornelis Aertsz Jongbloet, gedurende zijn leven waard in de 
stadsherberg buiten de Potterspoort. 
Verzoek: Tot de erfenis van het weeskind behoort 1/4 deel van een 
huis in de Stoofsteeg wz op de hoek van de brug naast het 
waterschap van de Zeugstraat. De weduwe van Cornelis bezit 
eveneens 1/4 deel en Jan Henricxzn de helft. Omdat het huis veel 
gaat kosten aan onderhoud, verzoeken supplianten goedkeuring om 
het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

27-11-1618         invnr./blz. 196 / 62 
Verzoeker(s): Daniel Huybertsz messemaecker namens zichzelf en 
Willem Philpsz en Huybert Danielsz als voogden van de kinderen 
Verzoek: Uit het huwelijk van Daniel met wijlen Marritgen Philps zijn 
vijf minderjarige kinderen. Daniel heeft een ongeluk gekregen en kan 
daardoor zijn vak niet meer uitvoeren. Daardoor heeft hij te weinig 
inkomsten om de kinderen op te voeden. Supplianten verzoeken om 
Daniel drie jaar lang ƒ 50 uit het erfdeel voor de kinderen (van 
Marritgen via haar vader Philips Willemsz) te te laten gebruiken voor 
hun opvoeding. Een van de kinderen, Lijsbetgen Daniels, zal bij 
Willem Philpsz worden opgevoed gedurende twee jaar voor ƒ 15 per 
jaar. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

27-11-1618         invnr./blz. 196 / 63 
Verzoeker(s): Annitgen Ariens (73 jaar), weduwe van Gerrit 
Adriaensz 
Verzoek: Suppliante is invalide. Zij is tijdens haar werk als moeder 
van het Oudemannenhuis in de zijl gevallen en daar heeft zij 

duizeligheid aan over gehouden. Zij valt wel meer. Zij verzoekt om 
zich in te mogen kopen met een hypotheek van ƒ 600 in het St. 
Catharinagasthuis. Haar kinderen vragen of ze in een kamertje mag 
zitten naast de keuken, zodat er altijd iemand in de buurt is. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de gasthuismeesters. 

5-1-1619         invnr./blz. 196 / 64 
Verzoeker(s): Bartholomeus Bartholomeusz, Jan Jan Marcelis, Arien 
Dircxzn Schoutgen en Pouwels de Weert, voogden van de 
weeskinderen van Catarina Thielmans, echtgenote van Crijn Dircxzn, 
schuytevoerder. 
Verzoek: Catharina heeft nagelaten de helft van de inboedel en een 
huis aan de Kleiwegsteeg nz. De andere helft behoort toe aan Crijn 
Dircxzn. De schuld op het huis bedraagt ƒ 360. Supplianten 
verzoeken, met goedkeuring van Crijn Dircxz, het huis te mogen 
verkopen en de opbrengst ten goede te laten komen aan opvoeding 
van de weeskinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

6-12-1618         invnr./blz. 196 / 64 
Verzoeker(s): Jan Abelsz en Crijntgen Dirxsdr concierges van het 
stadhuis. 
Verzoek: Supplianten verzoeken om loonsverhoging. Zij moeten 
steeds meer werk doen, schoonmaken, hout sjouwen voor de 
haarden etc. Daarvoor hebben ze al een meisje aan moeten trekken 
om hen te helpen. Met de ƒ 6 die ze nu jaarlijks krijgen, kunnen ze 
niet rondkomen. 
Besluit: De vroedschap besluit het salaris te verhogen naar ƒ 25 per 
jaar. 

5-1-1619         invnr./blz. 196 / 65 
Verzoeker(s): Friedrich Jansz en Chiel Friedrichsz, voogden van 
Emmitgen Everts, weeskind van Evert Jansz en Nellichgen 
Leendertsdr, eerder gewoond hebbend in het Land van Steyn. 
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Verzoek: Tot de erfenis van het weeskind behoort 1/10 deel van een 
stuk grond van 4 morgen in de Kalverenbroek (O = de weduwe van 
Jan Harmansz (in het land van Stein); W = Pieter Erslonge in den 
Heegel (?); vanaf de Platteweg tot halverwege de sloot van de 
weduwe van Jan Harmansz). De weduwe van Evert Jansz, evenals 
Jacob Evertsz, Jacob Jansz (echtgenoot van Leentgen Everts), 
Cornelis Danielsz (echtgenoot van Geertgen Evertsdr) en 
Marrichgen, Annichgen, Gooltgen (meerderjarige kinderen van Evert 
Jansz) willen het land graag verkopen. Supplianten vragen 
goedkeuring hiervoor. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

12-12-1618         invnr./blz. 196 / 65v 
Verzoeker(s): - 
Akte: Jan Jorisz hoedemaecker, Maddaleentgen Joris en Sannetgen 
Jorisdr met hun voogden Hans Anthonisz Daesdonck, Jan Jorisz, mr. 
Minne Pietersz, chirurgijn, en Cornelis van de Houff, notaris en als 
voogden voor Cent Jorisz, Joris Jorisz, Jannichgen Joris en Judick 
Jorisdr In deze overeenkomst worden voorwaarden en 
betalingstermijnen genoemd betreffende de verkoop van een huis 
aan de Hoogstraat oz (O = de weduwe en erfgenamen van Leendert 
Sijvertsz; N = Cornelis Cornelisz Moy, schoenmaker). 
Behoort bij verzoek van inv.nr. 196 fol. 66v. Handmerk. 

15-1-1619         invnr./blz. 196 / 66v 
Verzoeker(s): Jan Jorisz hoedemaecker, Hans Anthonisz Daesdonck, 
mr. Minne Pietersz, chirurgijn, en Cornelis van Houff, notaris. 
Verzoek: Supplianten zijn als voogden aangesteld over Vincent 
Jorisz, Joris Jorisz en Jannichgen Joris, minderjarige weeskinderen 
van Joris Jans de le Fevere, hoedenmaker. Zij zijn tevens de 
voogden van het weeskind van Judick Jorisdr. Tot de erfenis van 
Joris Jansz behoort een huis gelegen aan de Hoogstraat zz (O = 
Cornelis Cornelisz Moy; W = de weduwe van Leendert Syvertsz). 
Supplianten hebben dit huis reeds verkocht op 15 december 1618 

aan Cornelis Jansz chirurgijn voor de som van ƒ 2700. Supplianten 
verzoeken alsnog goedkeuring voor deze verkoop. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

15-1-1619         invnr./blz. 196 / 67v 
Verzoeker(s): Allert Eeuwoutsz, Willem Eeuwoutsz, Joost Cornelisz 
Mul en Cornelis Jansz Sempel 
Verzoek: Supplianten zijn de voogden van de kinderen van Jacob 
Luyten. Zij verzoeken de erfenis van Jacob Luyten en ook de erfenis 
van de grootvader van de kinderen Euwoudt Willemsz houdtslager te 
mogen weigeren in verband met schulden. Mocht er eventueel toch 
nog wat overblijven, dan zal dit aan de kinderen ten goede komen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

19-1-1619         invnr./blz. 196 / 68 
Verzoeker(s): de voogden Cornelis Hendricxzn Schep van Buyren, 
grootvader en Jacob Pietersz, neef van Symon Jacobsz 
Verzoek: Symon Jacobsz is het minderjarige weeskind van 
Machteltgen Cornelisdr en mr. Jacob Symonsz schuytevoerder van 
Haastrecht. Symon erft 1/24 deel van een huis op de Gouwe bij de 
Lange brug. Dit erfdeel heeft hij gekregen van Hendrick Symonsz 
Houtcooper en Weyntgen Claesdr. Supplianten verzoeken het huis te 
mogen verkopen, gezien het kleine aandeel van het kind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

18-1-1619         invnr./blz. 196 / 69 
Verzoeker(s): Maerten Fransz Boelhouwer en Cornelis Fransz 
Boelhouwer, voogden van de weeskinderen van Jan Schalcken 
schipper en Marritgen Frans; Pieter Schalcken en Jan Dircx Cockgen 
als voogden van dezelfde kinderen en van het kind van Jan 
Schalcken en Marritgen Ghijsberts, nu zijn weduwe 
Verzoek: De kinderen en Marritgen delen in de erfenis van een huis 
in de Koningstraat op de hoek van de Kaksteeg, genaamd 
Orangienboom (Z = Ghijsbert Harmansz schuitenvoerder; N = de 
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Kaksteeg). Daarnaast nog twee huisjes in de Kaksteeg (O = het 
voornoemde huis; W = Jan Ariensz schuitevoerder). Supplianten 
verzoeken de huizen te mogen verkopen in verband met de vele 
kosten van onderhoud etc. 
Besluit: Goedgekeurd, na advies weeskamer. 
Handmerk. 

2-2-1619         invnr./blz. 196 / 70 
Verzoeker(s): Jan Braens, tapissier, Eduwaert Pietersz, 
wannemaecker, en Lieven Hendricxs backer, voogden van Willem 
Raesen, weeskind van Raes Willemsz en Sambrijn Marens. 
Verzoek: Supplianten verzoeken ƒ 50 te mogen lichten uit de 
weeskamer ten gunste van Willem Raesen (20 jaar). Hij heeft gaten 
in zijn benen en kan al 15 weken niet werken. Om zijn nood te 
lenigen heeft hij dat geld nodig. Hij zal hiervoor een losrentebrief 
krijgen en als het hem beter gaat dit geld weer terugstorten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

16-3-1619         invnr./blz. 196 / 71 
Verzoeker(s): Dirck Ghijsbertsz Sas en Job Jacobsz Thuynman. 
Verzoek: Supplianten zijn de voogden van Gerrit Raesz Bick, 
weeskind van Aeltgen Dircxdr en Raes Gerritsz Bick. Tot de erfenis 
van zijn moeder behoort een hypotheekbrief op Cornelis Pietersz 
doosmaecker van een huis aan de Naaierstraat. Cornelis Pietersz 
stelt een andere manier voor om deze brief af te lossen. Supplianten 
hebben overlegd met de vader van het weeskind en zijn grootmoeder 
(Cornelis Jansdr); zij hebben dit goedgekeurd. Supplianten 
verzoeken nu ook de goedkeuring van de magistraten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

4-4-1619         invnr./blz. 196 / 72 
Verzoeker(s): Mees Bartholomeesz en Jan Cornelisz Poerbus. 
Verzoek: Supplianten zijn ooms en voogden van 4 weeskinderen van 
Jacob Bartholomeesz (schoolmeester te Blokzijl). Zij zijn met de 

weduwe van Jacob, Griet Jacobsdr op 18 april 1614 
overeengekomen dat zij de 3 oudste kinderen zouden opvoeden met 
het geld wat ter weeskamer in Gouda voor hen was gedeponeerd. De 
weduwe zou voor het jongste kind zorgen met geld en goederen uit 
de erfenis te Blokzijl. Supplianten hebben vernomen dat de weduwe 
opnieuw getrouwd en en zich weinig gelegen laat liggen aan het 
jongste kind. Zij verzoeken, met goedkeurung van weduwe Griet het 
kind naar Gouda te halen en alhier op te voeden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-5-1619         invnr./blz. 196 / 73v 
Verzoeker(s): Jan Hendricxsz Bosch, Willem Pietersz de Jager en 
Cornelis Adriaansz besemaecker, allen voogden van het weeskind 
van Cornelis Jongbloet en Ariaentgen Maertensdr 
Verzoek: Tot de erfenis van het kind behoort een boomgaard die 
gelegen is buiten de Tiendewegspoort aan de Raamkade (Z = 
Bouwen Dircxz schrijnwerker; N = Abraham Leendertsz Tettenroode). 
Supplianten verzoeken de tuin te mogen verkopen gezien het kleine 
aandeel van het weeskind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

4-6-1619         invnr./blz. 196 / 74v 
Verzoeker(s): Leentgen Euwoutsdr, weduwe van Cornelis Claesz 
kleivoerder 
Verzoek: Suppliante verzoekt goedkeuring voor de verkoop van haar 
huis aan de Vlamingstraat (O = Pieter Woutersz linnenwever; W = 
Claes Claesz). Omdat zij grote schulden heeft wil suppliante het huis 
verkopen aan Thobias Willemsz Verbruggen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

25-6-1619         invnr./blz. 196 / 75v 
Verzoeker(s): Heilig Geestmeesters van Gouda. 
Verzoek: In het Heilig Geesthuis worden 4 kinderen onderhouden van 
Maerten Jansz Rutten (overleden) en Annichgen Sanderts die is 
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weggelopen. Tot de erfenis behoren een huis en inboedel. De 
schulden zijn groter dan de baten. Supplianten verzoeken afstand te 
mogen doen van de erfenis. Mochten er eventueel nog wat 
overblijven, dan komt dit ten goede aan het Heilig Geesthuis. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

2-7-1619         invnr./blz. 196 / 76 
Verzoeker(s): Dirck Ariensz van Leeuwem Dirck Dircksz de Vrije, 
beiden voogden over de weeskinderen van Jacob Aertsz Zij zijn ook 
mede-erfgenamen van Aert Jacobsz, burgemeester, hun grootvader. 
Verzoek: Tot de erfenis van Aert Jacobsz behoren 2 losrentebrieven. 
Supplianten verzoeken 1 losrentebrief te mogen verkopen en de 
andere uit te laten staan ten behoeve van de weeskinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

7-8-1619         invnr./blz. 196 / 77 
Verzoeker(s): Maerten Loncq, oud 24 jaar en Jacob Loncq, oud 22 
jaar, weeskinderen van wijlen Hendrick Loncq. 
Verzoek: Supplianten hebben zich al enige tijd in het koopmanschap 
bekwaamd en willen nu op eigen benen staan en hun eigen 
administratie voeren. Maar omdat zij nog minderjarig zijn mogen zij 
dit nog niet. Zij vragen om ontheffing (Veniam Etatis). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer en de voogden. 

20-8-1619         invnr./blz. 196 / 78v 
Verzoeker(s): Hendrick Cornelisz Hegelingh, waard in het Harthuys, 
pachter van de accijns en impost op het gemaal. 
Verzoek: Suppliant verzoekt om huisjes te bouwen bij de molens. 
Daar kunnen opzichters in wonen die toezicht houden op het betalen 
van accijns en impost. Hij verzoekt de stad de bouw van de huisjes te 
betalen. Hij zal dan de huur van de huisjes en het salaris van de 
opzichters voor zijn rekening nemen. 
Besluit: Toegestaan. 

2-9-1619         invnr./blz. 196 / 79 
Verzoeker(s): De landbewaarders van het Land van Stein gedurende 
1618. 
Verzoek: Er staat nog een rekening open van ƒ 458 voor kosten aan 
onderhoud. Claes Gerritsz, timmerman voor vier nieuwe voetplaten 
en een nieuwe watergang bij de oostermolen. Willem Pietersz 
Bijeman moet nog rente ontvangen, evenals de nabestaanden van 
Dirck Lonck. 
Besluit: Burgemeester zal de rekening over 1618 verhogen met ƒ 458 
in bijzijn van de landbewaarders van 1618 en 1619. 

17-9-1619         invnr./blz. 196 / 81 
Verzoeker(s): Mr Gerrit Cincq gehuwd met Joffr. Clara Loncque, 
Maerten en Jacob Loncq, kinderen en erfgenamen van Hendrick 
Dircxsz Loncq. 
Verzoek: Supplianten zijn elk voor een derde deel erfgenaam van 
een hofstede ten westen van de Vlist (baljuwschap van Bloys) groot 
23 morgen.Zij verzoeken de hofstede + land te mogen verkopen. Het 
gedeelte van de opbrengst voor Maerten en Jacob zal op rente 
worden gezet of belegd tot aan hun meerderjarigheid. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

14-10-1619         invnr./blz. 196 / 81v 
Verzoeker(s): Cornelis Gerritsz cleyngarenspinder gehuwd met 
Anneken Jansdr namens zichzelf en de Heilige Geestmeesters van 
Gouda namens de 4 kinderen van Cornelis Jansz die worden 
opgevoed in het weeshuis. Jacob Pietersz Cuyper als voogd en 
vervangend voogd van Henrick Gerritsz voor Luyt Cornelisz en 
Aertgen Cornelisdr, eveneens kinderen van Cornelis Jansz Dirck 
Florisz Scheepmaecker procuratiehouder van Aechte Fredericx de 
moeder van Aechte Jansdr, Louris Pietersz, zoon van Marritgen 
Jansdr namens zichzelf en Jan Reyniersz de Swaen als voogd voor 
Aechte Pietersdr, zus van Louris Pietersz, allen kinderen en 
kleinkinderen van Jan Luyten Cuyper ook wel genoemd Jan 
Goossensz 
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Verzoek: Jan Luyten heeft bij testament als enige en universele 
erfgenaam Cornelis Gerritsz benoemd. De rest van de familie krijgt 
een kleine som geld. De familieleden betwisten dit testament en 
willen hun legitieme portie. De erflater zou stokdoof zijn geweest 
tijdens de opmaak van dit testament en ook de getuige deugde niet. 
Om een en ander zonder rechtszaken op te lossen willen beide 
partijen een aantal geleerde heren een voor beide partijen 
bevredigende oplossing. Supplianten verzoeken i.v.m. de 
weeskinderen toestemming hiervoor. 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters. 
Handmerk. 

5-10-1619         invnr./blz. 196 / 83v + inleg 
Verzoeker(s): Feys Jansen Cuyper en Werbout Crijnen, Adriaen 
Ockers Hoogenwaert, Frans Jacobsz Schoon, Henrick Dircxzn 
Verduyst, schoenmaker, en Willem Cornelisz den Boots, schipper, als 
voogden over de vier weeskinderen van Jacob Feysz, tijdens zijn 
leven schoenmaker en brandemmermeester (twee kinderen verwekt 
bij Aeltgen Aertsdr en twee kinderen bij Mairtgen Dircxdr) 
Verzoek: Door het overlijden van hun vader zijn de kinderen 
erfgenamen geworden van een looierf en een huisje in het 
Regulierenconvent (Z = Frans Jacobsz Schoon; N = Theunis de 
Verver). Supplianten verzoeken het huis en erf te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

24-10-1619         invnr./blz. 196 / 84v 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz 
Verzoek: Suppliant heeft 6 jaar geleden tijdens zijn werk als 
sluiswachter een arbeidsongeval gehad. Daardoor is hij blind 
geworden en zijn zijn borst en schouders bekneld geweest. Zijn 
vrouw (70 jaar) heeft een beroerte gehad en kan ook weinig meer. 
Suppliant verzoekt de grafelijkheidsrekenkamer om een uitkering. 
Besluit: Jonathan van Luchten, rentmeester-generaal van Noord-
Holland, geeft Pieter Cornelisz de Langhe, tollenaar opdracht om 
suppliant 4 pond per maand te betalen zijn leven lang, mits de stad 

Gouda waar de sluis gelegen is hetzelfde uitkeert. Burgemeesters 
zeggen hem ƒ 16 per jaar toe. 

22-10-1619         invnr./blz. 196 / 86 
Verzoeker(s): Jan Huygen Scheemaecker en Jan Cornelisz Stuyt, 
voogden van vaderszijde em Jacob Jacobsz de Jonge maeckelaer en 
Pieter Jansz wantslager als voogden van moederszijde over de 
weeskinderen van mr. Jacob Jansz Coevoet, beeldhouwer, en 
Marrichgen Jansdr 
Verzoek: Tot de erfenis van de weeskinderen behoort een huis aan 
de Blaak te Rotterdam (O = Hillebrant Pietersz, koopman). 
Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen om de opbrengst 
ten goede te laten komen aan de (nog kleine) kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-11-1619         invnr./blz. 196 / 89 
Verzoeker(s): Maerten en Jacob Loncq. 
Verzoek: Supplianten bezitten samen met Govert Cincq twee huizen 
in de Twijtstraet (Wijdstraat?). Deze huizen zijn in hun bezit gekomen 
door de erfenis van hun grootvader Dirck Jansz Loncq. Bij de 
verdeling van de erfenis in 1607 zijn er een aantal zaken niet goed 
geregeld door de voogden van de supplianten (toen weeskinderen) 
en voor Dirck Dircxzn Loncq en Cornelis Jacobsz Schut. Ze 
verzoeken om door verkoop van de 2 huizen dit recht te kunnen 
zetten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-12-1619         invnr./blz. 196 / 91 
Verzoeker(s): Cornelis Theunisz, zoon van Marricgen Cornelisdr; 
Roel Cornelis Roelen; Jan Pietersz van Sevenbergen, allen voogden 
over het weeskind van bovengenoemde Marricgen Cornelis en 
Robbert Pietersz van Sevenbergen. 
Verzoek: Marricgen heeft een huis nagelaten in de Vogelenzang (Z = 
erfgenamen van Pieter Jacobsz van Cortgeen; N = de 
messenmaker). De helft van het huis is betaald. Supplianten 
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verzoeken het huis te mogen behouden voor de zoon die binnenkort 
gaat trouwen en willen een rentebrief voor de rest van het huis. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

30-12-1619         invnr./blz. 196 / 92 
Verzoeker(s): Maerten Loncq, zoon van Hendrick Loncg zaliger. 
Verzoek: Mr Johan Vlacq de Jonge, gehuwd met Hadich ter Berch 
heeft op naam van suppliant en op de naam van Mr Gerardt Cincq 
(gehuwd met Clara Loncquen, de zuster van suppliant) gezet een 
hofstede en land in de heerlijkheid Stein. Dit in ruil voor de verkoop 
van een hofstede en land in Vlist. Daar de verkoop van de hofstede in 
Vlist niet doorgaat verzoekt suppliant om de hofstede in Stein 
wederom op naam van Johan Vlacq de Jonge te zetten. 
Besluit: Toegestaan. 

4-1-1620         invnr./blz. 196 / 92v 
Verzoeker(s): Bartholomeus Meesz en Jan Cornelisz Pourbus, 
voogden van de weeskinderen van wijlen Jacob Bartholomeus 
Meesz, tijdens zijn leven woonachtig in Blokzijl. 
Verzoek: Ten behoeve van de weeskinderen berust hunerfenis in de 
weedskamer in Gouda. Bartholomeus heeft echter f 129,90 uit eigen 
zak betaald om de kinderen goed op te voeden. Twee van de 
kinderen kunnen nu hun eigen kost verdienen en Bartholomeus wil 
graag na overhandiging van de rekeningen het geld uit de erfenis 
ontvangen middels een losrentebrief. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

4-1-1620         invnr./blz. 196 / 93v 
Verzoeker(s): Claertgen Ariens gehuwd met Gielis Arnoutsan 
Linnewever, vroedvrouw door de stad Gouda aangesteld. 
Verzoek: Claertgen is al drie jaar vroedvrouw in Gouda. Daar zij als 
laatste vroedvrouw is gekomen, heeft zij voor het merendeel arme 
patienten. Dat brengt weinig geld in het laatje. Zij verzoekt de 
magistraten haar gage van f 24,- per jaar te verhogen. 
Besluit: Toegestaan,de gage wordt verhoogd naar f 40,-. 

18-1-1620         invnr./blz. 196 / 94v 
Verzoeker(s): Johan Vlack d'Oude en Cornelis Adriaen Marcelisz, 
voogden over Henrick en Gerrit Jansz van Zuyren, minderjarige 
zonen van Jan Willemsz den Halven en Adriana Jansdr Vlack, beiden 
overleden. 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring voor de verkoop van 
een stuk hooiland in Bloemendaal in verband met aanspraak van 
weeskinderen op de erfenis. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

29-1-1620         invnr./blz. 196 / 95 
Verzoeker(s): Symon Meesz backer en Evert Jansz backer, voogden 
van vaderszijde en Jan Crijnen houtcooper en Willem Willemsz 
voerman in de Coeboet als voogden van moederszijde over de 
weeskinderen van Mees Ariensz backer en Trijntgen Crijnen, beiden 
overleden. 
Verzoek: Supplianten verzoeken de erfenis te mogen weigeren in 
verband met schulden. Mocht er eventueel toch nog iets 
overschieten, dan komt dat ten goede aan de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

4-2-1620         invnr./blz. 196 / 96 
Verzoeker(s): De erfgenamen van Claes Maerten Ghijsz, overleden 
te Steyn. 
Verzoek: De erflater had in zijn bezit twaalf morgen en vier en een 
half hond land gelegen in de Willens op verschillende plaatsen. 
Supplianten verzoeken om het deel wat niet tot de erfenis van de 
weeskinderen behoort te mogen verloten en het andere deel waarop 
de weeskinderen voor 1/10 deel in participeren te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer en de baljuw, 
schout en de dijkgraaf van Steyn. 

7-2-1620         invnr./blz. 196 / 97 
Verzoeker(s): voogden van de weeskinderen van Mees Ariensz 
Backer en Trijntgen Crijnen, beiden overleden 
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Verzoek: De voogden mochten zelf met goedkeuring van de 
magistraten optreden als curatoren. Nu behoren er tot de erfenis nog 
twee huizen, waarvan een op de noordhoek van de Jan Koddensteeg 
(Kottensteeg) in de Vogelenzang en het andere huis Jan Kottensteeg 
zz en een tuin buiten de Tiendewegspoort in de Bagijnekade. 
Supplianten verzoeken zelf de huizen en de tuin te mogen verkopen 
en de crediteuren te betalen. 
Besluit: Toegestaan, als crediteuren daarvoor tekenen. 

18-2-1620         invnr./blz. 196 / 98 
Verzoeker(s): Andries Jaspersz, Dirck Henricksz, Sweer Andriesz en 
Symon Hendricksz, voogden over Ansen Damen, minderjarige zoon 
van Daem Govertsz Spellemaecker zaliger. Frederick Cornelisz 
Wijck, Aert Hendricksz, Zagarias Daemsz en Henderick Hendricksz 
den Baers, voogden van de weeskinderen van Lijsgen Daemen, 
overleden dochter van Daem Govertsz 
Verzoek: Tot de erfenis van Daem behoren zes huizen met erf, 
waarvan drie op de noordzijde van de Verloren Kost bij de nonnen op 
de Gouwe en drie huizen die de uit- en ingang hebben aan de 
Nonnensteeg. Nog een huis gelegen aan de Keizerstraat (Z = Jacob 
Jansz timmerman; N = Symon Hendricksz). Daar de huizen belast 
zijn en onderhoud nodig hebben, verzoeken de voogden de huizen te 
mogen verkopen. 
Besluit: Goedgeurd, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

18-2-1620         invnr./blz. 196 / 99 
Verzoeker(s): Cornelis Jansz Sempel, lakenkoper, bewaarder van de 
boedel van Dirck Jansz Houtsager 
Verzoek: De erfgenamen van Dirck Jansz Houtsager zijn niet bekend. 
Tot de boedel behoort een huis en erf aan de Keizerstraat oz (het erf 
tot aan Cornelia Jans, weduwe van Dirck Dircksz Cool; Z = Aert 
Jansz Caes; N = Cornelis Symonsz speldemaker). Op het huis rust 
nog een schuld van ƒ 806,-. Suppliant verzoekt het huis te mogen 

verkopen, om de schulden te voldoen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

26-2-1620         invnr./blz. 196 / 100 
Verzoeker(s): Jan Claesz van der Hey, metselaer 
Verzoek: Suppliant gaat 12 nieuwe huizen zetten op het erf en de 
lijnbanen in de Coninckstraat. De oude huizen behoorden toe aan 
Ewout Guye, suppliant heeft deze opgekocht. Suppliant verzoekt 
vergunning om een brug te mogen aanleggen voor aanvoer over het 
water naar de bouwplaats en om subsidie voor het hartdak en om 
straatstenen voor de aanleg van de straat. 
Besluit: Toegestaan. 

28-2-1620         invnr./blz. 196 / 101 
Verzoeker(s): Claes Jan IJsnoutsz en Frans Jacobsz, voogden van 
het minderjarige weeskind van Cornelis Eliasz en Aeltgen Cornelis 
den Houtmansdr 
Verzoek: Het kind erft samen met zijn 2 meerderjarige broers en 
zussen een huis op de noordhoek van de Kleiwegstraat. Supplianten 
verzoeken het huis te mogen verkopen. Het deel voor het 
minderjarige kind zal op rente worden gezet bij de weeskamer. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-3-1620         invnr./blz. 196 / 102 
Verzoeker(s): Cornelis Jacobsz Scharp, Gerrit Jansz schoemaecker, 
mr. Dirck Jansz Harles en Commer Gerritsz, voogden over Govert 
Gerritsz Meerlingh en Ingel Gerritsz Meerlingh, minderjarige kinderen 
van Govert Govertsz Meerlingh en Marritgen Ingelsdr (beiden 
overleden) 
Verzoek: De minderjarige en meerderjarige kinderen erven een huis, 
gelegen aan de St. Anthonisstraat (O = Michiel Lourisz Hanterlius; W 
= Jan Jansz twijnder). Supplianten verzoeken dit huis te mogen 
verkopen in verband met hoge onderhoudskosten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 
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27-3-1620         invnr./blz. 196 / 103 
Verzoeker(s): Mr Jan Vlack de Jonge, baljuw en dijkgraaf en schout; 
Reynier Gerritsz de Zwaen; Jan Cornelis Jansz en Cornelis 
Leendertsz Spruyt, allen landbewaarders gedurende 1619 in het 
Land van Stein. Cornelis Harmansz en Jan Willem Ghijsen, 
kerkmeesters in het Land van Stein. 
Verzoek: Supplianten maken bezwaar tegen het feit dat zij de helft 
van de rekening moeten betalen van de ramen in de kerk in 
Haastrecht. Zij zijn hier niet in gekend en op het raam staat alleen het 
wapen van Haastrecht; van Stein helemaal niets. Met Gerrit Cornelisz 
de Lange en Pieter Pietersz Tristeyn, burgemeesters en dijkgraven is 
besloten de schrijnwerker een bank te laten maken voor in de kerk. 
Deze bank kost ƒ 66 + ƒ 4.8.0 voor de vertering van de schrijnwerker 
en zijn knechts. Supplianten verzoeken de magistraten dit bedrag om 
te slaan, samen met de algemene landslasten. Haastrecht moet de 
glazen in de kerk alleen betalen. 

31-3-1620         invnr./blz. 196 / 104 
Verzoeker(s): Ghijsbrecht Jansz messemaecker. 
Verzoek: Suppliant verzoekt om het wapen van Gouda en mogelijk 
ook zijn naam in de messen die hij maakt te mogen slaan. Hij voert 
aan dat het niet alleen voor hem, maar ook voor de stad Gouda 
naamsbekendheid oplevert. 
Besluit: Het verzoek wordt voor advies aan de dekens gestuurd. 

7-4-1620         invnr./blz. 196 / 104v 
Verzoeker(s): Mathijs Jansz, man en voogd van Mayken Jans van 
Rullen??. 
Verzoek: Suppliant is voor 1/3 deel van fl. 1.400,- erfgenaam van 
Elcken Govertsdr Dit bedrag berust bij de weeskamer. Mathijs 
verzoekt zijn gedeelte van de erfenis te mogen lichten.De 
weesmeesters willen 1 meerderjarige broer in Groningen en de 
voogden van 1 minderjarige broer die op weg is naar Oost Indie te 
horen over dit verzoek. 
Besluit: De magistraten ontbieden de voogden van Pieter Jansz 

Rullen, de broer van Mayken Jans van Rullen, Andries Lourisz en 
Aert Roelofsz Noppen. Zij hebben geen bezwaar tegen het verzoek, 
mits Pieter bij meerderjarigheid ditzelfde zonder bezwaar kan doen. 
De broer uit Groningen, Govert Jansz wil ook het geld lichten en dus 
ook geen bezwaar. 

13-4-1620         invnr./blz. 196 / 105v 
Verzoeker(s): Willem Balthensz, Louris Balthensz, beiden 
saeydrapiers, Jan Cornelisz Soet, schipper en Gerrit Gerritsz 
Lievenheer 
Verzoek: Supplianten zijn voogden over de kinderen van wijlen Arent 
Balthensz en Marritgen Cornelisdr De erfenis van Arent en Marritgen 
is belast met veel schulden. Daarom verzoeken supplianten om 2 
huizen te mogen verkopen. Het ene huis staat op de oostzijde van de 
Kleiweg op de zuidhoek van de Nieuwe steeg en het andere 
(werk)huis dat achter het voornoemde huis staat. Met de opbrengst 
hiervan kunnen ze de schulden betalen en de opvoeding van de 
nagelaten kinderen bekostigen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

24-4-1620         invnr./blz. 196 / 106v 
Verzoeker(s): Rochus Gerritsz Meerlingh en Frans Jansz, gehuwd 
met Lijsbeth Gerritsdr, meerderjarige kinderen van Gerrit Govertsz 
Meerlingh (overleden) en Govert Gerritsz Meerlingh 24 jaar. 
Verzoek: Supplianten verzoeken uitbetaling van een losrentebrief die 
in de weeskamer berust. Zij kunnen het geld nu goed gebruiken. 
Govert heeft het nodig vor het bekostigen van zijn bruiloft.Een kwart 
blijft in de weeskamer voor het minderjarige broertje Engel Gerritsz 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

21-4-1620         invnr./blz. 196 / 107v 
Verzoeker(s): Jan Cornelisz sackedrager en Hendrick Hendricksz, 
zwagers en voogden van het weeskind van Neeltgen Henrickxdr, hun 
zuster en Steven Eymbertsz 
Verzoek: Het kind is evenals de supplianten erfgenaam van Alijt 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        25 

 

 

Henricxdr (resp. grootmoeder en moeder), tijdens haar leven 
gewoond hebbende op de Turfmarkt in het poortje achter Cornelis 
Henricksz scheepstimmerman. Supplianten verzoeken vanwege de 
grote schulden de erfenis te mogen weigeren, ook namens hun 
halfbroer Claes Claesz te Waddinxveen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Het verzoek is voorzien van een handmerk. 

5-5-1620         invnr./blz. 196 / 109 
Verzoeker(s): Jacob Jabosz Schoon en Boudewijn Leendertsz, 
timmerman, voogden van de weeskinderen van Boudewijn Thonisz 
schipper en Marritgen Jacob Coemansdr, zijn weduwe. 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring voor het verkopen van 
een huis, gelegen aan de Gouwe wz tegenover de Sint Joostbrug (Z 
= Gerrit Danielsz, brouwer in De Passer; N = de kinderen van wijlen 
Gerrit Gerritsz Vroesen). Dit huis komt uit de erfenis van Jacob Jansz 
Koemans, de grootvader van de weeskinderen. De koper van het 
huis is meester Dirck Claes Straf in het veld, chirurgijn. Waarde van 
het huis ƒ 2300. 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters. 

3-2-1620         invnr./blz. 196 / 109v 
Verzoeker(s): Neeltgen Pietersdr (weduwe van Willem Jacob Hansen 
Coeman, schipper) geasssiteerd door haar voogd Pieter Doensen 
Groenendijck en Jan Jacobzn Coeman, schipper en Pieter Jacobsz 
Coeman en Maentgen Jacobsdr (weduwe van Willem Bouyn 
Thunissen) geassisteerd haar voogd, Jacob Jacobsen Schoen, 
vlascooper en Bouyn Leendertsen, timmerman als voogden over de 
weeskinderen van Bouwijn Thunissen. 
Verzoek: Supplianten verzoeken alsnog goedkeuring van de verkoop, 
en de voorwaarden daarvan, van een huis aan de westzijde van de 
Gouwe, tegenover de St. Joostbrug (Z = Gerrit Danielsen brouwer (in 
De Passer); N = de kinderen van wijlen Gerrit Gerritsz Vroesen). De 
koper van het huis is aan Dirck Claessen Strafintvelt, chirurgijn. 

Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

5-5-1620         invnr./blz. 196 / 111 
Verzoeker(s): Harman Ariensz Seylmaecker, weduwnaar van Lyduwy 
Cornelis Vlackendr 
Verzoek: Harman is binnenvader van het Heilig Geesthuis. Omdat 
zijn vrouw nu overleden is en hij hoogbejaard is, kan hij deze functie 
niet meer vervullen. Suppliant wil graag als provenier in het 
Leprooshuis komen voor de rest van zijn leven. Hij verzoekt om de 
goedkeuring van de magistraten en aanbeveling bij de regenten van 
het Leprooshuis. 
Besluit: Toegestaan, suppliant moet ƒ 550 betalen en voor zolang hij 
dat wil de sleutelbewaarder worden van de spijskamer, bottelarij en 
de bierkelder. 

8-5-1620         invnr./blz. 196 / 112v 
Verzoeker(s): Willem Jacobsz, bootsman, en Symon Jansz, beiden 
voogden over Geerloff Gerritsz (weeskind van Hendrickgen 
Cornelisdr, dochter van Cornelis Hendricxsz Schep uit Buren; ook 
treden zij op namens Hoeyman Jansz hennepkoper 
Verzoek: Cornelis Henricxz Schep is overleden en laat een heleboel 
schulden na. Verzoekers vragen om goedkeuring van de magistraten 
om de erfenis te weigeren in het belang van het kind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

23-5-1620         invnr./blz. 196 / 113 
Verzoeker(s): Frans Jansz, echtgenoot van Lijsbet Gerritsdr 
Maerlingh 
Verzoek: Lijsbet heeft met haar drie broers een erfenis ontvangen 
van Maerten Jacobsz Maerlingh van ƒ 200. Daarvan is ƒ 100 daarvan 
is bij de weeskamer gebracht. Het ligt daar al 5 jaar. Suppliant 
verzoekt om ƒ 50 zolang te mogen lenen daarvan voor zijn bakkerij. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
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25-5-1620         invnr./blz. 196 / 114 
Verzoeker(s): Hans Baltessen sleeper, gehuwd met de weduwe van 
Cornelis Japen den Jongen. 
Verzoek: Suppliant verzoekt om, nadat hij in dronkenschap zijn vrouw 
had geslagen en de buren en zijn vrouw met een mes bedreigd had, 
weer in de stad toegelaten te worden. Hij gaat zijn leven beteren en 
zegt dat het een eenmalig incident was. 
Besluit: Toegestaan, maar zodra hij weer in de fout gaat, krijgt hij 
alsnog straf. 

30-5-1620         invnr./blz. 196 / 115 
Verzoeker(s): Marritgen Cornelisdr, weduwe van Jan Cancten, 
sluiswachter 
Verzoek: Marritgen heeft, na het overlijden van haar man, de sluis 
bediend. Nu zij oud is en er een nieuwe man op de sluis wordt 
benoemd, verzoekt zij hem te mogen assisteren als hulp tot aan haar 
dood, om enige inkomsten te hebben. Van het Aalmoezeniershuis 
ontvangt zij ƒ 15 per jaar. Zij zal het huis bij de sluis verlaten en 
ergens anders gaan wonen. 
Besluit: Toegestaan, zij ontvangt per week ƒ 1. 

5-8-1620         invnr./blz. 196 / 115v 
Verzoeker(s): Marritgen Jan Troedersdr en Jacob Jansz Clinckebijl 
(echtgenoot en voogd) namens Neeltgen Jans 
Verzoek: Supplianten verzoeken de erfenis, die hun nicht Marritgen 
Cornelis Coppesz aan hen heeft nagelaten, zelf te mogen verdelen, 
Zij krijgen ieder de helft. 
Besluit: Toegestaan, de weeskamer hoeft niet te adviseren daar het 
om bejaarde mensen gaat en er geen weeskinderen in het spel zijn. 

25-8-1620         invnr./blz. 196 / 117 
Verzoeker(s): Fredericus Reynsz, notaris tot Keulen, gehuwd met 
Clara Westen en Joriaen Ruyter Coopman van Wijnen, gehuwd met 
Ursula Woesten, namens zichzelf en als procuratiehouders voor 
Agnies Woesten. Mede voor de drie nagelaten dochters van Henrick 

Leendertsz Woesten en mede namens de kinderen van Gerrit 
Leendertsz Woesten, het kind van Pieter Leendertsz Woesten den 
Ouden: Pieter Leendertsz de Jonghen en Jeroen Cornelisz 
Slootmaecker, namens hemzelf en namens Govert Aertsz 
Verzoek: Supplianten zijn allen executeur testamentair van Jan 
Leendertsz Woesten, bakker en Griete Ariens, beiden overleden, 
respectievelijk oom en tante van supplianten 
Besluit: Toegestaan. 

3-9-1620         invnr./blz. 196 / 118 
Verzoeker(s): Burchgen Aertsdr 
Verzoek: Jacob Aertsz, de overleden halfbroer van Burchgen, heeft 
haar kinderen benoemd als mede-erfgenamen. Burchgen heeft 
gedurende haar leven het vruchtgebruik over deze erfenis. Een zoon, 
Ghijsbert Gerritsz, mede voor zijn minderjarige zus weigert dit geld 
aan zijn moeder te geven. Burchgen verzoekt de magistraten dit 
alsnog recht te zetten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits gebruikt voor 
onderhoud en niet voor afbetaling van schulden. 

21-10-1620         invnr./blz. 196 / 119v 
Verzoeker(s): Heynen Gerritsz Bick en Jacob Woutersz 
Messemaecker, voogden van de weeskinderen van Floris Jansz 
Kaes en Aertgen Gijsberts. 
Verzoek: De kinderen zijn voor 1/4 erfgenaam van Clara Adriaen 
Gerritsdr, die was gehuwd met Floris Aelbertsz Tot de boedel 
behoren twee stukken land in Bloemendaal.Met meerderheid van 
stemmen is door de erfgenamen besloten de stukken land te 
verkopen. Supplianten vragen hiervoor goedkeuring. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

24-11-1620         invnr./blz. 196 / 120 
Verzoeker(s): Heynen Gerritsz Bick en Jacob Woutersz 
messemaecker, voogden van de weeskinderen van wijlen Floris 
Jansz Braes en Aertgen Gijsberts. 
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Verzoek: De weeskinderen zijn voor 1/4 deel erfgenaam van de 
erfenis van Clara Adriaens Gerritsdr, die gehuwd was met Floris 
Aelbertsz Supplianten verzoeken de stukken land in Bloemendaal, 
die tot de erfenis behoren, te mogen verkopen om de renten af te 
lossen. Wat het deel van de kinderen opbrengt,zullen ze voor hen op 
rente zetten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

12-12-1620         invnr./blz. 196 / 121 
Verzoeker(s): Claes Cornelisz Hensbeeck, Hendrick Jacobsz 
Hensbeeck, voogden van de weeskinderen van Pieter Hensbeeck en 
Aeffgen Gerridtsdr (Bennings). 
Verzoek: Supplianten verzoeken de magistraten dat zij volledig 
geautoriseerd worden om de erfenis van Pieter te kunnen 
afhandelen, ook in het belang van de kinderen. Aeffgen Bennings wil 
niet meewerken aan de boedelverdeling. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-12-1620         invnr./blz. 196 / 121v 
Verzoeker(s): Dignum Harmansz, Cornelis Harmansz en Willem 
Leendert Molenaer, als voogden van de weeskinderen van Gerrit 
Harmansz, tijdens zijn leven wonende in de Boelekade bij de 
Tiendewegspoort 
Verzoek: Supplianten verzoeken ƒ 50 uit de weeskamer te mogen 
lichten om dit ten goede te laten komen aan de kinderen (een van 20 
en een van 15 jaar). De kinderen werken als lijndraaiers en verdienen 
in de winter heel weinig. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

31-12-1620         invnr./blz. 196 / 122v 
Verzoeker(s): Boudewijn Michielsz van der Want en Frederickgen 
Cornelisdr zijn vrouw. 
Verzoek: De zuster van Frederickgen, Marritgen Cornelisdr heeft de 
kinderen van Frederickgen benoemd tot haar erfgenamen voor de 
helft. Frederickgen mag van deze helft het vruchtgebruik genieten. 

Supplianten verzoeken het geld te mogen gebruiken voor aflossing 
van de hypotheek van hun huis in de Robbertsteeg. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

22-12-1620         invnr./blz. 196 / 123v 
Verzoeker(s): Pieter Pieter Nobel 
Verzoek: Pieter heeft voor 3 jaar het boterhuis gepacht, ingaande mei 
1618. Maar omdat hij het eerste jaar de wanorde heeft moeten 
opruimen die zijn voorgangers hadden gemaakt, heeft hij bijna niets 
verdiend. Ook heeft hij vernomen dat er een corteguarde voor 
soldaten in zijn huis komt, zodat hij het verlies niet in een nieuwe 
pacht kan terugverdienen. Suppliant verzoekt de schade door dit 
alles ad fl 115,- te vergoeden. 
Besluit: Suppliant hoeft geen pacht te betalen van 31 januari 1620 tot 
en met 30 april 1621. 

9-1-1621         invnr./blz. 196 / 124 
Verzoeker(s): Maerten Willemsz, Jan Thonisz, Jansz Ball en Pieter 
Pietersz Gorter, voogden over de kinderen van Cornelis Gerritsz 
scheepmaker. 
Verzoek: Tot de erfenis van de ouders van de kinderen behoort een 
huis aan de Turfmarkt (O = Cornelis Hendricxz scheepmaker) en nog 
8 huisjes met inboedel. Supplianten verzoeken om de huizen te 
mogen verkopen en de opbrengst te mogen gebruiken voor het 
opvoeden van de kinderen en schulden af te betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

9-1-1621         invnr./blz. 196 / 124v 
Verzoeker(s): Hugo Cohen, franse schoolmeester 
Verzoek: Suppliant verzoekt de magistraten hem te ontslaan van zjn 
dienst in de kerk. Hij heeft problemen met zijn stem. Hij is voor 6 jaar 
benoemd en met mei is hij 4 jaar in dienst van de kerk en de school. 
Besluit: Toegestaan. 
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23-1-1621         invnr./blz. 196 / 125 
Verzoeker(s): Claes Cornelisz van Hensbeeck en Hendrick Jacobsz 
van Hensbeeck, voogden van de weeskinderen van mr. Pieter 
Cornelisz van Hensbeeck gehuwd geweest met Aeffgen Benninghs. 
Verzoek: Supplianten verzoeken om 3 neutrale advocaten te 
benoemen om de erfenis van mr. Pieter Cornelisz van Hensbeeck te 
beschrijven en hun advies bindend te laten verklaren bij de Hoge 
Raad van Holland. Zij zijn bang dat Aeffgen anders blijft procederen 
bij de Provincie om haar recht te halen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-2-1621         invnr./blz. 196 / 127 
Verzoeker(s): Govert Jansz schrijnwercker, Gerrit Roelofsz, ooms en 
voogden van Roelof Aertsz Noppen, minderjarige zoon van Aerts 
Roelofsz Noppen. 
Verzoek: Supplianten vragen toestemming om een huis te mogen 
verkopen aan de Kleiwegsteeg nz. De weduwe en de meerderjarige 
dochter van Roelof Aertsz Noppen geven hun toestemming. Zij 
hebben het geld nodig om de erfenis van Roelof Aertsz Noppen te 
kunnen afhandelen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

9-2-1621         invnr./blz. 196 / 128 
Verzoeker(s): Jacob Michielsz Tapitsier, gehuwd met Aertgen Jansdr 
en Sijvert Jansz Susteynwercker, broer van Aertgen Jansdr 
Verzoek: Aertgen en Sijvert erven ieder de helft van hun zuster 
Adriaentgen Jansdr Adriaentgen heeft van een tante uit Utrecht f 50,- 
geerfd. Zij is echter al 20 jaar onvindbaar. Supplianten verzoeken het 
bedrag + rente te mogen lichten. Als borgen stellen zij voor Jan 
Cornelisz, Gerrit Thonisz Huydecooper, Pieter Heymans Lijndraeyer. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-2-1621         invnr./blz. 196 / 128 
Verzoeker(s): Crijn Pouwelsz 
Verzoek: Suppliant heeft de Leproosmeesters verzocht samen met 

zijn vrouw intrek te nemen in het Leprooshuis. Hij moet eerst 
toestemming vragen aan de magistraten. 
Besluit: De Leproosmeesters wordt toegestaan in onderhandeling te 
gaan metr Crijn Pouwelsz 

12-3-1621         invnr./blz. 196 / 129 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz Maetgen, gehuwd met Marrichgen 
Jansdr 
Verzoek: Marrichgen heeft een zoon Adriaen Jacobsz Smit. Deze 
zoon is overleden en heeft het vruchtgebruik van al zijn goederen aan 
haar nagelaten en het eigendom aan Cornelis Adriaensz, zijn zoon. 
Adriaen had twee voogden willen benoemen, maar heeft dat niet 
gedaan. Zijn moeder vraagt nu alsnog twee voogden te benoemen, 
namelijk Joost Jansz Ophemert en Jacob van Teylingen, en ze de 
volmacht te geven de boedel te inventariseren. 
Besluit: Toegestaan. 

27-2-1621         invnr./blz. 196 / 129 
Verzoeker(s): Jannitgen Brevoorde??, vroedvrouw te Gouda. 
Verzoek: Jannitgen verzoekt om een hoger salaris. Zij werkt al 35 
jaar als vroedvrouw en wordt veel bij arme mensen geroepen. Zij 
ontvangt dan geen loon. 
Besluit: zie Vroedschapsboek, 27 februari 1621 

31-3-1621         invnr./blz. 196 / 130 
Verzoeker(s): Adriaen Lourisz, gehuwd met Lijsbeth Gerritsdr 
wonende te Benthuizen. 
Verzoek: Volgens het testament van Anthonis Geerlofsz van 
Schoonhoven van 20 november 1604 worden o.a. de kinderen van 
Andries Gerritsz en Lijsbeth Gerritsdr genoemd als erfgenamen. De 
kinderen erven ieder ƒ 200 en Lijsbeth mag zolang het vruchtgebruik 
ervan hebben. De kinderen van Lijsbeth en Andries zijn inmiddels 
overleden; daarom vraagt Lijsbeth de erfenis uit de weeskamer te 
mogen lichten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
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6-4-1621         invnr./blz. 196 / 131 
Verzoeker(s): Lambert Hendricxsz van Hensbeeck, kruidenier te 
Gouda. 
Verzoek: Het testament van Grietgen Cornelisdr van Blesgraeff (zijn 
vrouw) is gepasseerd bij Thomas Evertsz Puttershouck, notaris en 
getuigen op 29 oktober 1620. In het testament laat Grietgen ƒ 600 na 
aan haar kind. Dit bedrag zal bij de weeskamer gedeponeerd moeten 
worden. Van het vruchtgebruik mag de vader het kind onderhouden. 
Ook de kleren en juwelen mag Lambert in eigendom houden. De 
grootvader en voogd van het kind Cornelis Dircxz van Blesgraeff 
heeft geen bezwaar hiertegen. Mocht het kind sterven dan zijn 
Trijntgen en Marritgen Cornelisdr, de zusters van Grietgen de 
testatrices. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

10-4-1621         invnr./blz. 196 / 132v 
Verzoeker(s): Adriaen Pietersz van Beest en Christma Ghijsbertsdr, 
weduwe van Floris Hendricxzn Letmaet.,beiden wonende te Gouda 
en Winter Dircxzn Versloot, Willem Pietersz, Thonis Jacobsz en 
Jacob Pietersz, allen wonende in het land van Stein en ingelanden 
van de uiterdijken boven de Veerlaan aldaar. 
Verzoek: Omdat er niet langs de gehele IJssel binnenkades liggen, 
verzoeken supplianten de bestaande binnenkades langs de IJssel te 
mogen wegneme, zodat de bescherming van het achterland door de 
buitenkade wordt gevormd. Zo kunnen zij van het vruchtbare land 
gebruik maken. Zij zullen tussen binnenkade en buitenkade een 
ruggetje van klei aanleggen en zij zullen er op toezien dat er niemand 
op deze rug loopt, op straffe van een boete van ƒ 1. 
Besluit: Het verzoek wordt voorgelegd voor advies aan de dijkgraaf 
en heemraden. 

17-4-1621         invnr./blz. 196 / 133v 
Verzoeker(s): Andries Dircxzn. Bockenburg en Jacob Reyniersz de 
Swaen, voogden van de weeskinderen van wijlen mr. Gerardus 
Leeus, doctor in de medicijnen. 

Verzoek: Tot de erfenis behoren een huis, erf en oliemolen gelegen 
in Gouda. Het huis staat in de Keizerstraat, genaamd 
"Hertogenbosch", een tuin buiten Gouda gelegen in de Middelste 
steeg in de Korte Akkeren. Aangezien er nog schulden zijn op het 
huis en zijn vrouw en kinderen dat niet op kunnen brengen, 
verzoeken zij het huis en tuin te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

19-4-1621         invnr./blz. 196 / 134 
Verzoeker(s): De voogden van Harmanis Hendricxsz Herberts, 
minderjarige zoon van wijlen Henrick Harmensz Herberts en de 
meerderjarige kinderen. 
Verzoek: Supplianten verzoeken een tuin te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

5-5-1621         invnr./blz. 196 / 135 
Verzoeker(s): Jan Dircxz, wonende te Alkmaar, Symon en ? Dircxs 
en Marritgen Dircxdr, gehuwd met Jan Cornelisz laeckenbereyder, 
alle drie wonende te Gouda 
Verzoek: De moeder van de supplianten, Neeltgen Symonsdr heeft 
een erfenis nagelaten, waarvan supplianten de helft krijgen + het 
vruchtgebruik van de andere helft. Wat over blijft, zijnde ƒ 1000, ligt 
bij de weeskamer. Supplianten verzoeken dat geld te mogen lichten 
en daarvoor een hypotheekbrief in te leveren, omdat zij het geld nu 
goed kunnen gebruiken 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

7-6-1621         invnr./blz. 196 / 136 
Verzoeker(s): Isaack Dorisz, Franse schoolmeester, zoon van 
Ghijsbert Dorisz, eveneens tijdens zijn leven schoolmeester. 
Verzoek: Isaack vraagt of hij de plaats in mag nemen van mr. Ingolde 
op de school. Mr. Ingolde vertrekt met zijn gezin naar elders. Zijn 
vader is 28 jaar een goed onderwijzer geweest en Isaack heeft 
gedurende 11 jaar, na zijn overlijden,les gegeven, Zijn zusters 
hebben handwerles gegeven. Omdat hij voor zijn gezin, zusters en 
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moeder moet zorgen vraagt hij ook om aanpassing van zijn 
traktement. 
Besluit: Toegestaan, in plaats van ƒ 100 krijgt hij nu ƒ 250 per jaar. 

18-6-1621         invnr./blz. 196 / 137 
Verzoeker(s): Adriaen Laurensz Mes van Steenbergen, weeskind van 
Laurens Mes van Steenbergen en Brechgen Claesdr 
Verzoek: Suppliant is volwassen en heeft zijn voogden al meerdere 
malen ontboden bij de weeskamer om zijn erfenis te kunnen lichten. 
Zij weigeren mee te werken omdat er voor suppliant schulden betaald 
zijn. Suppliant is bereid deze uit de erfenis te betalen en een akte van 
kwijtschelding te verstrekken. Hij verzoekt hiervoor goedkeuring van 
de magistraten. 
Besluit: Weesmeesters willen niet tussen de partijen gaan staan en 
adviserende magistraten om de voogden dit rekest voor te leggen en 
hen schriftelijk om advies te vragen. 

7-6-1621         invnr./blz. 196 / 138 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Cornelis 
Cornelisz, glaescooper wonende destijds in "de vergulde blompot" op 
de Gouwe bij de Potterspoort en zijn weduwe, Hendrickgen Jansdr 
Verzoek: Tot de boedel behoort een grote partij glas en aardewerk en 
porselein die de erfgenamen moeilijk en met veel verlies kunnen 
verkopen. Echter, de twee oudste weeskinderen Annetgen Cornelisdr 
en Frans Cornelisz die bijna meerderjarig zijn, zijn eerder met hun 
vader in Zeeland en omstreken geweest om te daar te verkopen wat 
een hogere opbrengst opleverde. Ook is er nog een karbeelschip. 
Supplianten verzoeken toestemming deze twee kinderen de voorraad 
te laten verkopen voor een zo hoog mogelijke opbrengst voor de 
weeskinderen en vragen toestemming voor de verkoop van het schip. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

11-6-1621         invnr./blz. 196 / 139 
Verzoeker(s): Hendrickgen Jansdr geassisteerd door haar gekozen 
voogd Gerart Jansz de Lange. 

Verzoek: Cornelis Cornelisz schipper en glaesvercooper en 
Hendrickgen Jansdr waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd. 
Hendrickgen geassisteerd door haar voogd Gerart Cornelisz de 
Lange, voormalig burgemeester van Gouda aan de ene zijde en 
Hendrick Cornelisz scheepmaecker, Jan Jansz mandemaecker, 
Claes Willemsz schuytevoerder en Gerrit Gerritsz hoedemaecker 
samen met grootvader Cornelis Hendricxz als voogden over de 
weeskinderen uit het 1e en 2e huwelijk aan de andere zijde. Beide 
partijen zijn overeengekomen dat Hendrickgen Jansdr de goederen 
die zij uit haar eerste huwelijk met mr. Lambert Coppert heeft 
meegekregen uit de erfenis mag nemen. Dit is een bedrag van ƒ 
1500 dat betaald wordt in drie termijnen. Daarnaast 4 kruisbeelden, 
tafellakens en een zilveren bierbeker. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

24-6-1621         invnr./blz. 196 / 139v 
Verzoeker(s): Maerten Cornelisz Molenaar 
Verzoek: Maerten Cornelisz Molenaar zit al 4 weken in hechtenis. Er 
was hem beloofd dat er na 3 weken recht zou worden gesproken. Dit 
is niet gebeurd. In die tussentijd wordt zijn vrouw gemeden en 
verloopt zijn handel. Hij verzoekt om ontslag uit de gevangenis en wil 
een afspraak maken, voorzien van handtekening, dat hij beschikbaar 
is zodra dat nodig is. 

23-6-1621         invnr./blz. 196 / 140 
Verzoeker(s): Jan Cornelisz, Pieter Cornelisz en Govert Cornelisz en 
Marritgen Cornelisdr, allen kinderen van Annitgen Pietersdr 
Verzoek: Annitgen Pietersdr heeft enige tijd in het Catharina Gasthuis 
verbleven omdat zij ziek was. De kinderen verzoeken of hun 70-jarige 
moeder daar mag blijven, ook al is ze weer gezond. De magistraten 
zullen advies vragen aan de Gasthuismeesters. 
Handmerk. 
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23-6-1622         invnr./blz. 196 / 140v 
Verzoeker(s): de blekers van de blekerijen rond Gouda. 
Verzoek: De blekers hebben zoals altijd op zondag hun wasgoed 
buiten te bleken gelegd. Nu hebben ze van de knecht van de baljuw 
een boete gekregen omdat dat niet zou mogen. Supplianten 
verzoeken om dat weer wel te mogen doen in verband met 
concurrentie van andere plaatsen (waar het wel mag) en het korte 
seizoen (15/16 weken) waarin ze linnen kunnen bleken. 
Besluit: Toegestaan. 

05 7-1621         invnr./blz. 196 / 141v 
Verzoeker(s): Thomas de Roo en Jan van Eede, voogden over het 
weeskind van wijlen Loweris Vreckum en Barbara Balbraens. 
Verzoek: De weeskinderen is door vaders testament een rentebrief 
en een custingbrief voor een aanzienlijk bedrag. Supplianten 
verzoeken deze brieven te mogen lichten uit de weeskamer en willen 
voor de moeder het testament hebben. Zij zullen zich ten allen tijde 
verantwoorden tegenover de weeskamer. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-8-1621         invnr./blz. 196 / 143 
Verzoeker(s): Maerten Dircxzn en Reynier Michielsz Scheepmaecker 
als voogden over de weeskinderen van Thijs Reyniersz zaliger en 
Leentgen Pietersdr Dezelfde Reynier Michielsz en Jan Anthonisz 
Leenman als voogden over het weeskind van Grietgen Reyniersdr en 
Harman Claesz, beiden overleden. 
Verzoek: Alle erfgenamen van Reynier Ariensz, schuytevoerder, 
hebben met Grietgen Jansdr (weduwe van Reynier Ariensz) een 
akkoord bereikt over de goederen door hem nagelaten. Te weten een 
huis en erf aan de Vogelenzang (van de straat tot aan de waterschap 
van de Doelen; Z = Jan Claesz van der Hey, metselaar; N = Pieter 
Joosten lijndraaier). Supplianten verzoeken toestemming om dit huis 
te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

3-8-1621         invnr./blz. 196 / 144v 
Verzoeker(s): Grietgen Jansdr, weduwe van Reynier Ariensz 
(schuytevoerder op het Amsterdamse veer), Mees Bartholomeesz 
(fusteindrapier) voogd van Grietgen en Jannichgen Reyniersdr 
(dochter van Reynier Ariensz) met haar voogd Pieter Robbrechtsz 
Maerten Dircxsz en Reynier Michielsz scheepmaecker als voogden 
over de weeskinderen van Thijs Reyniersz geassisteerd met 
Leentgen Pietersdr (weduwe van Thijs Reyniersz en moeder van de 
weeskinderen) en Reynier Michielsz en Jan Anthonisz leenman als 
voogden over het weeskind van Ermtgen Reyniersdr zaliger. Zij zijn 
allen erfgenamen van Reynier Ariensz 
Verzoek: De supplianten zijn overeengekomen dat Grietgen Jansdr, 
weduwe van Reynier Ariensz zal krijgen uit de erfenis: haar kleren, 
alle linnen en wol, zilveren onderriem en gouden trouwring + een 
kindsdeel van de overige bezittingen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

17-8-1621         invnr./blz. 196 / 145v 
Verzoeker(s): Meyndert Florisz,brouwer. 
Verzoek: Suppliant heeft vernomen dat brouwers in Haarlem, Delft en 
Leiden een molen op het dak van hun huis hebben om graan te 
malen. Hij verzoekt om dit ook te mogen doen. 
Besluit: De magistraten gaan eerst onderzoek doen hoe dat in andere 
steden gebeurt en bekijken of de buren er geen nadeel van 
ondervinden. 

21-8-1621         invnr./blz. 196 / 146 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Cornelis 
Cornelisz glaescooper en zijn weduwe. 
Verzoek: De weduwe heeft verkocht aan Cornelis Hendricksz, Pieter 
Hendricksz Schagen, Adriaen Cornelisz de Lange, Cornelis Daemsz 
Hogenberch, Jacob Dircksz pottenbacker en Maerten Meldersz 
Merle, pottenbakker, een karveelschip met toebehoren voor de som 
van ƒ 1800. Supplianten verzoeken goedkeuring voor deze verkoop. 
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Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

21-8-1621         invnr./blz. 196 / 146v 
Verzoeker(s): Adriaen Huygen kouckebacker, gehuwd met Neeltgen 
Claes, zuster van Thomas Claesz Braessem 
Verzoek: Supplianten verzoeken de magistraten curatoren te 
benoemen over de erfenis van Judith Theunis (tweede vrouw van 
Thomas Claesz Braessem). Thomas is krankzinnig en is daarom niet 
in staat dat zelf te doen. 
Besluit: Toegestaan, nadat de weesmeesters Adriaen Hugen, 
cruydenier en Huych Anthonis, als voogden van de nagelaten 
weeskinderen hebben gehoord, benoemen zij Leendert Evertsz en 
Arien Dircksz tot curatoren. 
Leendert Evertsz overlijdt en in zijn plaats wordt benoemd Dirck 
Evertsz Akte d.d. 13-04-1629. 

4-9-1621         invnr./blz. 196 / 148 
Verzoeker(s): Leendert Evertsz en Adriaen Dircxsz, curatoren over 
Thomas Claesz Braessem (krankzinnig) en Adriaen Huygen en 
Huych Anthonisz als voogden over de weeskinderen van wijlen Judith 
Thonisdr (tweede vrouw van voornoemde Thomas). 
Verzoek: Supplianten willen graag de boedel verdelen tussen 
Thomas Claesz Braessem en Joris Thomasz (zoon uit het eerste 
huwelijk van Thomas en Marritgen Joris) en de weeskinderen. Er zou 
een huis gelegen aan de Vismarkt, genaamd de Braessem en een 
tuin gelegen aan de oude Korte Akkeren verkocht moeten worden om 
de boedelscheiding mogelijk te maken. Supplianten verzoeken het 
huis te mogen verkopen aan Joris Thomasz, die zijn vader daar zal 
verzorgen en de tuin te mogen verkopen in het openbaar 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits Joris 
Thomas een "veriam etatis" (bewijs van meerderjarigheid) kan 
overleggen. 

4-9-1621         invnr./blz. 196 / 149 
Verzoeker(s): Joris Tomasz, minderjarige zoon van wijlen Marritgen 
Joris en Thomas Claesz Braessem met assistentie van Pieter 
Syvertsz en Syvert Huygen, zijn voogden. 
Verzoek: De vader van Joris Thomasz, Thomas Claesz is psychisch 
ziek. Zijn zoon verzoekt nu de zaken waar te mogen nemen en 
samen met zijn vader in het huis te blijven wonen, zodat hij voor hem 
kan zorgen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer (artikel 21) en het 
horen van verschillende getuigen. 

9-9-1621         invnr./blz. 196 / 149v 
Verzoeker(s): Steven Jansz, portier van de Dijkspoort 
Verzoek: De voorganger van suppliant was 's winters portier van de 
Veerstalpoort, waarbij hij 's avonds samen met de portier van de 
Veerstalpoort de poort sloot en ontsloot voor reizigers. Suppliant 
verdient nu maar ƒ 3 en afgelopen zomer waren er weinig schepen 
door de enorme regenval. Suppliant verzoekt datgene te mogen doen 
wat zijn voorganger ook deed, n.l. helpen bij de Veerstalpoort, zodat 
hij in zijn eigen onderhoud kan voorzien, en niet afhankelijk wordt van 
de kerk of andere liefdadigheid. 
Besluit: Toegestaan, met een termijn van 6 maanden beginnende 
oktober. 

8-9-1621         invnr./blz. 196 / 150v 
Verzoeker(s): Allardt Jacobsz rietdecker, als voogd over Grietgen 
Theuwen, minderjarige dochter van wijlen Matheus Gerritsz, 
vleeschouwer. 
Verzoek: Grietgen is door de dood van Fijchgen Gerritsdr erfgename 
van 1/12 deel van een huis in de Keizerstraat, z.o. grenzend aan 
Janneken Allerts weduwe van Gerrit Gerritsz, schipper en ten 
noorden grenzend aan Joost Jansz Het huis is belast met 21 stuivers 
per jaar voor de kerk, 24 stuivers per jaar voor de aalmoezeniers en 3 
stuivers per jaar aan hofstedegeld. Fijchgen was gehuwd met Kers 
Ariensz die de helft van het huis erft. De erfgenamen willen nu hun 
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helft ook verkopen aan Kers, incl Grietgens deel. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

28-9-1621         invnr./blz. 196 / 151 
Verzoeker(s): Allardt Jacobsz rietdekker, voogd over Grietgen 
Teeuwen, minderjarige dochter van wijlen Theeu Gerritsz, 
vleeshouwer. 
Verzoek: Grietgen is door het overlijden van Fijchgen Gherritsdr 
(vrouw van Kers Aryensz thyunman) voor 1/12 deel erfgenaam van 
een tuin langs de singel tussen Dijcxpoort en Vlamingspoortje, 
gemeten vanaf de gracht tot aan de heining van Kers Aryensz (Z = 
Pieter Dorensz; N = Cornelis Michielsz, schipper). Suppliant verzoekt 
goedkeuring voor de verkoop van deze tuin aan Kers Aryensz 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-9-1621         invnr./blz. 196 / 152 
Verzoeker(s): Fijtgen Pietersdr 
Verzoek: De echtgenoot van Fijtgen, Pieter Roelen, is al sinds 13 jaar 
spoorloos. Zij vermoedt dat hij inmiddels overleden is. Samen hebben 
zij 3 kinderen die Fijtgen met veel moeite grootgebracht heeft. Om 
haar kinderen verder een goede opvoeding te kunnen geven verzoekt 
zij om uitkering van hun vaders erfdeel. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, op voorwaarde 
dat als Pieter weer tevoorschijn komt, alles weer wordt ingetrokken. 

9-10-1621         invnr./blz. 196 / 153 
Verzoeker(s): Dirck Pietersz en Arien Pietersz, voogden over de 
kinderen van wijlen Symon Pietersz, schoenmaker 
Verzoek: De kinderen erven van hun grootvader Pieter Simonsz 1/16 
deel van een looierf, gelegen aan de Nieuwe Vrouwesteeg. Een helft 
van het erf behoort toe aan Claes Fransz schoenmaecker die dit deel 
niet wil verkopen. Supplianten willen graag hun deel wel verkopen en 
vragen toestemming. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

2-11-1621         invnr./blz. 196 / 154 
Verzoeker(s): Daniel Huybertsz messemaker, vader van 5 kinderen, 
weduwnaar van Marrichgen Philps. 
Verzoek: De kinderen hebben van hun grootvader Philps Willemsz ƒ 
900 geërfd. Daniel is overeengekomen met de voogden Willem 
Philpsz en Hubert Danielsz dat hij gedurende 3 jaar ƒ 50 zou krijgen 
uit de erfenis om de vier kinderen te voeden en te kleden en dat het 
vijfde kind (Lijsbetgen Daniels) bij Willem Philpsz zou wonen en 
opgevoed worden voor de duur van 2 jaar, eveneens voor ƒ 50 per 
jaar. Suppliant verzoekt verlenging van deze regeling. 
Besluit: Verlenging met 1 jaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer, nadat zij de voogden gehoord hebben. 

16-11-1621         invnr./blz. 196 / 156v 
Verzoeker(s): Cornelis Lambertsz oud 24 jaar, zoon van mr. Lambert 
Ewoutsz, chirurgijn 
Verzoek: Cornelis heeft in het leger gediend en is daar ziek 
geworden.(koorts en buikloop, waardoor hij erg verzwakt is). Hij 
vraagt nu om uit de erfenis van zijn vader zoveel geld uitgekeerd te 
krijgen als hij nodig heeft om in zijn onderhoud te voorzien, totdat hij 
weer gezond is en de kost kan verdienen. Zijn voogden willen hier 
niet aan meewerken en daarom verzoekt suppliant de magistraten 
het te regelen. 
Besluit: Toegestaan, na het horen van de voogden op advies van de 
weeskamer. 

20-11-1621         invnr./blz. 196 / 157v 
Verzoeker(s): d predikanten te G. 
Verzoek: Supplianten betalen per jaar een vergoeding aan de stad, 
zodat zij kunnen wonen. Er zijn soms geen huizen beschikbaar. 
Supplianten verzoeken de magistraat goede huisvesting te verzorgen 
en bij hogere huur willen zij vastleggen dat er woonruimte voor 
langere tijd beschikbaar is. Omdat de stad een forse verhoging van 
huur heeft gevraagd willen zij er ook wat voor terug zien. 
Besluit: In plaats van de termijn van betaling die van Allerheiligen 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        34 

 

 

1621 tot Allerheiligen 1622 loopt, hoeven ze nu maar een bedrag te 
betalen van 20 pond Vlaams. Later zal bekeken worden hoe een en 
ander verder geregeld kan worden. 

23-11-1621         invnr./blz. 196 / 158 
Verzoeker(s): Gheertgen Pouwels,weduwe van Hendrick Jacobsz 
Verzoek: Bij de weeskamer zijn 2 rentebrieven van elk ƒ 600,-; 1 op 
de stad en 1 op het tuchthuis. Suppliante heeft deze verkregen door 
het overlijden van haar zoon Pouwels Henrickxz, die het geld 
verdiend heeft bij de VOC. In het testament was echter de 
voorwaarde opgenomen dat indien Gheertgen zou hertrouwen de 
helft van het geld aan haar kleinkinderen zou toevallen. Gheertgen 
verzoekt nu de rentebrief van het tuchthuis van ƒ 600 uit de 
weeslamer te lichten omdat zij oud is en in haar onderhoud wil 
voorzien. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer 

4-12-1621         invnr./blz. 196 / 158v 
Verzoeker(s): Arien Claesz schrijnwercker en Jan Claesz van der 
Hey metselaer, voogden over de minderjarige kinderen van Pieter 
Claesz en Jannicgen Cornelis Slootendr. Arien en Jan zijn broers van 
Pieter. 
Verzoek: Tot de erfenis behoort een huis aan de Gouwe zz bij de 
vreemde Vismarkt (O = Bastiaen de Ridder; W = Dirck Gerritsz 
Backer; achter tot over de zijl tot aan het huis "De Keizerskroon" in de 
Keizerstraat). Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen 
omdat het zo groot is en veel te duur is in onderhoud. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Jan Claesz en Jannichgen Cornelisdr 

4-12-1621         invnr./blz. 196 / 159v 
Verzoeker(s): De classis van Gouda 
Verzoek: De classis verzoekt een tegemoetkoming voor de onkosten 
van het bijwonen van een kerkvergadering in Gouda voor de 

gedeputeerden (predikanten) uit Holland. 
Besluit: Toegestaan, voor dit jaar een bedrag van ƒ 18 + provisie. 

4-12-1621         invnr./blz. 196 / 160v 
Verzoeker(s): Arien Claesz schrijnwercker en Jan Claesz metselaer, 
broers en voogden over de 8 weeskinderen van hun overleden broer 
Pieter Claesz metselaer 
Verzoek: De broers, als erfgenamen van hun moeder en als voogden 
voor de weeskinderen, moeten eerst de schulden betalen waarmee 
de boedel belast is. Hun zwager heeft, in strijd met het testament wat 
door Jan Reyniersz te Woerden is opgemaakt bij de dood van hun 
vader reeds ƒ 240 ontvangen. Supplianten eisen nu dat de 
magistraat hun zwager Joost Pieters hoort en van hem te eist dat hij 
het geld dat hij reeds ontvangen heeft weer teruggeeft, zodat daar de 
schulden van betaald kunnen worden. 
Besluit: Na het horen van Joost Pietersz en hem op zijn plichten te 
hebben gewezen, worden de supplianten gemachtigd de erfenis 
verder af te wikkelen. 

7-12-1621         invnr./blz. 196 / 161v 
Verzoeker(s): Leendert Dircxzn Goetknecht, wagenaar en sleper te 
Gouda 
Verzoek: Leendert zat vroeger in het gilde van de voerlui. Hij is echter 
in het leger gegaan. Daar heeft hij een schop van een paard tegen 
zijn gekregen, waarop hij uit het leger is gegaan. Nu zit hij al 5 weken 
thuis zonder inkomsten. Hij heeft 8 kinderen en wil zijn oude beroep 
weer oppakken. Het gezin woont buiten de stadsmuren op de Singel, 
vanwege de goedkopen huur en omdat hij daar zijn paard kan stallen. 
De gildebroeders willen verbieden dat iemand van buiten de stad 
meeloot om de vrachten. Suppliant verzoekt nu om uitstel tot mei om 
toch mee te mogen loten voor vracht. Hij zal dan zijn best doen om 
zo snel mogelijk een huisje binnen de stadsmuren te vinden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
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7-12-1621         invnr./blz. 196 / 162v 
Akte: Voorwaarden voor de verdeling van de nalatenschap van 
Cornelis Cormelisz, opgemaakt door Hillebrandt Pietersz Herenbras 
en mr. Lambert Copert. Aanwezig bij het opstellen van deze 
voorwaarden: Gerrit Gerritsz hoedemaecker, Jan Jansz 
mandemaecker, Henderick Cornelisz scheepmaecker en Claes 
Willemsz schuytevoerder als voogden over de zes weeskinderen van 
Cornelis Cornelisz en Marritgen Ewouts (zijn eerste vrouw) en 
Hendrickgen Jansdr (zijn weduwe). Hendrickgen wordt 
vertegenwoordigd door Gerrit Cornelisz de Lange (oud-
burgemeester). De nalatenschap (ƒ 1600) zal verdeeld worden over 
de zes weeskinderen. Daarnaast zal voor elk kind een bedrag ter 
weeskamer worden gebracht (het moederlijk erfdeel) wat zij bij hun 
huwelijk uitgekeerd krijgen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Jan Jansz en Gerrit Gerritsz 

7-12-1621         invnr./blz. 196 / 162v 
Verzoeker(s): Henderick Cornelisz, Claes Willemsz schuytevoerder, 
Jan Jansz mandemaecker en Gerrit Gerritsz hoedemaecker, 
voogden over de weeskinderen van Cornelis Cornelisz (schipper en 
glasverkoper) 
Verzoek: Wijlen Cornelis Cornelisz was gehuwd met Marritgen 
Erewoutsdr (zijn eerste vrouw) en met Hendrickgen Jansdr Hij heeft 
nagelaten een huis aan de Gouwe wz nabij de Potterspoort (Z = Aeff 
Broosen; N = Willem Cornelisz Broos). Het huis heeft een 
uithangbord waarop een blompot staat. Supplianten verzoeken het 
huis te mogen verkopen, zodat er genoeg geld is voor de opvoeding 
van de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

4-12-1621         invnr./blz. 196 / 164 
Verzoeker(s): de molenaars van Gouda 
Verzoek: De molenaars krijgen in verhouding tot de steden Delft, 
Dordrecht, Den Haag en Rotterdam erg weinig voor het malen van 

een zak meel. Supplianten verzoeken dit bedrag fors te verhogen. 
Besluit: Voor advies doorgestuurd naar de dekens van het 
bakkersgilde. 
Handmerk: Jasper Cornelisz, Maerten Cornelisz en Huych Fransz 

11-12-1621         invnr./blz. 196 / 165 
Verzoeker(s): Arien Ariensz, wonende in het Moortse veen, oudoom 
en voogd van Roel Claesz, Dirckgen Claes, Annitgen Claes en Dirck 
Claesz, weeskinderen van Claes Dircxz, eveneens uit het Moortse 
veen. 
Verzoek: Deze kinderen zijn mede-erfgenamen over de nalatenschap 
van Machtelt Dircxdr, die gehuwd is geweest met Cornelis Adriaensz 
metselaer. Tot die nalatenschap behoort een huis in de Lange 
Groenendaal (O = Jan Pietersz Focker; W = Cornelis Cornelisz 
schoemaecker; aan de wegkant Jan Pouwelsz Manck Meulenaar). 
De helft van dit huis is in het bezit van Maerten Jacobsz, 4/10 deel 
behoort de weeskinderen toe en 1/10 deel aan Jan Claesz Het huis is 
inmiddels verkocht aan Trijntgen Marrigen en Annichgen Pietersdr 
Supplianten vragen achteraf goedkeuring voor de verkoop van dit 
huis. Zij wisten niet dat ze voor de verkoop van het huis goedkeuring 
nodig hadden van de weesmeesters in Gouda. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk. 

4-12-1621         invnr./blz. 196 / 166v 
Verzoeker(s): De vaders en de regenten van het St. 
Catharinengasthuis en het Elisabeth gasthuis 
Verzoek: Supplianten laten weten dat zij verschillende huisjes in 
eigendom hebben in het Magdalenaconvent (strekkend vanaf de kerk 
(de sacristie) tot aan het pesthuis). Deze huisjes hebben onderhoud 
nodig. Supplianten verzoeken om de huisjes in erfpacht te mogen 
uitgeven om de kosten voor de kerk tot een minimum te beperken. 
Besluit: Toegestaan. 
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11-12-1621         invnr./blz. 196 / 167 
Verzoeker(s): De overman en dekens van het Voerliedengilde. 
Verzoek: Zowel op de Veerstal als op het Amsterdamse Veer en in 
de herbergen worden reizigers en schuitvoerders onderhands door 
(vreemde) voerlui benaderd om vracht te mogen vervoeren. De 
overige voerlui en slepers (van het gilde) die op vracht wachten 
komen zo niet aan de beurt. Hierdoor ontstaan ruzies en 
vechtpartijen bij de veren. Supplianten stellen voor om de vracht door 
het lot te laten verdelen door openbare werping met een dobbelsteen 
de vracht te gunnen aan de gildebroeders. 
Besluit: Toegestaan, gilde moet dit zelf reguleren 

20-11-1621         invnr./blz. 196 / 168 
Verzoeker(s): Pieter Gerritsz van Leeuwen 
Verzoek: Suppliant heeft de accijns op turf gepacht voor f 5.000,-. 
Vorige jaren heeft hij deze onkosten er uit weten te halen. Echter dit 
jaar is het heel slecht weer geweest en werd de turf niet droog en het 
water in de Rijn staat zo hoog dat de schepen er niet door mogen. De 
prijs van de turf is verdubbeld vergeleken met vorig jaar en van 
slechte kwaliteit. Daardoor heeft hij veel minder turf verkocht en de 
brouwers zijn op kolen gaan stoken. Suppliant vraagt kwijtschelding 
van een gedeelte van de pacht en de rest van de betaling in 
termijnen te mogen doen. 
Besluit: De pacht wordt verlaagd met f 600,- en de rest van het 
bedrag uiterlijk tot 6 maanden na afloop van de pachttermijn 

21-12-1621         invnr./blz. 196 / 169 
Verzoeker(s): Jan Sas Ghijsbertsz, mede namens Lambert Claesz 
huydecooper, voogden van Jan honius Willemsz, zoon van Meester 
Willem Honius, docter in de medicijnen 
Verzoek: Jan Honius Willemsz is samen met zijn moeder Anneken 
Jan Sempels (nu gehuwd met Pieter Pietersz Nobel) erfgenaam van 
een huis aan het Rapenburg te Leiden O en Z = dr. Guilhelmus 
Coddeus; N = de Voldersgracht; W = het Rapenburg). Supplianten 

verzoeken het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

- -1622         invnr./blz. 196 / 170v 
Verzoeker(s): Jan Glaudissz Hobijn, reizende bode en Abraham 
Leendertsz van Teterden, eveneens reizende bode. 
Verzoek: Beiden verzoeken om verhoging van hun gage, omdat 
andere boden in kleinere steden dan Gouda meer krijgen dan zij 

28-12-1621         invnr./blz. 196 / 171 
Verzoeker(s): De kinderen en de erfgenamen van Cornelis Pietersz 
coster. 
Verzoek: Supplianten verzoeken om een huis te mogen 
verkopen,gelegen aan de Gouwe,naast het huis van Thomas Evertsz 
Puttershouc. Een van de kinderen (Geertruyt) is gehuwd met Andries 
Jansz beversnijder. Deze man zwerft door het land en is onvindbaar. 
De supplianten stellen voor om voor de kinderen van Geertruyt en 
Thomas een voogd te benoemen, zodat het huis en de boedel 
verkocht kunnen worden en verdeeld. De portie van de kinderen zal 
in rentebrieven worden belegd en die zullen bij de weeskamer 
worden gedeponeerd 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

10-12-1621         invnr./blz. 196 / 172v 
Verzoeker(s): de voogden van de weeskinderen van Maerten Daem 
Haversberch 
Verzoek: Maerten Daem Haversberch bezat een huis in de Lange 
Groenendaal (O = de weduwe van Paeu Cornelisz; W = Jan 
Adamsz). Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen, omdat 
de boedel met veel schulden bezwaard is. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

31-12-1621         invnr./blz. 196 / 173v 
Verzoeker(s): Cornelis van den Houff 
Verzoek: Cornelis is al sinds 12 jaar secretaris en waarnemend 
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secretaris. Hij wordt per dag of per blad betaald. Nu is er een tweede 
secretaris aangenomen, zodat Cornelis geen werk meer heeft als 
waarnemend secretaris. Hij stelt voor om hem te benoemen tot klerk 
bij de tresoriers. 
Besluit: Cornelis wordt klerk bij de tresoriers en krijgt voor 1622 een 
bedrag van ƒ 100, te betalen in twee termijnen. 

6-1-1622         invnr./blz. 196 / 174v 
Verzoeker(s): Reynier Michielsz scheepmaecker en Maerten Dircksz 
sackdrager, als voogden over de weeskinderen van Thijs Reyniersz 
en Reynier Michielsz en Jan Thonisz thuynman als voogden over het 
weeskind van NN Reyniersdr 
Verzoek: In Leiden is overleden Jannekren Thijszoondr. (meer dan 
100 geworden). De kinderen behoren tot de erfgemanen van een 
huis in Leiden, aan de Barbarastraat (Hoge Woerd). Supplianten 
verzoeken dit huis te mogen verkopen, gezien het kleine erfdeel wat 
aan de kinderen toekomt. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Jan Thonisz 

22-1-1622         invnr./blz. 196 / 176 
Verzoeker(s): Christiaen van Hoorn, Claes Pouwelsz fooier, Thomas 
Claesz en Jan Pietersz, voogden over de minderjarige kinderen van 
oude Maertgen Willemsdr en jonge Maertgen Willemsdr 
Verzoek: De weeskinderen zijn allen erfgenamen van hun 
grootmoeder Leentgen Jansdr, weduwe van Willemsz Claesz 
lijndraaier. Zij bezat een huis aan de Vrouwensteeg (Z = de zijl; N = 
de verzoekers en Lijsbeth Cornelisdr). Verderop in de Vrouwesteeg 
bezat zij nog een huis (Z = Jaspaer Dupre; N = Claes Cornelisz 
Vonck). Verzoekers vragen de huizen te mogen verkopen, daar zij 
meerkosten dan opbrengen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

- -1622         invnr./blz. 196 / 177v 
Verzoeker(s): Syberecht Cortoys, koster van de St. Janskerk 

Verzoek: Syberecht levert een specificatie in om te laten zien waar hij 
wat mee verdient en wat hij daar allemaal voor moet doen. Hij vraagt 
om minder accijns te betalen en dat hij voor het vele werk wat extra 
inkomsten krijgt. 

27-1-1622         invnr./blz. 196 / 178 
Verzoeker(s): Duyffgen IJsbrants, weduwe van Gerrit Visscher, 
woonachtig in Amsterdam en Gerrit Visscher goutsmit, haar zoon, 
inwoner van Gouda, mede namens zijn broer Barent de Visscher 
Verzoek: De broer van Duyffgen en oom van haar zoons, Cornelis de 
Visscher was zwakzinnig. De weeskamer beheerde zijn geld, zodat 
hij niet in armoede zou leven. De verzoekers vragen om het geld wat 
bij de weeskamer is gedeponeerd te mogen lichten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

29-1-1622         invnr./blz. 196 / 179v 
Verzoeker(s): Aert Janszoon Steenwyck en Allert Jacobsz Schipper, 
voogden over de weeskinderen van Pieter Jansz Hanssom en 
Aeltgen Cornelisdr 
Verzoek: De kinderen hebben van hun ouders een huis geerfd. Dit 
huis staat aan de Oosthaven bij de Uiterste brug (Z = Willem 
Hercken; N = de weduwe van Paeu Engelen blokmaker). De 
verzoekers vragen om het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

5-2-1622         invnr./blz. 196 / 180 
Verzoeker(s): de voogden van het weeskind van Cornelis Hendricxzn 
en Trijn Otten. 
Verzoek: het weeskind erft 1/12 deel van de helft van een huis. Dit 
huis staat op de Gouwe, over de lange brug, ten westen van Maerten 
Cornelisz schipper. De andere helft van de erfenis behoort toe aan 
Aeltgen Cornelis, weduwe van Pieter Hendriccxzn. Zij wil de andere 
helft van het huis kopen van de overige erfgenamen. Supplianten 
verzoeken dit te mogen doen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
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11-2-1622         invnr./blz. 196 / 181 
Verzoeker(s): Belichgen Gerrits, dochter van Gerrit Jansz Smit en 
Neeltgen Pieters 
Verzoek: De broer van Neeltgen Pieters, Willem Pietersz, is 
overleden, maar zijn weduwe Geertruyt Pieters en de zus van 
Neeltgen, Margriete hebben gezamenlijk een bedrag op rente gezet 
waarvan zij een plaats voor het leven kunnen bekostigen voor 1 
vrouwspersoon in het Elisabethgasthuis. Degene die hiervoor het 
eerst in aanmerking komt is Martijntgen Gerrits, zus van suppliante. 
De bestuurders van het gasthuis willen haar echter niet opnemen, 
omdat zij krankzinnig is. Suppliante verzoekt nu de rente van het 
belegde bedrag te mogen ontavnegn, of dat wat de heren 
testamenteurs goed achten. 
Besluit: niet vermeld. 

25-2-1622         invnr./blz. 196 / 181v 
Verzoeker(s): Cornelis Ghijsbertsz Scheepmaecker, Baltgen Jansz 
en Tijs Cornelisz beiden hoedemaeckers, en Andries dircxzn 
Wagenaer, allen voogden van 4 weeskinderen van wijlen Leendert 
Claesz sleper. 
Verzoek: De kinderen hebben uit de nalatenschap een huis 
verkregen. Dat huis staat in de Houtenstraat, aan de oz naast Jan 
Dircxsz schuytvoerder en aan de wz naast het bolwerck. Supplianten 
verzoeken het huis te mogen verkopen en de opbrengst te kunnen 
gebruiken voor de opvoeding van de kinderen 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

16-2-1622         invnr./blz. 196 / 182v 
Verzoeker(s): Jacob Lambertsz en Hendrick Jacobsz van 
Hensbeeck, ooms en voogden van de weeskinderen van wijlen 
Susanneken Lambertsdr en Cornelis Goossens seylmaecker 
(overleden). 
Verzoek: Beide supplianten zijn bij testament aangewezen om de 
hele erfenis als zodanig te beheren dat die ten goede komt aan de 
minderjarige weeskinderen. Supplianten vrzoeken aan de 

burgemeesters het huis en de handel te mogen verkopen, omdat de 
weeskinderen er niet mee kunnen doen. Supplianten dienen zich te 
houden aan wat er in het testament staat. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

19-2-1622         invnr./blz. 196 / 183v 
Verzoeker(s): Reynier Michielsz Scheepmaecker en Maerten Dircxzn 
Sackedrager, voogden van de weeskinderen van Thijs Reyniersz en 
Reynier Michielsz en Jan Anthonisz Leenman Schuytevoerder als 
voogden van het weeskind van Ermpgen Reyniersdr, de 
weeskinderen van Trijntgen Tijsz (zus van Jannitgen Tijsz, pas in 
Leiden overleden). 
Verzoek: Jannitgen Tijsz heeft een erfenis nagelaten. Supplianten 
hebben reeds een verdeling gemaakt en vragen nu goedkeuring voor 
hetgeen zij op papier hebben gezet. Voorts vragen zij om t.b.v. de 
kinderen van Tijs Reyniersz wat geld vrij te maken voor een 
legeruitrusting en voor kleding zodat de kinderen kunnen gaan 
werken. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

19-2-1622         invnr./blz. 196 / 185v 
Verzoeker(s): Willem en Henric Balthensen van Doorne, Jan 
Cornelissen (?) en (?) Gerrits Lievenheer, als voogden van de 
weeskinderen van Arent Balthensen van Doorne en Marritgen 
Cornelisdr 
Verzoek: Door hun grootmoeder zijn de weeskinderen erfgenaam van 
een vervallen huisje aan de Kleiweg (Z = Govert Hendricxen; N = Jan 
NN). Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen, omdat er 
veel kosten aan zijn. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-2-1622         invnr./blz. 196 / 186 
Verzoeker(s): Aechtel Henricxdr, weduwe van Hendrick Gerrits 
Vaetgen (molenaar) en haar zonen en Jacob Cornelisz Hoffhaen en 
Sybrant Jansz als voogden over het weeskind van Hendrick 
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Hendricksz Vaetgen en Commertgen Andriesdr, allen kinderen en 
erfgenamen van suppliantes man. 
Verzoek: Omdat de beide families niet tot overeenstemming kunnen 
komen over de verdeling van de boedel, vragen zij om bemiddeling. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

25-2-1622         invnr./blz. 196 / 188 
Verzoeker(s): Leendert Claesz bleycker gehuwd met Grietgen 
Cornelis Hooghaetsdr 
Verzoek: De kinderen van Grietgen zijn erfgenaam van Marrichgen 
Lourisdr bleyckendr. De erfenis bestaat uit 3 velden (blekerijen) met 
daarop twee huisjes + inboedel aan de Singel tussen de Kleiweg en 
de Tiendewegspoort (Z = Dirck Willemsz; N = Aert Sartsz). Suppliant 
verzoekt de erfenis te mogen laten taxeren en na aftrek van schulden 
te mogen verkopen. Het geld wat overblijft na verkoop zal bij de 
weeskamer worden gebracht ten gunste van de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Grietgen Cornelisdr 

8-3-1622         invnr./blz. 196 / 190 
Verzoeker(s): Frans Jacobsz Schoon en Jan Crijnen van der IJssel, 
houtkoper, voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen 
Marrichgen Aertsdr en Adriaen Ockersz Hogerwaert 
Verzoek: De 2 minderjarige kinderen zijn erfgenamen van 1/6 deel 
van de helft van een huis buiten de Potterspoort, aan de Singel op de 
westhoek van de Winterdijk. De andere erfgenamen willen het huis 
verkopen omdat het weinig huur opbrengt en ze er nu een goeie 
koper voor hebben. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

8-3-1622         invnr./blz. 196 / 191 
Verzoeker(s): Grietgen Ghoossensdr, weduwe van Michiel Reyniersz 
scheepmaecker 
Verzoek: Grietgen en Michiel hebben een langstlevende testament. 
De kinderen van hun zoon Reynier Michielsz zullen later alles erven. 

Grietgen heeft echter, samen met de kinderen van Arien Joppen en 
Neeltgen Ghoossens (Grietgens zuster) een huis verkocht aan 
Aelbert Pietersz focker. Dit huis stond aan de zz van de Lange 
Groenendaal op de westhoek van de Lombardsteeg en is door 
vererving (van hun oom Pleun Lambertsz) in hun bezit gekomen. De 
helft behoorde toe aan suppliante en de andere helft aan de kinderen 
van haar zuster. Aelbert Pieterszoon focker heeft dit huis echter 
afgebroken en er 2 nieuwe huizen en een kleine achterhuisje voor in 
de plaats gezet. Aelbert Pietersz weigert de hypotheek te betalen, 
maar 1/4 deel behoort toe aan de kinderen van Reynier Michielsz 
Reynier Michielsz heeft nog geen kinderen, is een zwerver en zijn 
vrouw zit in het tuchthuis. Suppliante verzoekt nu de weeskamer 
iemand aan te stellen om de zaken te regelen en bij de weeskamer te 
deponeren en dat zij indien nodig er gebruik van kan maken. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

8-3-1622         invnr./blz. 196 / 192 
Verzoeker(s): Adriaen Ockerzn hogerwaert, Frans Jacobsz Schoon, 
Henderick Dirxczn Verduyff, Willen Cornelisz de boots,Feys Jansz 
cuyper en Merbout crijnen thuynman als voogden over de 
weeskinderen van wijlen Jacob Jan Seysz 
Verzoek: Tot de erfenis behoorde tuingrond. Er is inmiddels een 
loting geweest. De weeskinderen kunnen ook aanspraak maken op 
de erfenis van Meyntgen Jansdr 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

25-3-1622         invnr./blz. 196 / 193 
Verzoeker(s): Jan Crijnen van der IJssel, houtkoper, en Frans 
Jacobsz backer, voor henzelf alsmede voor de weeskinderen van 
Arien Ockerzn Hoogerwaert die gehuwd was met Marritgen Aertsdr, 
erfgenamen van Griete Pieters int Cortou, schoonmoeder en resp. 
grootmoeder 
Verzoek: In het testament staat dat de minderjarige kinderen van 
Marritgen Aertsdr tot hun meerderjarigheid het vruchtgebruik hebben 
over een huis op de Gouwe bij de Lange brug en de houthandel 
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samen met de broer van Griete (Aert Adriaensz) zullen voortzetten. 
Daar de weeskamer verboden heeft dat de kinderen handel drijven, 
verzoeken de supplianten de helft van de handel in hout te verhuren 
aan Aert Adriaensz voor ƒ 90 per jaar en aan Ghijseltgen Adriaensdr 
het huis te verhuren voor ƒ 81 per jaar. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-4-1622         invnr./blz. 196 / 194v 
Verzoeker(s): Geerloff Pietersz, Michiel Gerritsz, gehuwd met 
Neeltgen Pietersdr, als ooms en voogden over het weeskind van 
Pieter Pietersz, alsook Jacob Pietersz en Crijn Ellertsz, 
schoenlapper, medevoogden van het weeskind van Jacob Pietersz 
Verzoek: De weeskinderen erven van hun grootmoeder Aeltgen 
Geerloffsdr (weduwe van Pieter Maertensz) 1/5 van een huis in de 
Vuilsteeg, recht achter het huis van voornoemde Michiel Gerritsz, dat 
op de Nieuwe Haven staat op de oosthoek van de Vuilsteeg (Z = 
Geerte Adriaensdr; strekkende van de straat tot achter aan de zijl). 
3/5 deel behoort aan supplianten en hun zwager Daem Jansz 
SAupplianten verzoeken om het huis te mogen verkopen, gezien het 
kleine aandeel van de kinderen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Geerloff Pietersz, Crijn Ellertsz 

8-1-1622         invnr./blz. 196 / 195v 
Verzoeker(s): Rochus Gerritsz, lijndraaier, weduwnaar van Jobgen 
Jansdr 
Verzoek: Op 2 juli 1620 hebben de echtelieden een testament op 
laten maken door IJsbrandt van Swaenswijck (notaris). Verzoeker 
vraagt om dit testament uit te mogen voeren, wat inhoudt dat de 
kinderen hun legitieme portie krijgen maar dat de inventaris geen 
deel uitmaakt van de erfenis. 
Besluit: Weesmeesters willen na lezing van het testament dit 
voorleggen aan de magistraat voor advies. Zie blz 202v. 

26-3-1622         invnr./blz. 196 / 196 
Verzoeker(s): Annitgen Cornelisdr van Eemskerck, vrouw van Jacob 
Jacobsz de Vrije 
Verzoek: Annitgen Cornelisdr verzoekt, omdat haar man afwezig is, 
in zijn plaats te mogen optreden als voogd van het kind van wijlen 
Catharina Dirck Lonckendr en Huybert Jansz Hertoch, bij de 
boedelverdeling van Dieuwertgen Willems (grootmoeder van het 
weeskind) (zie ac 1 inv.nr. 196 blz 197v). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

22-4-1622         invnr./blz. 196 / 197 
Verzoeker(s): Hendrick Dircxsz Vossenburch, Jan Adriaensz de 
Jonge en Maerten Lambertsz Hendrick Dircxzn Vossenburch namens 
zichzelf en Jan Adriaensz de Jonge ook als vader van zijn kinderen 
verwekt bij Maria Dircxsdr 
Verzoek: Supplianten verzoeken goederen die in algemeen bezit zijn 
te mogen verdelen door middel van loting. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-4-1622         invnr./blz. 196 / 197v 
Verzoeker(s): Jacob Jacobsz de Vrije en Leendert Meesz, voogden 
van Annitgen Huyberts, dochter van wijlen Catharina Dirck Lonckendr 
en Huybert Jansz Hartoch 
Verzoek: De grootmoeder van moederszijde van Annitgen is 
overleden. De boedels van zowel Dieuwertgen Willems 
(grootmoeder) als die van Catharina Dircx zijn geinventariseerd door 
een uitdrager, na goedkeuring van de magistraat, op verzoek van 
Annitgen Cornelis (gehuwd met Jacob de Vrije) en Leendert Meesz 
Supplianten verzoeken Cornelis van der Houff aan te mogen stellen 
als curator omdat er ook nog een geldbedrag is. Zij willen afstand 
doen van de erfenis en de hele afhandeling overlaten aan de curator. 
Beide supplianten zijn moeilijk bereikbaar; Jacob de Vrije is in dienst 
bij de admiraliteit te Amsterdam en Leendert Meesz is bode in Broek 
en Tuyl. Mocht er na betaling van eventuele schulden nog geld 
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overblijven dan komt dat ten goede aan Annitgen Huyberts. 
Besluit: Toegestaan. 

22-4-1622         invnr./blz. 196 / 199v 
Verzoeker(s): Adriana van der Wielen, als weduwe en 
boedelhoudster van wijlen Dirck Duyst van Voorhout, wonende te 
Delft 
Verzoek: Er staan verschillende leningen uit. Een ten laste van Jacob 
Hewensz (eerder op Johan Dircxsz Thois) en de tweede ten laste van 
de weduwe van Jan Heyen (eerder op Jan Joostensz en Jan 
Willemsz backer). Door allerlei omstandigheden zijn de akten 
zoekgeraakt en moeten de renten over 1617 tot en met 1621 nog 
betaald worden. Suppliante en haar zoon Cornelis Duyst van 
Voorhout verzoeken alsnog om uitbetaling. 
Besluit: Toegestaan, na onderzoek van de thesauriers. 

23-4-1622         invnr./blz. 196 / 201 
Verzoeker(s): Willem Jaspersz Tijlingen, bode, curator over de 
nalatenschap van Jannichgen Willems (Janneleys) 
Verzoek: Zij heeft tijdens haar leven aan Arien Aertsz (bijnaam: vroeg 
bedorven) een huis aan de Lemdulsteeg zz verkocht. De curator 
vraagt nu om deze verkoop te mogen afhandelen, hoewel alle 
benodigde handtekeningen nog niet waren gezet. 
Besluit: Toegestaan. 

26-4-1622         invnr./blz. 196 / 201v 
Verzoeker(s): Beuckel Ghijsbertsz Raemaecker 
Verzoek: Suppliant verzoekt om, gezien de slechte staat van de 
schuur bij zijn huis op de hoek van de Korte Raam, verlaging van de 
omslag (belasting). Hij betaalt nu ƒ 4,10 per jaar. Zijn buren ƒ 1 
minder. 
Besluit: Voor 1620 en 1621 blijft het bedrag staan. Voor 1622 gaat de 
omslag naar ƒ 3,10. 

3-4-1622         invnr./blz. 196 / 202v 
Verzoeker(s): Rochus Gerritsz Lijndraeyer, weduwnaar van Jobgen 
Jansdr 
Verzoek: Rochus heeft onlangs met zijn vrouw een testament op 
laten maken op de langstlevende. Nu zijn vrouw overleden is en hij bij 
de weeskamer kwam om het erfdeel voor de kinderen op te eisen, 
verklaarde de weeskamer dat het testament niet voldoet aan de 
voorschriften van de weeskamer. Suppliant verzoekt om goedkeuring 
van het testament en met de restricties gesteld door de weeskamer, 
het testament van Jobgen Jansdr toch ten uitvoer te mogen brengen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

10-5-1622         invnr./blz. 196 / 203v 
Verzoeker(s): Aert Thonis, Jasper Dircx, Huybert Cornelisz Roscam, 
Lijsbeth de Laloo, Maerten Pietersz, Cornelis Claesz (trasmaler), 
Adriaen Jansz Clocke, Marrichgen Hendricx, Jan Fransz Verrijn, 
Vincent Bouwens, Frederick Cornelisz, allen crediteuren van wijlen 
Dieuwertgen Willems, weduwe van wijlen Andries Adriaensz in 
Boskoop 
Verzoek: Supplianten verzoeken dat de curator Cornelis van der 
Houff op korte termijn de boedel van Dieuwertgen zal verdelen. De 
erfgenamen van Dieuwertgen proberen op allerlei manieren de 
verdeling van de boedel te frustreren en willen dat de crediteuren niet 
uit de boedel betaald worden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Marrichgen Hendricx 

21-5-1622         invnr./blz. 196 / 204v 
Verzoeker(s): Marritgen Jacobszoon, dochter van Jacob Jansz 
(glazenmaker), weduwe van Willem Jansz 
Verzoek: Marritgen heeft van haar vader bij testament alleen haar 
legitieme portie gekregen. Haar kinderen erven de rest en dit ligt bij 
de weeskamer zolang zij leeft. Alleen na goedkeuring van 
weeskamer en magistraat kan in noodgevallen hierin wijziging 
komen. Jacob Jansz heeft ook een huis en erf nagelaten, gelegen 
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aan de Korte Tiendeweg, waar suppliant nu in woont. Suppliante 
verzoekt, mede namens haar kinderen goedkeuring om het huis te 
mogen verkopen. Kinderen: Marritgen Jacobsdr, Jan Willemsz, 
Maerten Willemsz, Jacob Willemsz, Huybert Danielsz (gehuwd met 
Aechgen Willemsdr), Annitgen Willemsdr (gehuwd met Hendrick 
Pleunen), Cornelis Willemsz (hennepkoper), Trijntgen Willemsdr en 
van Heyltgen Willemsdr. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De kustingbrief 
moet naar de weeskamer worden gebracht. 
Handmerk.  

22-5-1622         invnr./blz. 196 / 206 
Verzoeker(s): Marritgen Dircxs, dochter van wijlen Dirck Claesz en 
Neeltgen Symons 
Verzoek: De weeskamer beheert voor Marritgen Dircxs ƒ 250 uit een 
erfenis van haar moeder. Zij wil dit geld gaan gebruiken. Haar broers, 
Symon Dircxsz, Jan Dircxsz en Raes Dircxsz, hebben dit reeds 
gedaan en hebben een akte van borgtocht ondertekend. Zij heeft 
echter ook nog een man die zij inmiddels al 2,5 jaar niet gezien heeft, 
hoewel hij in het land verblijft. Voor het kind uit dit huwelijk heeft zij al 
eerder geld uit de weekamer gelicht. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer en aanmerking op 
de echtgenoot. 

24-5-1622         invnr./blz. 196 / 207 
Verzoeker(s): Gheen Jacobsz gehuwd met Marritgen Lambertsdr 
Verzoek: Marritgen Lambertsdr is bij testament de enige erfgenaam 
van ƒ 329,50. Deze erfenis komt van haar grootvader Cornelis 
Hillebrantsz. Grootmoeder: Neeltgen Cornelis. De weeskamer heeft 
de beschikking over de erfenis, maar omdat er geen weeskinderen 
zijn die aanspraak kunnen maken op de erfenis, verzoekt Gheen 
Jacobsz het geld te mogen lichten voor een beter leven. Als 
onderpand brengt hij in: twee akkers land, gelegen aan de singel 
tussen Potterspoort en Vlamingspoort, strekkende tot de stadsgracht 
bij de Korte Akkeren (Z = Hendrik Cornelis Camp; N = Gheen 

Jacobsz). Hiervan zal een akte worden opgemaakt. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

31-5-1622         invnr./blz. 196 / 208 
Verzoeker(s): Lijntgen Harmensdr, grootmoeder van de 
weeskinderen van Cornelis Jacobsz Scherp (tijdens zijn leven 
schermmeester), voogden en verwanten van de genoemde 
weeskinderen 
Verzoek: Lijntgen verzoekt om de schermschool draaiende te mogen 
houden met behulp van een ervaren leerling van de school. Jacob 
Cornelisz Scherp, de zoon (24 jaar) van Cornelis Scherp, is 
opgeroepen om mee te vechten in de oorlog; hij zou als 
schermmeester zijn vader kunnen opvolgen als hij weer terugkomt. 
Lijntgen moet in die tussentijd de weeskinderen zien groot te brengen 
en heeft daarvoor de opbrengst van de schermschool en het 
bijbehorende café hard nodig. 
Besluit: Toegestaan 

17-6-1622         invnr./blz. 196 / 209 
Verzoeker(s): Reyntgen Jansdochter van Yperen, gehuwd met 
Steven Janszoon Metselaer, portier van de Dijkspoort 
Verzoek: Suppliant verzoekt, omdat vroeger de vrouw van Mees 
Pouwelszoon brood, haring, fruit en bier e.d. verkocht bij de poort en 
omdat dit familie was toestemming om dit nu ook te mogen gaan 
doen. 
Besluit: Het wordt haar toegestaan om fruit te verkopen. Bier en 
brood zijn verboden. 

11-6-1622         invnr./blz. 196 / 209v 
Verzoeker(s): Eeuwout Adriaensz gehuwd met Elisabeth Jans, 
dochter van Jan Boele 
Verzoek: Jan Boele heeft de helft van zijn erfenis nagelaten aan zijn 
dochter Elisabeth en de andere helft aan haar (voor- en na)kinderen. 
De nalatenschap is geregeld bij notaris Melchior Caen te Middelburg. 
Suppliant verzoekt gelden die aan de kinderen zijn vermaakt te 
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mogen gebruiken voor hun opvoeding en onderhoud. 
Besluit: De weesmeesters brengen geen advies uit omdat zij geen 
kennis hebben van dit testament. De magistraat gaat akkoord met dit 
verzoek. 

11-6-1622         invnr./blz. 196 / 210v 
Verzoeker(s): Ghijsbert Pietersz Pater, lijndraaier, gehuwd met 
Anneken Maertens 
Verzoek: De moeder van Anneken, Aeff Jacobs, heeft bij testament 
de helft van haar bezittingen vermaakt aan Anneken. De andere helft 
gaat naar de weeskinderen van Jacob Maertensz Block (broer van 
Anneken). Anneken krijgt haar legitieme portie en het resterende deel 
is voor haar kind of kinderen. Indien zij kinderloos sterft, gaat de 
erfenis naar de kinderen van Jacob Maertensz Block. Suppliant 
verzoekt losbrieven uit de erfenis te halen omdat zij nu niks 
opbrengen. Hij zal dan een vergelijkbaar bedrag aan geld aan de 
weeskamer doe toekomen om bij het bedrag van de erfenis te 
storten. Sijmen Meeusz, voogd van de weeskinderen van Jacob is 
het hier niet mee eens. 
Besluit: De weeskamer horen Sijmen Meeuszoon nog eenmaal en 
verwijzen de zaak terug aan de magistraat. De magistraat gaat 
akkoord met het voorstel van suppliant. 

15-6-1622         invnr./blz. 196 / 211v 
Verzoeker(s): Aechte Henricksdr (weduwe van Henrick Gerritsen 
Vaetgen), Ariaen Hendricksz, Dirck Henricxz, Theunis Leenartsz 
(gehuwd met Lijsbeth Henricx), Louff Ariensz (gehuwd met Aeltgen 
Henricx). De reeds genoemde Ariaen Henricxsz en Dirck Henricxz 
treden ook op als supplianten voor het weeskind van Henrick 
Henricxz en Commertgen Andriesdochter 
Verzoek: Omdat de erflater nogal veel schulden had, en de 
schuldeisers beslag willen gaan leggen, zijn de supplianten voor 
advies naar de Raadkamer gegaan (met Jacob Cornelis Caen en 
Sibrant Jansz (subalterne voogden). De Raadkamer heeft 
toestemming gegeven een stuk land in zijn geheel te verkopen. Dit 

stuk land (drie morgen en twee hondt) ligt in Bloemendaal en loopt 
van de Kleiweg tot aan de sloot van Dirckgen Theunis (N = Dirck 
Willemsz (of het oude kerkhof); Z = de hofstede van Willem 
Hendricksz). Voordat de zitdag heeft plaatsgevonden heeft een koper 
zich gemeld nl. Jan Jansz Smith. Deze bood ƒ 1340 in contanten. 
Deze verkoop heeft reeds op 25 mei 1622 plaatsgevonden en 
supplianten verzoeken de magistraat de verkoop achteraf goed te 
keuren voor het 1/12 deel dat het weeskind toekomt. 

15-6-1622         invnr./blz. 196 / 211v 
Verzoeker(s): - 
Besluit: Advies van de weeskamer; nadat ze de subalterne voogden 
hebben gehoord (die zeggen van niets te weten) keuren ze het 
verzoek goed, maar de voornoemde voogden Jacob Cornelis Cant en 
Sijbrant Jansz te ontslaan van hun verantwoordelijkheid wat betreft 
dit verzoek. 
Handmerk: Aechte Henricxs, Arien Hendricxz Vaetgen, Thonis 
Leendertsz, Dirck Hendricxz Vaetgen en Cornelis Ariensz 

16-6-1622         invnr./blz. 196 / 213 
Verzoeker(s): Aechte Hendrixdochter, weduwe van Hendrick 
Gerritszoon Vaetgen; Arien Hendrickszoon, Dirck Hendrickszoon, 
Theunis Leenderszoon gehuwd met Lijsbeth Hendrixs, Louff 
Arienszoon gehuwd met Echgen Hendrixs. Zij zijn allen 
bloedverwanten van het weeskind van Hendrick Hendrickszoon 
zaliger en Commertgen Ariensdochter. Allen behoren tot de 
erfgenamen van Hendrick Gerritszoon) 
Verzoek: Omdat de erflater nogal wat schuldem had, heeft men de 
verkoop van een rosmolen, huis en goederen zelf ter hand genomen 
na goedkeuring van de Raadkamer. Deze verkoop wordt gedaan 
door Jan Corneliszoon Caen en Sijbrant Janszoon (behorende tot de 
familie van de supplianten). Daar de verkoop niet zo gaat als 
supplianten met voornoemde Jacob en Sijbrant hadden afgesproken, 
verzoeken ze nu in eerste instantie de verkoop zodanig te doe dat het 
twaalfde deel voor het weeskind gewaarborgd is. 
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Besluit: Toegestaan, weeskamer laat goedkeuring over aan de 
magistraat. 
Het verzoek is ondertekend met de merken van Theunis Louff 
Arienszoon en Thonis Leendertszoon. 

18-6-1622         invnr./blz. 196 / 215 
Verzoeker(s): Frans Jacobszoon Schoon en Jacob Jacobszoon 
Schoon, voogden van de weeskinderen van Mertijngen Jacobs en 
wijlen Jan Harmenszoon de Vrije de Jonge en de kinderen uit haar 
tweede huwelijk met Jan Bosch. 
Verzoek: Supplianten (broers van Mertijntgen Jacobs) hebben 
onenigheid met Jan Bosch over de erfenis van Aechte Schoon 
(moeder van supplianten). Mertijntgen heeft recht op haar legitieme 
portie, maar het erfdeel waar haar kinderen recht op hebben moet 
naar de weeskamer worden gebracht en op rente gezet. Supplianten 
verzoeken om als handelingsbekwaam te worden aangemerkt 
(veniam agendi) en zo te kunnen optreden ten gunste van de 
kinderen 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

21-6-1622         invnr./blz. 196 / 216 
Verzoeker(s): Cornelis van den Houff, notaris en curator over de 
boedel van Jan Pieter Seysen (overleden) 
Verzoek: Suppliant is gerechtigd de zaken met de eisers en 
crediteurs die geld te vorderen hebben van Jan Pieter Seyszoon af te 
handelen.Hij verzoekt daartoe geld van de schepenen te mogen 
ontvangen om een advocaat te betalen. De eisers moeten nu met alle 
bewijzen bij de schepenen hun geld opeisen. Daar er nogal wat 
eisers hun zaken laten behartigen door advocaten, heeft van den 
Houff toestemming nodig om ook een advocaat te betalen. 
Besluit: Toegestaan 

21-6-1622         invnr./blz. 196 / 216v 
Verzoeker(s): Cornelis van den Houff (notaris) 
Verzoek: Cornelis van den Houff is curator over de erfenis van Dirck 

Janszoon Houtsager. De boedel is een tijd in bewaring gegeven bij 
Cornelis Janszoon Sempel, omdat men vermoedde dat er wettige 
erfgenamen op zouden komen dagen. Nu dat niet is gebeurd, en de 
boedel en een huis aan de Keizerstraat toevalt aan de 
Aalmoezeniers, verzoekt van den Houff de sequester Cornelis 
Janszoon Sempel van zijn plicht te ontslaan en het huis en de boedel 
(als curator) in opdracht van de aalmoezeniers te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan. 

21-6-1622         invnr./blz. 196 / 217 
Verzoeker(s): Anneken Corn. Broosen, vrouw van Arien Corneliszoon 
van Schoutten. Arien Coneliszoon is in dienst van de compagnie van 
kapitein Melchior Bevening. 
Verzoek: In de weeskamer is een bedrag van ƒ 100 aanwezig op 
naam van de kinderen. Haar man heeft haar achtergelaten met 
weinig middelen van bestaan. Anneken verzoekt om dit bedrag op 
rente te mogen uitzetten, zodat zij toch enig inkomen heeft. 
Besluit: Weesmeesters verzoeken de gemeente garant te staan voor 
dit bedrag. Haar man is niet mals en zodra hij terugkeert en 
protesteert tegen de goedkeuring van dit verzoek, moet deze 
toestemming aan Anneken ongedaan gemaakt kunnen worden door 
deze garantstelling. Het verzoek wordt toegestaan, na advies van de 
weesmeesters ter harte te hebben genomen 

23-6-1622         invnr./blz. 196 / 218 
Verzoeker(s): Jannitgen Jans, weduwe van Cornelis Liebenszoon, 
voerman 
Verzoek: Cornelis Lievenszoon heeft aan Jannitgen 2 paarden en 
een wagen en bijbehorend gereedschap nagelaten. Jannitgen 
verzoekt nu, hoewel er nog geen voogd over de kinderen is 
benoemd, de paarden en wagen etc. te mogen verkopen, omdat zij er 
een goede koper voor heeft. De paarden gaan haar anders te veel 
kosten aan eten en stalhuur. 
Besluit: Toegestaan. Zij moet wel de rekening bewaren en deze aan 
de toekomstige voogd(en) overleggen. 
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25-6-1622         invnr./blz. 196 / 218v 
Verzoeker(s): Hendrick Adriaensz, zoon van wijlen Adriaen 
Hendricxz. Cleynmeeltgen (molenaar) en Michiel Daemsz, getrouwd 
met Marritgen Adriaens (zuster van Hendrick) 
Verzoek: Pietertgen Ghijsberts, grootmoeder van Hendrick en 
Marritgen heeft een rosmolen nagelaten, ten westen van de 
Dijkspoort bij de Leckwersteeg (= Zwaansgat). Zij had de molen 
geërfd van haar vader Ghijsbert de molenaar, die deze molen weer 
heeft geërfd van Cornelis de Loose, molenaar, ook wel Cornelis 
Oolofsz genoemd. Vanwege de oorlog heeft de gemeente het erf 
rond de molen gebruikt als fortificatie. Pietertgen en Adriaen 
ontvingen daar elk ƒ 3 per jaar voor (lijfrente). Supplianten zeggen 
echter dat dit niet wil zeggen dat de gemeente het recht heeft het erf 
naar eigen believen te mogen gebruiken nu de tijden weer wat 
rustiger zijn. Zij willen graag in overleg de zaak goed regelen en met 
redelijke voorstellen komen; eventueel overgaan tot verkoop van 
molen en grond. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

22-10-1622         invnr./blz. 196 / 219 
Verzoeker(s): Neeltgen Wouters, weduwe van Willem Cornelisz 
Visser, oud 64 jaar. 
Verzoek: Suppliante verzoekt om in het St.-Elizabethgasthuis te 
mogen worden opgenomen, omdat zij niet meer in staat is voor 
zichzelf te zorgen. Om dit te bekostigen brengt zij in: een huis aan de 
Raam (Z = het poortje van Jan Hendricxz Wantslager; N = 
Commertgen Danielsz). Opbrengst van een lening uitstaande op een 
huis aan de Aaltje Bakstraat. Dit huis wordt bewoond door Gerrit 
Danielsz Brouwer. Tevens brengt zij nog in geld en goederen. 
Besluit: De gasthuismeesters zijn op bezoek geweest bij Neeltgen; 
het St.-Elizabethgasthuis is echter vol. Zij hebben met instemming 
van Neeltgen wel een plaats voor haar in het St.-Catharinagasthuis. 

14-7-1622         invnr./blz. 196 / 220 
Verzoeker(s): Gerrit Jansz Pauw, poorter van Gouda, voogd over het 

weeskind van Marten Maertensz Koot (overleden te Gouderak). 
Verzoek: Doordat de oudtante, Pieterken Jansdr (non in het 
Catharinaklooster), van het kind overleden is, heeft het kind recht op 
1/20 deel van een huis. Dit huis is gelegen achter het huis van wijlen 
Sijtgen Anxsten op het waterschap van de Peperstraat en een brug 
over hetzelfde waterschap. Supplianten verzoeken, mede namens de 
andere erfgenamen, het huis te mogen verkopen en het kindsdeel op 
rente te mogen zetten. Alle erfgenamen wonen buiten Gouda. 
Besluit: Daar het kind geregistreerd staat in Gouderak, worden de 
schout en gezworenen verzocht hierop advies uit te brengen. 
Verzoek wordt goedgekeurd. 

16-7-1622         invnr./blz. 196 / 221 
Verzoeker(s): Reynier Michielsz Scheepmaecker (scheepmaker) en 
Jan Leenman, voogden over Geertgen Hermansdr (minderjarige 
dochter van wijlen Lampgen Reyniersdr; Lampgen was zelf een 
dochter van Reynier Ariensz Gouwenrock). Tevens is als suppliant 
aanwezig Marten Dircksz (brouwersknecht), voogd over de 
weeskinderen van Sijs Reyniersdr, allen zoons van Reinier Ariensz 
Verzoek: Supplianten verzoeken een huis te mogen verkopen in de 
Vogelenzang, ook ten gunste van de minderjarige kinderen. 
Besluit: Advies wordt gevraagd van de weeskamer. 

6-6-1622         invnr./blz. 196 / 221v 
Verzoeker(s): Harman Andriesz Spellemaecker en Marritgen 
Michiels, beiden 72 jaar oud 
Verzoek: Supplianten verzoeken zich te mogen inkopen in het St.-
Catharinagasthuis vanwege hun ouderdom. Zij brengen in: een huis 
aan de Raam op de hoek van het St.-Jacobserf, een bed met 4 
lakens, 4 dekens, 10 slopen, 4 kussens, 8 mannenhemden, 8 
vrouwenhemden en verder lijfgoed. 
Besluit: Het verzoek wordt voor advies doorgestuurd naar de 
gasthuismeesters. 
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22-7-1622         invnr./blz. 196 / 222v 
Verzoeker(s): Harman Andriesz Spellemaecker en zijn vrouw 
Marritgen Michels 
Verzoek: Zij verzoeken nogmaals om zich te mogen inkopen in het 
St.-Catharinagasthuis. Zij brengen daarvoor in: een huis aan de 
Raam (waarde ƒ 1600) en andere goederen. Voor het advies van de 
gasthuismeesters tot goedkeuring is bijgevoegd een lijst met 
bezittingen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de gasthuismeesters. 

16-8-1622         invnr./blz. 196 / 223 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz Pieman, sleper 
Verzoek: Suppliant verzoekt om, na het dodelijk ongeluk dat hij heeft 
veroorzaakt en nadat hij verbannen is geweest, orde op zaken te 
mogen stellen. Het slachtoffer was Alidt Gerritsdr Hij verzoekt om 
weer te mogen rijden met de kar om zodoende inkomsten te 
verkrijgen. Indien dit niet wordt toegestaan wil hij graag een knecht 
aanstellen. 
Besluit: Toegestaan, met dien verstande, dat hij alleen vervoeren 
mag per slede. Hij mag wel met de kar rijden, doch alleen met 
bloedverwanten. 

23-8-1622         invnr./blz. 196 / 223v 
Verzoeker(s): Jan Jansz Cant (getrouwd met Marritgen 
Bartholomeus, dochter van Bartholomeus Fransz Alcruis), Gillis 
Siverts Spaens en Cornelis Cornelisz Sackendrager (zakkendrager) 
als voogden over de minderjarige weeskindern van Bartholomeus 
Fransz 
Verzoek: Supplianten verzoeken de nagelaten erfenis van 
Bartholomeus Fransz te mogen laten taxeren door Gerrit Quirijnsz 
Hola, daar er nogal wat schulden zijn en er nog meer crediteuren 
worden verwacht. Dit alles om te bepalen of de erfenis aanvaard dan 
wel geweigerd moet worden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Gillis Sivertsz en Cornelis Cornelisz 

1-9-1622         invnr./blz. 196 / 225v 
Verzoeker(s): Stephanus van Aernhem en George Baliotis de Jonge, 
houders van de bank van lening 
Verzoek: George Baliotis de Oude had vergunning voor het houden 
van een bank van lening. Zijn opvolging was per contract geregeld en 
voorbehouden aan erfgenamen of landgenoten. Supplianten 
verzoeken goedkeuring om Johan Rochatis, houder van een bank 
van lening te Gorinchem, medehouder van de bank van lening in 
Gouda te laten worden. 
Besluit: Goedgekeurd, op voorwaarde dat het contract met Johan 
Rochatis eerst aan de magistraat wordt voorgelegd. 

1-9-1622         invnr./blz. 196 / 227 
Verzoeker(s): Hugo Cole, Franse-schoolmeester 
Verzoek: Suppliant heeft toestemming om school te houden in 
Gouda. Hij verzoekt verhoging van zijn traktement. Hij kan dan, 
wegens toeloop van kinderen buiten Gouda, een groter huis gaan 
bewonen. De kinderen van buiten Gouda kunnen dan in de kost 
komen. 
Besluit: Suppliant krijgt een verhoging met een maximum van ƒ 26 
per jaar. Dit gaat in zodra hij een groter huis heeft gevonden. 

1-9-1622         invnr./blz. 196 / 227v 
Verzoeker(s): Dirck Gerritsz Hopcooper, curator over de boedel van 
Claertgen Vrancken 
Verzoek: Clartgen Vrancken heeft aan de Singel een tuin verkocht. 
Zij heeft rentebrieven uitgegeven aan crediteuren zonder kennis van 
zaken. De curator vraagt een en ander alsnog achteraf te mogen 
regelen, mede op verzoek van voornoemde crediteuren. 
Besluit: Toegestaan. 

18-9-1622         invnr./blz. 196 / 228 
Verzoeker(s): Theunis Cornelis Raemborger, weduwnaar van 
Marrichgen Pietersdr, de erfgenamen van Marrichgen Pietersdr en de 
voogden van de minderjarige kinderen die tevens haar erfgenaam 
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zijn 
Verzoek: Om, zonder ruzie, een boedelscheiding te maken vragen de 
supplianten om het akkoord dat gemaakt is door Hillebrant Pietersz 
(politiemeester) en mr. Lambert Coppert goed te keuren. Daarin 
wordt aan Theunis Cornelis Raemborger een bedrag van ƒ 1050 
toegezegd. Wat overblijft is voor de overige erfgenamen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Theunis Cornelis Raemburch Ghoosen 

20-9-1622         invnr./blz. 196 / 229v 
Verzoeker(s): Stijncken Jacobsdr, weduwe van mr Jan Jansz van 
Vennip, eertijds kloosterlinge bij de nonnen op de Gouwe. 
Verzoek: Suppliante verzoekt goedkeuring te verlenen aan de 
leproosmeesters om haar huis en andere goederen te verkopen. Zij is 
niet meer in staat voor zichzelf te zorgen en wil zich door de middelen 
die zij uit de verkoop verkrijgt, inkopen tot haar dood in het 
Leprooshuis. 
Besluit: Toegestaan. 

1-10-1622         invnr./blz. 196 / 230 
Verzoeker(s): Jan Crijnen Schoonhoffsman, Dirck Pietersz Blau 
(bode), Govert Gerritsz Maerlingh en Frans Jansz, als voogden over 
de kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz Scherp (schermmeester) en 
wijlen zijn vrouw Annitgen Hermans. 
Verzoek: Supplianten verzoeken aangesteld te worden als curator 
over de nagelaten boedel om uit te zoeken of er na het betalen van 
de crediteuren nog geld over is. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. Is er inderdaad 
geen geld meer over dan mag de erfenis geweigerd worden. 
Handmerk: Govert Gerritsz Maerlingh 

17-10-1622         invnr./blz. 196 / 231 
Verzoeker(s): Leendert Ariensz Spruyt 
Verzoek: Suppliant, ingeland in het land van Steyn, wordt gevangen 
gehouden. Hij heeft zijn belastingaanslag verscheurd en de baljuw 

uitgescholden. Suppliant verzoekt de burgemeesters om vrijlating 
daar hij al 3 weken zonder vorm van proces is vastgehouden. Na 
deze 3 weken heeft hij een dagvaarding gekregen die hij heeft 
teruggestuurd. Zijn werkzaamheden als landbouwer komen in het 
gedrang. 
Besluit: De burgemeesters raadplegen de betreffende baljuw Cloots. 
Die stelt dat de burgemeesters de zaak niet kunnen seponeren, maar 
dat deze zaak moet worden doorverwezen naar de betreffende 
commissie van schepenen. Burgemeesters besluiten volgens dit 
advies. 

22-10-1622         invnr./blz. 196 / 232v 
Verzoeker(s): Gijsbert Jacobsz in De Goude Waegen. 
Verzoek: Suppliant is beboet door de baljuw wegens het aanbrengen 
van planken op zijn schuur achter zijn huis, terwijl hij is gesommeerd 
een stenen schuur op te trekken. Hij heeft hiervoor geen geld en 
verzoekt om uitstel. 
Besluit: Indien de suppliant de boete betaalt, zal hem twee jaar uitstel 
worden verleend. 

29-10-1622         invnr./blz. 196 / 233 
Verzoeker(s): Jan Pietersz (kleinwerkmaker), voogd van Huych 
Gerritsz (kleermaker) en Marritgen Dircksdr; suppliant treedt ook op 
namens Bastiaan Pietersz, medevoogd. 
Verzoek: Het weeskind is voor 1/3 deel erfgenaam van een huis aan 
Lange Groenendaal oz (O = de weduwe van Willem Pietersz, 
schrijnwerker; W = Dirck Pietersz, schoenmaker). De twee andere 
erfgenamen zijn Dirk Huygen en Geertgen Huggen. Suppliant 
verzoekt met instemming van de mede-erfgenamen het huis te 
mogen verkopen om schulden te kunnen betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. Verkoop moet 
geschieden in het openbaar. 

29-10-1622         invnr./blz. 196 / 233v 
Verzoeker(s): Gillis Jansz en zijn vrouw Adriaenken 
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Verzoek: Gezien hun hoge leeftijd (ver in de 70) en het onvermogen 
voor zichzelf te zorgen, verzoeken supplianten opgenomen te worden 
in het Leprooshuis. Zij brengen hun huisje aan de Raam en hun 
inboedel in. 
Besluit: De leproosmeesters, die na inspectie van het bezit niet staan 
te springen om ze op te nemen, willen dit toch bij hoge uitzondering 
doen, op voorspraak van de predikant en enkele anderen. Verzoek 
toegestaan. 

29-10-1622         invnr./blz. 196 / 234 
Verzoeker(s): Aeltgen Damen van der Linden, weduwe van Barthout 
Willemsz van Abbesteech 
Verzoek: Ten behoeve van Willem Barthoutsz, haar zoon moet 
volgens testament ƒ 7500 vastgezet worden bij de weeskamer. Zij 
heeft met de grootvader, Willem Barthoutsz, schepen en voogd van 
het kind, 17 rentebrieven en ƒ 400 contant bij de weeskamer 
gebracht. Suppliant verzoekt goedkeuring voor deze wijze van 
financieren van de benodigde ƒ 7500. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

1-11-1622         invnr./blz. 196 / 236 
Verzoeker(s): Willem Jasparsz Teylingen, curator over de boedel van 
Jan Gerritsz, mandenmaker 
Verzoek: Suppliant is door Joost Jansz van Ophemert voor de 
rechtbank gedaagd vanwege een vordering op wijlen Jan Gerritsz, 
mandenmaker. De vordering betreft de verkoop van een huis in de 
Cappenersteeg. Suppliant verzoekt goedkeuring tot het alsnog 
legaliseren van de verkoop. 
Besluit: Toegestaan. 

1-11-1622         invnr./blz. 196 / 236v 
Verzoeker(s): Cornelis van der Houff ten behoeve van Roel Jacobsz, 
schipper. 
Verzoek: Roel Jacobsz heeft een huis in de Nieuwe Zak verkocht aan 
Lambert Jansz voor ƒ 2300. Het huis is ook nog belast met 

hypotheken. Schuldeisers zijn Annetgen Gerrits, weduwe van Jan 
Hendricxsz Smith en Frans Jacobsz Schoon. Suppliant verzoekt de 
kusting- en rentebrieven op naam van de koper te mogen zetten. 
Besluit: Toegestaan. 

1-11-1622         invnr./blz. 196 / 237v 
Verzoeker(s): Jacob Jansz Clinckebijl en Neeltgen Jans, zijn vrouw 
Verzoek: Supplianten bezitten enige goederen uit de erfenis van hun 
nicht Marritgen Cornelis Coppisz, waarvan hun kinderen de 
erfgenaam zijn. Zij verzoeken burgemeester Cool aan te stellen als 
administrateur over deze goederen. 
Besluit: Toegestaan. 

4-11-1622         invnr./blz. 196 / 238 
Verzoeker(s): Lieven Pietersz en Cornelis Cornelisz, legwerker, als 
voogden over de weeskinderen van Gerrit Jansz van Uytwijck 
Verzoek: Wouterken Cornelisdr, grootmoeder van de weeskinderen, 
heeft een huis nagelaten in Gorinchem aan de Vraanstraat. De 
weeskinderen erven hiervan 1/3 deel. Supplianten verzoeken het huis 
te mogen verkopen; dit met toestemming van de andere erfgenamen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Cornelis Cornelisz 

18-11-1622         invnr./blz. 196 / 239 
Verzoeker(s): Crijn Harmansz, schrijnwerker. 
Verzoek: Daar suppliant 71 jaar is en slechtziend, kan hij niet meer 
de kost verdienen. Hij verzoekt om opgenomen te worden in het 
Leprooshuis. 
Besluit: De leproosmeesters wordt opgedragen met suppliant te 
overleggen. 

19-11-1622         invnr./blz. 196 / 239v 
Verzoeker(s): Christiaen Hamelsz, schipper, en Louris Dircxz., 
wijnverlater. 
Verzoek: Supplianten hebben zich borg gesteld voor Maerten 
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Gerritsz, kistenmaker, voor een bedrag van ƒ 1900 t.b.v. de koop van 
een huis aan de Lange Groenendaal nz. Supplianten zijn door 
Andries Jaspers, verkoper van het huis, er op aangesproken dat hij 
een betaling van meer dan ƒ 100 nog niet ontvangen heeft. Zij zijn 
echter met Andries Jaspers overeengekomen dat, indien Maerten 
Gerritsz niet betaalt, hij het huis terugkrijgt. Supplianten verzoeken 
deze regeling door Gerrit Hola, klerk ter secretarie, te laten 
vastleggen. 
Besluit: Toegestaan. 
Handmerk: Christiaen Hamelsz en Louris Dircxz. 

1622         invnr./blz. 196 / 240 
Verzoeker(s): Daniel Huybertsz messenmaker 
Verzoek: Nadat zijn vrouw Marrichgen Philps was overleden, heeft hij 
verzuimd de nalatenschap t.b.v. van zijn 5 minderjarige kinderen ter 
weeskamer te brengen. Hij had het geld nodig omdat hij wegens een 
ongeval minder inkomsten had. Bovendien hebben de kinderen 
geërfd van hun grootvader Philps Willemsz De medevoogden van de 
kinderen zijn Willem Philps, Huybert Danielsz en Gerrit Jacobsz 
messenmaker. Suppliant verzoekt goedkeuring om 3 jaar lang voor 4 
kinderen ƒ 50 per jaar uit de erfenis te mogen gebruiken voor 
voeding. Het vijfde kind Lijsbetgen Daniels wordt onderhouden door 
Willem Philps. 
Besluit: Geen besluit toegevoegd. 

22-11-1622         invnr./blz. 197 / 1 
Verzoeker(s): Geen Doeensz Backer, oud 71 jaar, en zijn vrouw 
Annitgen Dircxs, oud 73 jaar 
Verzoek: Verzoeken om toestemming tot onderhandeling met de 
regenten van het Leprooshuis. Zij willen zich aldaar inkopen wegens 
hun afnemende krachten en ouderdom. 
Besluit: Toegestaan. 
Zie blz. 008 

14-11-1622         invnr./blz. 197 / 1v 
Verzoeker(s): Jan Jacobsz Swartvelt, Jan Joosten de Hooren en 
Adriaen Jacobsz Swartvelt, voogden van de drie weeskinderen van 
Gijsbert Jacobsz Swartvelt en Pleuntgen Cornelisdochter 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring tot verkoop van een huis ten 
behoeve van alle erfgenamen. Dit huis is gelegen aan de Kleiweg wz 
op de hoek van de Elzenmarkt bij de St. Anthonisbrug. De erflaatster 
van dit huis was Neeltgen Pietersdr Verduech, oudtante van de 
voornoemde weeskinderen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters toegestaan. 

20-12-1622         invnr./blz. 197 / 2v 
Verzoeker(s): Geertgen Davitsdochter, echtgenote van Jacob 
Reyniersz Block 
Verzoek: Verzoekt toestemming tot verkoop van haar huis in verband 
met schulden aan Frans Adriaensz Zuyvelcooper (zuivelkoper). Haar 
man heeft haar moedwillig verlaten door dienst te nemen in de ruiterij 
van Mansvelt en niets meer van zich te laten horen. Zij verzoekt de 
broer van haar man, Cornelis Reyniersz Block, en vroegere voogden, 
Vincent Bouwensz en Jacob Jacobsz IJserman, op te laten treden als 
gemachtigden bij de verkoop. 
Besluit: Toegestaan. 

20-12-1622         invnr./blz. 197 / 3 
Verzoeker(s): regenten van het Aalmoezeniershuis 
Verzoek: Verzoeken profijt te mogen trekken van diverse 
belastinginkomsten en verleende diensten ten behoeve van het 
Aalmoezeniershuis. Ze verkeren in grote financiële nood. 
Besluit: Toegestaan. 

21-12-1622         invnr./blz. 197 / 4 
Verzoeker(s): Remmer Remmersz, voormalig houtzager, en zijn 
echtgenote Marritgen Perdoms, wasvrouw, wonende aan de Raam 
oz 
Verzoek: Verzoeken te mogen onderhandelen met de regenten van 
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het Leprooshuis. Zij willen daarin worden opgenomen wegens 
ouderdom en invaliditeit. 
Besluit: Toegestaan op 17 januari 1623 met akkoord van de regenten 
na moeizaam overleg in verband met de geringe financiële middelen 
van het echtpaar. 
Zie blz. 006 

2-1-1623         invnr./blz. 197 / 5 
Verzoeker(s): Hendrick Jansz Cousmaecker 
Verzoek: Verzoekt een schikking te treffen bij de achterstallig betaling 
van pachtgelden. De schuld bedraagt ƒ 600. Hij is pachter van het 
boterhuis en de accijns op wollen laken. 
Besluit: Toegestaan. Schikking bestaat uit zes maandelijkse 
betalingen van ƒ 100. 

12-1-1623         invnr./blz. 197 / 5v 
Verzoeker(s): Hugo Cole, Franse leraar 
Verzoek: Verzoekt hem te benoemen met ingang van 1 november 
1622. Verzoekt bovendien om betaling van traktement. Dit traktement 
bedraagt ƒ 66 per jaar. 
Besluit: Toegestaan. 

16-1-1623         invnr./blz. 197 / 7 
Verzoeker(s): Daem Ariensz van Lamuyden, oud meer dan 50 jaar 
Verzoek: Verzoekt goedkeuring van het stadsbestuur om zijn intrek te 
mogen nemen in het St. Catharina-gasthuis. Hij heeft zelf een 
gesprek gevoerd met de gasthuismeesters. Hij brengt ƒ 900, bed en 
kleding in. 
Besluit: Toegestaan. 

16-1-1623         invnr./blz. 197 / 9 
Verzoeker(s): Jan Jansz Clocke en Hendrik Jansz Soleer 
Verzoek: Verzoeken mede namens de verwanten van Gerritgen 
Jansdr om haar (hun nicht) op te laten nemen in het St.-
Elisbethgasthuis, daar zij zwakzinnig is. De ouders van Gerritgen zijn 

Jan Cornelisz en Neeltgen Willemsdr De verzoekers onderhouden 
ook Gerritgens broer Cornelis Jansz in het tuchthuis. 
Besluit: Na toestemming van het gemeentebestuur eisen de 
gasthuismeesters dat de schuldbrief van ƒ 408 (erfenis van Cornelis 
Jansz Clocke, vader van de verzoekschrijvers) wordt omgezet in een 
obligatie. Ook moet Gerritgen ƒ 100 contant inbrengen en helpen in 
de keuken. 

16-1-1623         invnr./blz. 197 / 10 
Verzoeker(s): Cornelis Adriaensz de Doot, Cornelis Jaspersz de 
Doot, Hendrick Maertensz Caescooper en Leendert Jansz Verhouff, 
voogden van Marritgen Adriaens (minderjarig weeskind van Adriaen 
Cornelisz de Doot en Geertgen Aertsdr 
Verzoek: Verzoeken te mogen overgaan tot verkoop van een huis 
aan de Blauwstraat, tussen het huis van Jan Maertensz Camperman, 
schipper, en het huis van Jan Garrebrantsz, lijndraaier. Aan de 
achterkant grenst het huis aan "In de blauwe henne", eigendom van 
Jan Govertsz Zij willen het huis verkopen om schulden te voldoen en 
omdat het weinig huuropbrengst heeft (huurder: Aert Adriaensz). 
Besluit: Toegestaan. 

17-1-1623         invnr./blz. 197 / 11 
Verzoeker(s): IJsbrant Dircxsz, Harmen Cornelisz Slot, Theunis 
Claesz en Cornelis Theunisz, voogden van de minderjarige 
weeskinderen Jan, Job, Willem Claesz en Ariaentgen Claesdr 
(ouders: Claes Theunisz, schoenmaker en huidekoper, en Ariaentgen 
Theunisdr) 
Verzoek: Verzoeken toestemming tot openbare verkoop van een huis 
aan de westzijde van de Vrouwesteeg (Z = Walich Paulusz, 
schuitevoerder; N = Pauwels Ariensz, metselaar). Uit de opbrengst 
moet ƒ 100 betaald worden aan het weeshuis. 
Besluit: Toegestaan. 
Zie fol. 31v 
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21-1-1623         invnr./blz. 197 / 12 
Verzoeker(s): Jan Pietersz, Jan Jansz (ooms), Gillis Ariensz, 
speldenmaker, en Hendrick Jansz, kousemaker, voogden van de 
weeskinderen van Truytgen Segers en Jacob Pietersz 
Verzoek: Verzoeken toestemming, wegens hoge schulden, tot 
openbare verkoop van de volgende huizen: 1) Een huis in de 
Vogelenzang (Z = Jan Jansz, kleingarenspinner; N = het Wijde Slop), 
aan de voorkant strekkende tot het huis van Jan Andriesz, kuiper. Er 
rust een schuld op dit huis te betalen o.a. aan de erfgenamen van 
Frans Pietersz Vereyck en Jan Jacobsz, bakker. 2) Een huis aan de 
noordzijde van de Cappenersteeg, strekkende van de openbare weg 
tot de sloot van Jan Jansz, kleingarenspinner (O = Leendert 
Govertsz, zakkedrager; W = Jan Evertsz van Dieuweren, bode). Op 
dit huis rust een schuld van ƒ 300, te betalen aan de erfgenamen van 
Gerrit Corsz 
Besluit: Toegestaan. 
Het Wijde Slop komt niet voor in de straatnamenboeken van A. 
Scheygrond. 

21-1-1623         invnr./blz. 197 / 13 
Verzoeker(s): Walich Pouwelsz en Cornelis Thielmansz, voogden van 
de kinderen van Claertgen Thielmansdr en Cornelis Crijnen en 
voogden van Joris Ariensz, zoon van Claertgen Thielmansdr en haar 
eerste man Arien Jorisz 
Verzoek: Verzoeken tot verkoop van een huis aan de Vrouwesteeg 
oz (Z = Theunis de Sackedrager; N = Maerten Pouwelsz). Dit huis 
valt voor de ene helft toe aan de weduwe en erfgenamen van Claes 
Vonck en voor de andere helft aan Pouwels Jorisz en Arien Jorisz. 
Besluit: Toegestaan, mits verkoop in het openbaar plaatsvindt. 
Handmerk: Walich Pouwelsz en Cornelis Thielmansz 

21-1-1623         invnr./blz. 197 / 13v 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz Pyeman 
Verzoek: Beschikking op een niet teruggevonden verzoek. 

Besluit: De verzoeker wordt tot nader order toegestaan te rijden met 
de slee en hij krijgt een verbod op het rijden met de wagen. 

25-1-1623         invnr./blz. 197 / 14 
Verzoeker(s): Isaack Tristeyn en Jacob Tristeyn, voogden van Jan 
Danielsz (minderjarig weeskind van Daniel Henricksz, kaaskoper, en 
Annetjen Jansdr); Jan Danielsz is medeërfgenaam van Maritgen 
Jansdr en Pieter Jansz Hoogenboom, overleden in het land van Stein 
Verzoek: De erfgenamen willen verkopen: een hofstede, een huis en 
een bergschuur en 14 morgen land in het land van Stein en 8 morgen 
land in Sluipwijk. De voogden verzoeken het 1/14 erfdeel van Jan 
Danielsz mede te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan. 

25-1-1623         invnr./blz. 197 / 15 
Verzoeker(s): Willem Jacobsz Starck, deurwaarder, en zijn 
meerderjarige kinderen Jan Willemsz en Trijntgen Willemsdr 
Verzoek: Verzoeken te mogen verkopen: 1. het huis gelegen aan de 
openbare weg (Z = Cornelis Adriaensz Post; N = de meisjes in "het 
Cleyn Hoorntgen" (bordeel?) en Cornelis Croosenz, metselaar), 
achter strekkende tot aan het erf van Bartholomees Nicolai, 
predikant; 2. de tuin aan de Jacob van Slupickxcade (Tweede Kade) 
buiten de Tiendewegspoort (Z = Dirck Sas, apotheker; N = de 
kinderen van Joosgen Dirckx in "de drie Croontgens"). De voogden 
van de minderjarige kinderen (Jacob Willemsz, Thomas Willemsz en 
Geertruyt Willemsdr) van Willem Jacobsz Starck, Job Jobsz en Garrit 
Claesz, weigeren in eerste instantie goedkeuring tot verkoop. Na 
overleg tussen weesmeesters en voogden wordt er toch goedkeuring 
verleend. 
Besluit: Toegestaan. 

28-1-1623         invnr./blz. 197 / 16 
Verzoeker(s): Claes Cornelisz Hensbeeck en Hendrick Jacobsz, 
voogden van de weeskinderen van mr. Pieter Cornelisz Hensbeeck 
Verzoek: Verzoeken om goedkeuring van de benoeming van Dirck 
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Gerritsz Hopcooper tot rentmeester. Zelf hebben zij geen tijd om geld 
en goederen van de weeskinderen te beheren. Als salaris ontvangt 
de rentmeester: ƒ 25 per jaar en ƒ 2 per dag extra en reis- en 
verblijfkosten bij reizen voor verplichtingen de weeskinderen 
aangaande. 
Besluit: Toegestaan. 

31-1-1623         invnr./blz. 197 / 17v 
Verzoeker(s): Thonis Willemsz, lijndraaier, Arien Ariensz Duyff, Dirck 
Ariensz van Leeuwen en Frans Jansz Smit, voogden van de 
weeskinderen van Willem Ariensz de Jonge en Sijtgen Ariensdr 
Verzoek: Verzoeken toestemming tot verkoop van een huis aan de 
Lange Tiendeweg (O = Cornelis Jacobsz, kuiper; W = Pieter 
Willemsz, bakker), wegens de geringe huuropbrengst. Tevens 
verzoek tot verkoop van een lijnbaan, die ligt tussen de 
Tiendewegspoort en de Kleiwegspoort, strekkende van de 
Lemdulsteeg tot de Kleiwegspoort. 
Besluit: Toegestaan. 
Handmerk: Thonis Willemsz 

23-10-1623         invnr./blz. 197 / 18v 
Verzoeker(s): Cornelis Aertsz, mastemaker 
Verzoek: Nadat verzoeker heeft vernomen dat tijdens de laatste 
schouw van de singels en de Goudkade tot aan het Bloemendaalse 
hek ontdekt is, dat hij zonder toestemming een laagte voor zijn helling 
heeft gemaakt en hem door de baljuw gesommeerd is deze laagte te 
dammen, verzoekt hij een duiker te mogen plaatsen. Hij wil deze 
duiker gebruiken om de masten van de Gouwe naar de uitgegraven 
opslag te vervoeren. Hij is bereid zelf de kade plaatselijk te 
versterken en eventuele voorzieningen ten behoeve van passanten te 
treffen. Na inspectie adviseren de baljuw, schout en heemraden van 
Bloemendaal de magistraat het verzoek toe te staan op de volgende 
voorwaarden: 1) Hij mag een gat graven van 18 voet (schuin 
aflopend). 2) Hij en zijn nakomelingen moeten voorzieningen treffen 
en onderhouden voor passanten. 3) Hij moet een bakstenen kade 

maken en een waterkering van 8 voet breed (volgens het door de 
suppliant ingezonden concept). 
Besluit: Nog niet toegestaan. 

4-2-1623         invnr./blz. 197 / 21v 
Verzoeker(s): Maerten Dircxsz, brouwersknecht, en Thonis Jacobsz, 
schipper, voogden van de weeskinderen van Esaias Laurisz en van 
Jacob Pietersz, metselaar 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring tot verkoop van een huis in de 
Vogelzang op de westhoek van de Lemdulsteeg. 
Besluit: Toegestaan. 
Handmerk: Maerten Dircxsz en Thonis Jacobsz 

3-2-1623         invnr./blz. 197 / 22v 
Verzoeker(s): Dignum Hermansz, Cornelis Hermansz en Willem 
Leendertsz, voogden van Willem Gerritsz, minderjarige zoon van 
wijlen Gerrit Hermansz (gewoond hebbende buiten de 
Tiendewegspoort, voorin de Boelekade) 
Verzoek: Verzoeken toestemming tot verkoop van de helft van twee 
huizen aan de Boelekade, naast de tuin van Mees Cornelisz, 
olieslager, om schulden te betalen. Willem Gerritsz heeft een 
meerderjarige broer Jan. 
Besluit: Toegestaan. 
Handmerk: Alle verzoekers 

14-2-1623         invnr./blz. 197 / 23v 
Verzoeker(s): Willem Barthout Abbesteech, burgemeester, en Daem 
Willemsz Abbesteech, resp. vader en broer van wijlen Barthout 
Willemsz Abbesteech en voogden over diens weeskind 
Verzoek: Verzoeken toestemming tot particuliere verkoop van 
kleding, juwelen, een geweer en andere goederen van de overledene 
ten behoeve van het weeskind. De goederen zijn getaxeerd door de 
uitdraagsters Geerte Gerrits (dochter van Gerrit Pater) en Alit 
Cornelis (dochter van wijlen Marritgen Kersten). 
Besluit: Toegestaan na advies van weesmeesters, mits de goederen 
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de taxatiewaarde opbrengen. Zo niet, dan worden ze in het openbaar 
geveild. 

4-2-1623         invnr./blz. 197 / 24v 
Verzoeker(s): Willem Jasparsz, bode met de roede, als curator van 
de boedel van Dirck Harmansz Nap 
Verzoek: Verzoekt om goedkeuring van een betalingsregeling die hij 
heeft getroffen met Cornelis Crijnen. Het betreft een huis dat 
laatstgenoemde verkocht heeft aan wijlen Dirck Harmansz Nap. Nap 
heeft slechts twee termijnen betaald. Crijnen krijgt het huis terug. 
Besluit: Deze zaak heeft al eerder gediend voor politiemeesters. 
Verzoek toegestaan. 

4-2-1623         invnr./blz. 197 / 25 
Verzoeker(s): Eeuwoutgen Huybrechts, echtgenote van Dirk Jansz bij 
Nacht 
Verzoek: Verzoekt beschikking te krijgen over de erfenis van wijlen 
Daem Jansz bij Nacht, broer van haar echtgenoot. Daar haar man 
luitenant is van kapitein Ellert Thomasz en onder de admiraliteit van 
Amsterdam dient, en veel afwezig is, heeft hij haar door middel van 
een ondertekende machtiging vrijheid van handelen gegeven. Haar 
zwager, Maerten Tijssen, gehuwd met Marritgen Huyberts, zal haar 
bijstaan. 
Besluit: Toegestaan mits met assistentie van notaris Dominicus Dou. 

11-2-1623         invnr./blz. 197 / 26 
Verzoeker(s): Daniel Hendricxz, vader van Jan Danielsz 
Verzoek: Verzoekt aan de weesmeesters en burgemeesters om 
ontslagen te worden van zijn verplichting om zijn zoon te moeten 
onderhouden tot aan diens meerderjarigheid. Zijn zoon heeft 
voldoende middelen van bestaan en is 20 jaar. Verzoeker maakt 
gebruik van artikel 88 uit de verordening op de weeskamer om zijn 
verzoek te staven. 
Besluit: Toegestaan na toestemming van de weeskamer en na 
raadpleging van de voogden van Jan Danielsz, te weten Ghijbrecht 

Hendricxz (in Antwerpen), oud-burgemeester, Jacob Pietersz 
Tristeyn en Isaack Pietersz Tristeyn. 
Zie ook fol. 28v 

11-2-1623         invnr./blz. 197 / 27 
Verzoeker(s): Maddeleen Fransdr, 65 jaar, weduwe van Jan Jansz, 
schipper op de marktschuit van Gouda naar Utrecht 
Verzoek: Verzoekt toestemming om i.v.m. concurrentie 
boodschappen en brieven te mogen blijven bezorgen van Gouda 
naar Utrecht v.v. Zij is 20 jaar weduwe en heeft met behulp van haar 
zoon, Cornelis Thijsz, al die tijd hiermee de kost verdiend voor haar 
en haar vijf kinderen. 
Besluit: Toegestaan. 

27-2-1623         invnr./blz. 197 / 27v 
Verzoeker(s): Sijvert Pietersz en Claes Hendricxsz, pottebakker, 
voogden van Pieter Dirksz, weeskind van Annichgen Pietersdr en 
Dirck Harmansz 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring tot verkoop van een huis aan de 
Komijnsteeg (O = Jan Nijsz; W = Sije Pietersdr). De erfenis is 
nagelaten door Marrichgen Jacobs, grootmoeder van het weeskind. 
Besluit: Toegestaan na advies weesmeesters. 
Handmerk: Sijvert Pietersz 

27-2-1623         invnr./blz. 197 / 28v 
Verzoeker(s): Jan Danielsz, zoon van Daniel Hendricxz. 
Verzoek: Verzoekt nietigverklaring van de toestemming op het 
verzoek van zijn vader (zie OA 197 blz. 26). Suppliant zet uiteen dat 
hij niet over voldoende middelen beschikt om in zijn onderhoud te 
voorzien. 
Besluit: Toegestaan na heroverweging door weesmeesters en 
magistraat. 

27-2-1623         invnr./blz. 197 / 29v 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz, kuiper, gehuwd met Neeltgen 
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Jansdr, Cornelis Jansz, lijndraaier, en Jan Jacobsz, schipper, als 
voogden over de weeskinderen van Jannitgen Jans en van 
Pietertgen Jansdr (Meynsgen Thonis). Cornelis Jansz is de vader van 
de weeskinderen van Jannitgen Jans. Cornelis Cornelisz en Jan 
Jacobsz hebben tevens volmacht van Jacob Jansz te Rotterdam. 
Verzoek: Betreft erfenis van Neeltgen Jacobsdr, weduwe van Jan 
Pietersz, varkensslager. Deze erfenis bestaat uit een povere inboedel 
en een hypotheek die verleend is aan Maerten Fransz, varensgezel, 
ter waarde van ƒ 1650. Zij verzoeken deling van de boedel en 
verkoop van de hypotheek ten behoeve van alle erfgenamen en 
aflossing van alle schulden. 
Besluit: Toegestaan mits ten aanzien van de weeskinderen hun deel 
van de hypotheek zal worden belegd, evenals het hun toekomende 
deel van de openbaar verkochte inboedel. 
Handmerk: Cornelis Jansz 

27-2-1623         invnr./blz. 197 / 31 
Verzoeker(s): Dekens en overluiden van het zakkendragersgilde 
Verzoek: Verbod op het dobbelen om de turfvracht, alvorens deze is 
aangevoerd bij de St.-Remeynsbrug en de Sluistoren 
(Verlorenkosttoren), op straffe van een boeten. 
Besluit: Toegestaan. De boete wordt bepaald op ƒ 1.10.0 bij 
overtreding. 

1-3-1623         invnr./blz. 197 / 31v 
Verzoeker(s): Hendrick Harmansz, smid, en zijn vrouw Marritgen 
Gerritsdr 
Verzoek: Verzoeken toestemming om zich te mogen inkopen in het 
Leprooshuis als proveniers, wegens hun ouderdom (beiden zijn 
ongeveer 67 jaar). 
Besluit: Toegestaan. Zij zijn in goede doen. Bij overlijden komen de 
meegenomen inboedel en kleding aan het Leprooshuis. 
Handmerk: Marrichgen Gerrits 

27-2-1623         invnr./blz. 197 / 31v 
Verzoeker(s): Weeskinderen van Claes Thonisz en Ariaentgen 
Thonis 
Verzoek: (zie OA 197 blz. 11) 
Besluit: Alle betrokkenen worden gehoord om tot overeenstemming 
te komen. 

1-3-1623         invnr./blz. 197 / 33 
Verzoeker(s): Arien Duyff 
Verzoek: Regeling tot betaling van een schuld van ƒ 2300. Suppliant 
wil ƒ 500 ineens betalen en de resterende ƒ 1800 gelijkelijk verdeeld 
over 4 jaar. Als onderpand stelt hij zijn huis, erf en oliemolen 
(genaamd "de grauwe gans") aan de Oosthaven. 
Besluit: Toegestaan, maar het restant van ƒ 1800 moet over 3 jaar 
verdeeld worden. Suppliant mag geen andere pachten aangaan 
voordat de schuld is voldaan, op straffe van verbeurdverklaring van 
zijn onderpand. 

1-3-1623         invnr./blz. 197 / 34 
Verzoeker(s): mr. Menno Pietersz, Jan Florisz en Pauwel Ariensz, 
voogden van Christiaen Gerritsz en Jacob Gerritsz Spelde, 
weeskinderen van Gerrit Jacobsz Spelde en kleinkinderen van 
Marritgen Gerrits en Jacob Joosten Spelde 
Verzoek: Verkoop van een huis aan de Kleiweg bij de St. 
Anthonisbrug. Dit huis behoorde tot de erfenis van Marritgen Gerrits, 
die bij testament bepaald heeft dat haar kleinkinderen het 
vruchtgebruik hebben. 
Besluit: Toegestaan na advies van weesmeesters, mits de opbrengst 
tegen rente wordt vastgezet. 
Handmerk: Jan Flooren en Pauls Ariensz 

1-3-1623         invnr./blz. 197 / 35 
Verzoeker(s): bewoners van de Vogelenzang vanaf de Rozendaal tot 
aan 't watertje 
Verzoek: Bewoners verzoeken i.v.m. het verval van de huidige kade 
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in plaats van een stenen kade een houten kade te mogen 
aanbrengen. Een stenen kade is huns inziens niet nodig, omdat de 
kade niet veel te lijden heeft en veel te duur is. 
Besluit: Toegestaan, mits uitgevoerd volgens bestek van de 
fabriekmeesters. 

11-3-1623         invnr./blz. 197 / 35v 
Verzoeker(s): Aechte Henricx (weduwe van Hendrick Gerritsz 
Vaetgen, molenaar), Adriaen Hendricxz., Dirck Hendricxz., Theunis 
Leendertsz (gehuwd met Marritgen Hendricx), Lijsbeth Hendricx 
(weduwe van Cornelis Adriaensz) en mede namens Louff Ariensz, 
schipper (gehuwd met Elsgen Hendricx). Adriaen en Dirck Hendricxz. 
treden eveneens op als voogden van het weeskind Cornelis 
Hendricxz. (zoon van Hendrick Hendricxz. en Commertgen Andries) 
Verzoek: Openbare verkoop van een windmolen naast de 
Kleiwegspoort, een rosmolen bij de windmolen, een half huis 
uitkomende op de Kleiweg, de helft van het aantal paarden en de 
inboedel van de molen. Als toezichthouders op een eerlijke gang van 
zaken bij de verkoop verzoeken zij aan te stellen Jacob Cornelisz 
Caen en Sijbrandt Jansz Indien zij daaraan niet willen meewerken, 
zullen de voogden Adriaen en Dirck Hendricxz. voor de rechten van 
het weeskind opkomen. 
Besluit: Toegestaan na advies weesmeesters, mits het geld voor het 
weeskind goed belegd wordt. 
Handmerk: Arien Hendricxz., Dirck Hendricxz., Lijsbeth Hendricx en 
Theunis Leendertsz 

25-3-1623         invnr./blz. 197 / 36v 
Verzoeker(s): Reynier Michielsz (zoon van Michiel Reyniersz en 
Grietgen Goosensdr) en Cornelis van de Houff (notaris), curator over 
de nalatenschap van de kleinkinderen van eerstgenoemde 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring van gemeentebestuur om uit de 
nalatenschap één van de twee huizen aan de Peperstraat te 
verkopen en een taxateur aan te stellen om het andere huis te 
taxeren. Het is nu namelijk niet mogelijk een goede boedelscheiding 

te realiseren, daar Reynier Michielsz alleen zijn legitieme portie krijgt 
en het vruchtgebruik over de rest. De kleinkinderen erven de rest. 
Besluit: Toegestaan na advies weeskamer, mits verkoop in het 
openbaar. Na verkoop van één van de huizen zal bekeken worden 
hoe verder te handelen met de opbrengst. 
Zie fol. 54v 

26-3-1623         invnr./blz. 197 / 38 
Verzoeker(s): Cornelis Pietersz, wonende buiten de Tiendewegspoort 
in de Kluizenaarskade (Derde Kade), pachter van het verlaat terzijde 
van de Reeuwijkse wetering. 
Verzoek: Kwijtschelding van een schuld van ƒ 50 op de pacht van het 
verlaat; deze schuld dateert van 1620. 
Besluit: De heflt van de schuld wordt kwijtgescholden. Volgens de 
tresorier bedraagt de schuld ƒ 54.1.8. De suppliant moet binnen twee 
jaar zijn schuld hebben afgelost op straffe van betaling van het hele 
bedrag. 

28-3-1623         invnr./blz. 197 / 39 
Verzoeker(s): Anna Lucasdr, weduwe van Pieter Jacobsz 
(schoenlapper), moeder van drie minderjarige kinderen 
Verzoek: Verzoekt een hypotheek van ƒ 100 te mogen nemen op 
haar huis in de Vogelenzang om haar schulden te kunnen bedragen. 
Besluit: Toegestaan na advies van weesmeesters. Toestemming 
wordt ook gegeven door één van de voogden, Caerl de Hille. 

28-3-1623         invnr./blz. 197 / 40 
Verzoeker(s): Mathijs Adriaensz, zoon van wijlen Adriaen Mathijsz 
(goudsmid) 
Verzoek: Verzoekt opname van zijn zuster Goolgen Adriaensdr in het 
St. Elisabeth-gasthuis als provenierster. Zij is 50 jaar en geestelijk 
gehandicapt. Goolgen krijgt uit de erfenis van haar tante (Marta 
Joppendr. van Brockhuysen) haar leven lang jaarlijks ca. ƒ 50. Van 
haar tante Hester van Brouckhuysen (weduwe van jhr. Cornelis de 
Spotten) krijgt zij een bedrag van ƒ 200. Dit geld brengt zij in, terwijl 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        56 

 

 

zij ook als linnennaaister van dienst kan zijn. 
Besluit: Na overleg met gasthuismeesters en Goolgen wordt besloten 
haar in het St. Catharina-gasthuis te plaatsen, mits er een contract 
wordt opgemaakt inzake de financiën. 

28-4-1623         invnr./blz. 197 / 41v 
Verzoeker(s): Cornelis Jansz (lijndraaier), weduwnaar van Janitgen 
Jans (dochter van Jan Pietersz en Neeltje Jacobs, beiden overleden) 
en voogd over hun minderjarige kinderen, en Jan Jacobsz 
Verzoek: Verzoeken het geld uit de erfenis van Jan Pietersz en 
Neeltje Jacobs, dat aan de weeskinderen toekomt, te mogen 
gebruiken voor de opvoeding van deze kinderen, omdat de vader niet 
in hun onderhoud kan voorzien. 
Besluit: Toegestaan na advies weesmeesters 
Over dezelfde erfenis werd al eerder een verzoekschrift ingediend 
(zie fol. 29v d.d. 27-02-1623). Handmerk: Cornelis Jansz 

29-4-1623         invnr./blz. 197 / 42v 
Verzoeker(s): Michiel Jansz (heftemaker) en Huybert Jansz als 
voogden en broers van Lijntgen Jansdr en de kinderen van Jan 
Dircxz., Barend Meyndertsz (kleermaker, gehuwd met Lijsbeth 
Willems) en (opnieuw) Michiel Jansz als voogden over de kinderen 
van Annitgen Dircxdr. (te weten: Trijntgen en Pleuntgen Willemsdr en 
Dirck Willemsz) 
Verzoek: Verkoop van een huis, uit de erfenis van Henrick Dircxsz, 
broer van Jan Dircxz. en Annitgen Dircxdr., aan de Lange 
Geuzenstraat (Z = Jan Jansz, tapitsier; N = Frederick Cornelisz, 
timmerman), strekkende achter tot aan de wetering. 
Besluit: Toegestaan na advies van weesmeesters, mits in het 
openbaar verkocht. 
Handmerk: Barend Meyndertsz 

29-4-1623         invnr./blz. 197 / 43v 
Verzoeker(s): Willem Maertensz Verwerff, Jan Hendricksz (bakker), 
Cornelis Jansz Sempel, Adriaen Jansz Clocke, Ysack Willemsz 

Hamijs, Dirck Hendricxz., Marritgen Jans, Frans Jansz Vos, Wouter 
Willemsz Doncker, Nicolaes Briot, Cornelis Ariensz Isaeu, Tobias 
Pietersz (bakker) en W. Curror (?), allen bewoners van de Botermarkt 
(Markt zuidoostzijde) 
Verzoek: De marktkooplui te gelasten hun waren in het vervolg te 
koop aan te bieden van achter de daartoe geplaatste "repel" 
(geplaatst door de fabriekmeesters Pieter Tristeyn en Jan de 
Langhe). Momenteel ondervinden zij overlast van de kooplieden die 
tegen hun gevel en deur staan en de doorgang belemmeren. 
Besluit: Toegestaan, echter: - de kooplieden moeten achter de repel 
blijven; - degenen met ganzen, kippen en ander gevogelte moeten 
naar de Koestraat (vanaf de Hoogstraat tot het Herthuis) verhuizen. 

28-4-1623         invnr./blz. 197 / 44v 
Verzoeker(s): Gerrit Claesz, Dirck Jacobsz Stolck, Jacob Cornelisz 
Bot en Gerrit Pietersz Beest, voogden van de weeskinderen van 
Claes Aerden (gewoond hebbende aan de Ouwe Gouwe buiten de 
Kleiwegspoort) 
Verzoek: Verzoeken t.b.v. de erfgenamen de verkoop van een huis 
en erf aan de Ouwe Gouwe zz (W = Maerten Cornelisz; aan de 
achterkant Arien Jappen; O = het land De Schiltvink). Bovendien 
verzoeken zij een stuk hooiland te mogen verkopen, groot 2 morgen 
4 hond en 25 roeden, in Sluipwijk aan de Platteweg (O = Claes 
Gerritsz in den Helmsdr, W = Mees Cornelisz). 
Besluit: Na advies weesmeesters toegestaan. 

16-5-1623         invnr./blz. 197 / 45 
Verzoeker(s): Jacob Cornelisz Scherp (schermmeester), zoon van 
wijlen Cornelis Jacobsz Scherp (schermmeester) 
Verzoek: Verzoekt les te mogen geven aan de schutterij in het 
hanteren van wapens, o.a. piek en musket. Hij is sinds zijn jeugd 
door zijn vader geoefend in de krijgskunst. 
Besluit: Toegestaan. Hij mag lesgeven in de St. Agnietenkerk tegen 
een jaarsalaris van ƒ 25. (In de marge: deze ƒ 25.-.- zijn op 27-02-
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1624 uitbetaald aan Gooltgen Pieters, schoonmoeder van de 
suppliant.) 

16-8-1623         invnr./blz. 197 / 46 
Verzoeker(s): Lijsbet Pieters, weduwe van Heyndrick Jansz 
(stoofmaker of kleinwerkmaker), gewoond hebbende aan de Korte 
Tiendeweg op de noordhoek van de Koster Gijzensteeg. Voorts de 
meerderjarige kinderen Jan Heyndricksz, Claes Heyndrickz., Dignus 
Heyndricxz. en Kers Baltensz gehuwd met Geertgen Heyndricx 
Verzoek: Verzoeken aanstelling van een curator, die de waarde van 
de nalatenschap moet inventariseren. Is deze waarde lager dan de 
nagelaten schulden, dan weigeren de erfgenamen de erfenis. 
Besluit: Toegestaan. Als curator wordt aanbevolen Cornelis van de 
Hooff, notaris. 
Handmerk: Lijsbet Pieters 

20-5-1623         invnr./blz. 197 / 46v 
Verzoeker(s): Aert Cornelisz van Wech, eigenaar van een huis buiten 
de stad bij de Kleiwegspoort aan de singel (Blekerssingel ?) 
Verzoek: Verzoekt om het voorgenomen besluit, een hoek van de 
gracht tegenover zijn woning in te dammen, in te trekken. Hij heeft 
namelijk toestemming om achter zijn huis een blekerij te maken, 
zodat hij het water nodig heeft. Hij belooft een kade en een 
beschoeiing te maken en de gracht schoon te houden. 
Besluit: Toegestaan, op voorwaarde van de gedane belofte. 

10-6-1623         invnr./blz. 197 / 47 
Verzoeker(s): Pieter Fransz Douw en Cornelis Ariensz Houtman als 
ooms en voogden van de minderjarige Egbert Verstael, zoon van Jan 
Verstael en wijlen Lijsbet Ariens Houtman 
Verzoek: Verzoeken een voorschot te mogen nemen op het aandeel 
van Egbert in de nalatenschap van Lijsbet Ariens Houtman. Zij willen 
dit voorschot gebruiken voor de opvoeding en het levensonderhoud 
van Egbert Verstael. Zijn vader kan niet voldoende opbrengen. 
Besluit: Toegestaan. 

10-6-1623         invnr./blz. 197 / 48 
Verzoeker(s): Sijmen Jansz (in den Witten Haen), weduwnaar van 
Weyntgen Ariens (dochter van Adriaen Jansz, tijdens zijn leven 
burgemeester) als vader van Huych, Marrichgen, Grietgen en 
Weyntgen Sijmons 
Verzoek: Verzoekt wegens geringe eigen inkomsten ontslagen te 
worden van de verplichting om zijn drie oudste kinderen op te 
voeden. Hij wil ze wel kleden. De kinderen kunnen volgens hem in 
eigen onderhoud voorzien, indien zij geld uit de nalatenschap van 
hun moeders tante kunnen opnemen. 
Besluit: Na negatief advies van de weesmeesters niet toegestaan. 

21-6-1623         invnr./blz. 197 / 49v 
Verzoeker(s): de gezamenlijke predikanten van Gouda 
Verzoek: Verzoeken om nogmaals een toelage te mogen ontvangen 
van 4 pond Vlaams om de huur van een behoorlijke woning te kunen 
betalen. Zij hebben deze toelage het vorige jaar ook ontvangen. 
Besluit: Toegestaan. 

26-6-1623         invnr./blz. 197 / 50 
Verzoeker(s): Heyndrick Jansz Cousmaeker (kousenmaker, pachter 
sinds 1621 van de lakenaccijns), alsmede Hans Lourisz Outerkens 
en Adriaen Joosten van der Put (borgen) 
Verzoek: Verzoeken een schikking tot betaling aan de stad van een 
pachtschuld van ƒ 300 in termijnen van ƒ 25 per jaar. De borgen 
willen borg blijven staan. 
Besluit: Toegestaan, maar de schuld moet betaald worden in 
termijnen van ƒ 50 per jaar. 

10-1-1618         invnr./blz. 197 / 51 
Verzoeker(s): Jan Heyndricxz., wantslager en lid van de vroedschap, 
administrerend voogd van de kinderen (één minder- en drie 
meerderjarige) van Adriaen Schoonhoffsman en Agnies Jansdr 
Verzoek: Verzoekt verkoop van 2 morgen land in de Willens, ter 
voldoening van schulden aan Jan Pieter Feysz 
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Besluit: Na negatief advies van de weesmeesters wordt de beslissing 
overgelaten aan de magistraat. Het land is namelijk geen erfgoed, 
maar in het openbaar gekocht. Toegestaan door de magistraat. 
Per abuis in dit rekestboek opgenomen! 

16-1-1618         invnr./blz. 197 / 51v 
Verzoeker(s): Willem Cornelisz de Lange, lakenkoper 
Verzoek: Verzoekt geen betaling te eisen voor het ophogen en het 
onderhoud van de stenen kademuur aan de oostzijde van de Gouwe 
(Lage Gouwe) en van de Turmarktbrug tot aan de brug van de 
Potterspoort. Vroeger werd dit door de stad betaald, volgens getuige 
Claes Wiertsz, stadstimmerman. 
Besluit: Het stadsbestuur blijft bij het eerder genomen besluit om de 
kosten te verhalen op de aanwonende eigenaren. 
Per abuis in dit rekestboek opgenomen! 

24-6-1623         invnr./blz. 197 / 52 
Verzoeker(s): Cornelis van der Hooff, klerk bij de secretarie 
Verzoek: Verzoekt verlenging van zijn dienstverband. Hij is al 30 jaar 
in dienst. Het laatste jaar verdiende hij ƒ 100.-.-, betaald in twee 
gedeelten (mei en december). 
Besluit: Toegestaan voor de duur van één jaar. 

5-7-1623         invnr./blz. 197 / 52v 
Verzoeker(s): Jan Dircxz. Bockhoven, oom en voogd van de kinderen 
van wijlen Dirck Dircxz. Bockhoven, namens zichzelf, de 
weeskinderen, zijn broer Crijn Dircxz., zijn broer Bastiaen Dircxz. en 
Goosen Goosensz (linnenwever), echtgenoot van Adriaentgen 
Dircxdr. 
Verzoek: Verzoekt toestemming tot verkoop van een huis aan de 
noordzijde van de Stoofsteeg (O = het huis van Cornelis Crijnen, 
bekermaker; W = het huis afkomstig van Griete Cornelisdr, weduwe 
van Adriaen Marcelisz). 
Besluit: Na advies van de weeskamer toegestaan, mits verkoop in het 

openbaar. 
Handmerk: Jan Dirxz. Bockhoven 

9-7-1623         invnr./blz. 197 / 53v 
Verzoeker(s): Jan Heyndrixz. 't Hart, brouwer en oud-schepen 
Verzoek: Verzoekt te mogen afkondigen in de kerk en op de markt de 
verkoop bij executie van het schip van wijlen Maerten Aertsz Molis; 
op dit schip rust een schuld van ƒ 520.-.- ten gunste van de 
verzoeker. Tot curator is benoemd IJsbrant Swaenswijck. 
Besluit: Toegestaan. 

15-7-1623         invnr./blz. 197 / 54 
Verzoeker(s): Catharina Pietersdr, weduwe van Sijmen Kies 
Verzoek: Verzoekt verkoop van de inboedel van Jems Evans 
(Engelsman). Hij heeft een huis van haar gehuurd aan het St.-
Janskerkhof, maar is voortvluchtig en heeft een huurschuld. 
Besluit: Toegestaan. 
Mede ondertekend door haar zoon Pouwels Sijmensz Kies. 

15-7-1623         invnr./blz. 197 / 54v 
Verzoeker(s): Cornelis van de Houff als curator over de nalatenschap 
van de kleinkinderen van Reynier Michielsz (zoon van Michiel 
Reyniersz en Grietgen Goosensdr) 
Verzoek: Verzoeker kan geen boedelscheiding realiseren en verzoekt 
goedkeuring om een taxateur aan te stellen om het huis aan de 
Peperstraat, genaamd "de drie eyerkoecken" te taxeren. Dit huis wil 
hij behouden voor de kleinkinderen. Voorts vraagt hij goedkeuring op 
de verkoop van een kustingbrief (hypotheek) ter waarde van ƒ 550 
ten laste van Aelbrecht Pietersz Focker. 
Besluit: Na advies weeskamer wordt de verkoop van de kustingbrief 
toegestaan en als taxateurs aangesteld Daen Aelbertsz Minne en 
Govert Aertsz Hogenberch (schepenen). 
Zie fol. 036v 
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22-7-1623         invnr./blz. 197 / 55v 
Verzoeker(s): Adriaen Cornelisz de Lange, brouwer in Het Anker 
Verzoek: Verzoekt een "locking" (verbinding voor water) vanuit de 
Gouwe naar de brouwerij te mogen maken, daar hij nu uitsluitend 
water kan betrekken dat door een ververij is vervuild. 
Besluit: Toegestaan, maar hij mag pas na St.-Jacobsmarkt (25 juli) 
beginnen. 

29-7-1623         invnr./blz. 197 / 56 
Verzoeker(s): Jan Dircxz. Bouckhoven, mede namens zijn broer Crijn 
Dircxz. Bouckhoven, als voogden van de weeskinderen van Dirck 
Dircxz. Bouckhoven (erfgenaam van Dirck Willemsz Bouckhoven), 
Bastiaen Dircxz. Bouckhoven en Goossen Goossensz (namens zijn 
vrouw 
Verzoek: Verzoeken aanstelling van Dominicus Douw (notaris) om 
toezicht te houden op de verdeling van de bovengenoemde 
nalatenschap. Dit in verband met artikel 100 van de verordening op 
de weeskamer. (De voogden van de weeskinderen zijn mede-
erfgenamen.) 
Besluit: Toegestaan. 
Zie ook fol. 52v Handmerk: Jan Dircxz. Bouckhoven  

22-8-1623         invnr./blz. 197 / 56v 
Verzoeker(s): Aert Cornelisz en Cornelis Cornelisz, zonen van wijlen 
Cornelis Aertsz, lijndraaier in de Koestraat, en Sijtgen Cornelisdr 
Verzoek: Daar hun moeder dement is, verzoeken zij over te mogen 
gaan tot de verkoop van de helft van de tuin, gelegen in de Nieuwe 
Kortakkeren, en het huisraad, ter voldoening van moeders schulden. 
Van de rest van haar bezit kan zijn nog leven. 
Besluit: Toegestaan, mits er voor haar een borg is. 

26-8-1623         invnr./blz. 197 / 57 
Verzoeker(s): Mingichgen Claesdr, weduwe van Claes Aerden, Gerrit 
Claesz mede namens zijn broer Pieter Claesz, Dirck Jacobsz Stolck, 
Jacob Cornelisz Bol en Gerrit Pietersz van Beest als voogden over 

de minderjarige weeskinderen van Claes Aerden en Stijntgen Hagen, 
gewoond hebbende aan de Oude Gouwe. 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring tot verkoop van kustingbrieven 
(hypotheken) in verband met het voldoen van schulden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Gerrit Claesz en Jacob Cornelisz Bol 

29-8-1623         invnr./blz. 197 / 58 
Verzoeker(s): Pieter Fransz, pottebakker, en Pieter Ariensz Vlockert, 
brouwersknecht, voogden van Michiel en Beateris Staes, 
weeskinderen van Christiaen Staes, pottebakker, en Christijngen 
Willemsdr 
Verzoek: Vroontgen van de Walle, wijlen de grootmoeder van de 
kinderen (getrouwd geweest met Pieter Hellinck, wonende te 
Arnemuiden in Zeeland) heeft haar beide kleinkinderen bij testament 
1/6 deel van de nalatenschap toegezegd. Bovendien staat in het 
testament dat haar man dit 1/6 deel aan zijn kleinkinderen moet 
nalaten. Nu heeft Pieter Hellinck geschreven aan Boudewijn de Mol, 
dat hij dit 1/6 deel, zijnde 4 pond 9 schellingen 6 groten Vlaams, 
definitief wil verhogen tot 10 pond groten Vlaams. De moeder van de 
kinderen en de voogden gaan akkoord. Supplianten verzoeken om 
goedkeuring. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Pieter Adriaensz Vlockert en Stijntgen Willemsdr 

9-9-1623         invnr./blz. 197 / 59v 
Verzoeker(s): Jan Adriaenz. de Jong, oud-schepen, Henrick Dircxsz 
Vossenburch en Maerten Mabertsz, voogden van de kinderen van 
wijlen Marritgen Dircx en de voornoemde Jan Adriaensz de Jonge 
Verzoek: Verzoeken verkoop van een tuin aan de singel tussen de 
Potterspoort en Kleiwegpoort (Kattensingel) (Z = Maerten Nannen, 
tuinman; N = de openbare weg). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. Verkoop moet 
gebeuren in het openbaar. De heft van de opbrengst is voor de 
vader, de andere helft voor de kinderen. 
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9-9-1623         invnr./blz. 197 / 60 
Verzoeker(s): Simon Jansz, weduwnaar van Weyntgen Adriaensdr 
(dochter van Adriaen Jansz, in leven burgemeester) 
Verzoek: Na raadpleging van een jurist herhaalt de suppliant zijn 
eerder gedaan verzoek (zie fol. 48). 
Besluit: Toegestaan, na (opnieuw) advies van de weeskamer, met de 
restrictie dat de suppliant, afgezien van voeding en kleding, wel de 
overige kosten voor zijn kinderen moet betalen. 

20-9-1623         invnr./blz. 197 / 61v 
Verzoeker(s): Jan Adriaensz Schoon, Willem Adriaensz Coutijser, 
Frans Jacobsz Schoon en Adriaen Willemsz de Jonge, bloedvoogden 
van het weeskind van Adriaen Jansz Schoon en Maritgen Willemsdr 
(beiden overleden) 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring tot verkoop van een huis aan de 
Westhaven (Z = Bastiaen Fransz Boelhouwer; N = wijlen Johan Vlacq 
de Jonge). Op het huis rust nog een schuld van ƒ 500, waarvan ƒ 
300 aan de kinderen van Reynier Dircxsz en ƒ 200 aan Johan 
Buytenwegh, heer van Nieuwkoop etc. Eveneens verzoek om 
goedkeuring tot verkoop van een tuin genaamd de Gulde Poort, 
gelegen in de Oude Korte Akkeren aan de tweede kade gerekend 
vanaf de Dijkspoort (Z = het land of de sloot van de erfgenamen van 
Cornelis Henricxz. Camp; O = de weduwe van Gerrit Pietersz van 
Leeuwen; W = Adriaen Cornelisz Smith). Het is raadzaam te 
verkopen daar de schulden moeten worden betaald en er erg veel 
reparaties te verwachten zijn. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits in het 
openbaar verkocht. 
Handmerk: Adriaen Willemsz de Jonge 

25-9-1623         invnr./blz. 197 / 63 
Verzoeker(s): Neeltgen Jansdr, vrouw van Jan Jacobsz Operman, 
vroedvrouw 
Verzoek: Daar de suppliante de taak van een medevroedvrouw 
(dochter van Janneken moeder), die door het stadsbestuur is 

verbannen, al geruime tijd waarneemt, wil zij in aanmerking komen 
voor verhoging van salaris. 
Besluit: Na ruime overweging wordt haar een verhoging toegekend 
van ƒ 36 per jaar. 

23-9-1623         invnr./blz. 197 / 63v 
Akte: Verkoopakte, met bepalingen over de omheining, opgemaakt 
door notaris Dominicus Douw, betreffende de verkoop door Jan 
Henricxz. Focker, als eigenaar van een huis en erf aan de noordzijde 
van de Lange Groenendaal (O = Jan en Arien Jansz Beuck), van een 
stuk erf van twee roeden breed, strekkende van voor uit de schuur 
van de verkoper tot achter aan de zijl, aan genoemde buren. De akte 
is opgemaakt in het bijzijn van getuigen in de Adelborst in de 
Hoogstraat. 
Heeft geen betrekking op een verzoekschrift in dit rekestboek. 

24-10-1623         invnr./blz. 197 / 64v 
Verzoeker(s): Jacob Jansz Klinckebij 
Verzoek: Verzoeker is samen met Pieter Pietersz pachter van de 
turfaccijns. De pacht bedraagt ƒ 4825. Jacob Jansz wil de hele pacht 
overnemen, omdat zij onenigheid hebben over de verdeling. Hij 
verzoekt het stadsbestuur Pieter Pietersz te ontheffen van zijn 
functie. De nog te betalen pacht (ƒ 800 à 1000) zal hij voor zijn 
rekening nemen. 
Besluit: Toegestaan na raadpleging van de tresoriers. 

24-10-1623         invnr./blz. 197 / 65 
Verzoeker(s): Anna Hubertsdr, weduwe van Hendrick Vos 
(stadsopzichter), wonende aan de Gouwe 
Verzoek: Omdat zij, achtergebleven met vier kleine kinderen en 
zonder middelen van bestaan, per 1 november haar woning moet 
verlaten, verzoekt zij een half jaar salaris van haar man uitgekeerd te 
krijgen om de eerste nood te lenigen. 
Besluit: Verzoekster krijgt ƒ 60 uitgekeerd. 
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30-10-1623         invnr./blz. 197 / 66 
Verzoeker(s): Geertruyt Cornelis, huisvrouw van Andries Jansz 
Beeldsnijder, dochter van wijlen Cornelis Pietersz Coster 
Verzoek: Haar vader heeft haar de legitieme portie nagelaten plus het 
vruchtgebruik van het erfdeel van haar kinderen. Verzoekt 
toestemming tot verkoop van twee kustingbrieven (hypotheken) om 
het geld te beleggen, zodat zij er de rente van kan trekken. Het 
betreft: - een lening van ƒ 630 aan haar broer Pieter Cornelisz, 
timmerman, voor de koop van een huis aan de Lage Gouwe (Z = 
Claes Quintijnsz, schoenmaker; N = Thomas Aertsz Puttershouck); - 
een kustingbrief op een huis aan de Boelekade, dat reeds door haar 
vader verkocht was. 
Besluit: Toegestaan, mits de bewijsstukken aan de weeskamer 
worden overlegd. 

4-11-1623         invnr./blz. 197 / 66v 
Verzoeker(s): Symen Henricxz. Sepesteyn, pachter van de erfhuizen 
(verkoop van nagelaten boedels) 
Verzoek: Als pachter heeft hij een schuld van ƒ 448.10.0 aan de 
kerkmeesters. Na gijzeling van de pachter door de kerkmeesters, 
beloven de borgen de schulden te betalen. Na betaling van ƒ 266.5.0 
verzoekt de pachter kwijtschelding van de resetende ƒ 182.5.0. 
Besluit: Op advies van de kerkmeesters adviseren wordt de schuld 
met ƒ 83.5.0 verminderd. De resterende ƒ 100 moeten de borgen 
voor aankomende kerstmis voldoen. 

7-11-1623         invnr./blz. 197 / 68 
Verzoeker(s): Minchen Claesdr, weduwe van Claes Aerden, gewoond 
hebbende aan de Ouwe Gouwe; Gerrit Claesz, mede namens Pieter 
Claesz; Dirck Jacobsz Stolck, Jacob Cornelisz Bol en Gerrit Pietersz 
van Beest als voogden van de minderjarige weeskinderen van Claes 
Aerden. 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring van een overeenkomst inzake de 
verkoop van een kustingbrief van ƒ 535 aan Maerten Reyniers. 
Schoonhooffsman. 

Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Zie blz. 57 (26-08-1623) Handmerk: Gerrit Claesz en Jacob Cornelisz 
Bol 

8-11-1623         invnr./blz. 197 / 69 
Verzoeker(s): Jacob Dircxz. Loncq, oud-burgemeester, en Pieter 
Fransz Douw, lid van de vroedschap, voogden van Mynichgen 
Cornelisdr, kind van wijlen Geertruyt Willemsdr en Cornelis Simonsz, 
speldemaker 
Verzoek: Omdat Cornelis Simonsz te kennen heeft gegeven niet 
genoeg middelen van bestaan te hebben om zijn dochter te 
onderhouden, verzoeken de supplianten goedkeuring om hem te 
mogen bijstaan in het beheer van de nalatenschap van Neeltgen 
Ariensdr, weduwe van Hendrick Verbrugge, oud-burgemeester, die 
ten goede komt aan Mynichgen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

14-11-1623         invnr./blz. 197 / 70 
Verzoeker(s): Dirck Maertsnz. van Westerhout, schepen, vader en 
voogd van de minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Clara 
Ghijsbertsdr; Heyman Gerritsz Bick en Govert Ghijsbertsz van 
Souburch 
Verzoek: Verzoeken goedkeuring tot verkoop van 1/6 deel van een 
hofstede te Weesp aan jonkvrouw Maria Ruwaerts (Rouwaerts), die 
de helft van deze hofstede heeft geërfd. De nalatenschap is 
afkomstig van Clara's oom Gerrit Govertsz van Souburch. De 
huuropbrengst van de boerderij is gering, omdat het onderhoud van 
de Zuiderzeedijk (dijkdoorbraak in 1611) hiervan af gaat. Zij kunnen 
de helft verkopen voor ƒ 5500 contant. Het aandeel van de 
minderjarige kinderen zal worden belegd. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

15-11-1623         invnr./blz. 197 / 71v 
Verzoeker(s): Coenraad de Wilde, Gerrit Gerritsz Verheuvel, Niclaes 
van de Kelder, Frans Jansz 't Hart, Cornelis Maertensz Verwerff, 
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Baltasar Verdonck en Lijsbeth Frans als crediteuren van Cornelis 
Jansz Sempel, lakenkoper, en zijn vrouw Ariaentgen Andries 
Verzoek: Cornelis Jansz weigerde betaling van zijn schulden. De 
crediteuren zijn bang dat hij zijn boekhouding zal verbergen en 
zeggen dat hij niets heeft. Zij verzoeken de magistraat een curator 
aan te stellen om de boedel te inventariseren. Om verdere fraude te 
voorkomen, verzoeken zij Cornelis Jansz en zijn vrouw in verzekerde 
bewaring te stellen. 
Besluit: In opdracht van de magistraat stellen de burgemeesters 
Gerard Quirijnsz Hola als curator aan om de goederen te taxeren en 
bewaren. 
Handmerk: Lijsbeth Frans 

24-11-1623         invnr./blz. 197 / 72 
Verzoeker(s): Joost van der Schelden, schoolmeester 
Verzoek: Verzoekt benoemd te worden tot schoolmeester bij het 
Heilig Geesthuis (weeshuis) na het overlijden van Jacob Jansz Hij 
heeft al 20 jaar ervaring. 
Besluit: Na overleg met de Heilige Geestmeesters wordt besloten 
hem te benoemen, met de restrictie dat hij de weduwe van zijn 
voorganger ƒ 36 zal betalen in twee jaarlijkse termijnen. 

2-12-1623         invnr./blz. 197 / 72v 
Verzoeker(s): Jacob Dircxz. Loncq, Dirck Jacobsz Schoonhoven, 
Gijsbert Aertsz Sloos, voogden van Pouwels Symonssen, 
minderjarige zoon van wijlen Catharina Pieters, en zijn zuster Aeffgen 
Symons 
Verzoek: Catharina Pieters was erfgename van haar broer Wolphert 
Pietersz Hoorenbye, schepen. Supplianten verzoeken toestemming 
tot verkoop van twee huizen en twee tuinen, nagelaten door 
Wolphert. Catharina was tijdens haar leven van plan deze huizen en 
tuinen te verkopen samen met ene Rogier Appelblye. Het ene huis 
staat aan de westzijde van de Wijdstraat ("de Swan"). Het andere 
huis staat aan de zuidzijde van de St.-Janskerk bij de boog. De 
tuinen zijn resp. gelegen aan de singel tussen Tiendewegs- en 

Doelenpoort (d.w.z. de Fluwelensingel) en in de "Cortacken" (Korte 
Akkeren) ten westen van Jacob Cornelisz Caen. De verkoop is nodig 
om schulden van Wolphert te voldoen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

7-12-1623         invnr./blz. 197 / 73v 
Verzoeker(s): Hendrik Cornelisz Kegelingh, pachter van de 
meelaccijns over het jaar 1621 
Verzoek: Suppliant is door de tresorier van de stad gemaand de huur 
van ƒ 50 te betalen voor het tolhuis. Daar hij door de afbraak van het 
tolhuis (wegens verbouwing) twee maanden geen gebruik hiervan 
heeft kunnen maken, verzoekt hij kwijtschelding van twee maanden 
pacht. 
Besluit: Toegestaan. 

7-12-1623         invnr./blz. 197 / 74 
Verzoeker(s): Aert Gerritsz Doncker, pachter van de bierimpost over 
het jaar 1621 
Verzoek: Suppliant is door de tresorier van de stad gemaand ƒ 25 
huur te betalen voor het tolhuis op de sluis. Daar het tolhuis door de 
afbraak (wegens verbouwing van de sluis) slechts 21 dagen gebruikt 
kon worden, en hij genoodzaakt was andere ruimte op de Markt bij 
Machtelgen Maertens Verwerff te huren, verzoekt hij teruggave van ƒ 
25. Suppliant woont zelf in de Peperstraat bij de Noodgodssteeg. 
Besluit: Toegestaan. 

7-12-1623         invnr./blz. 197 / 74v 
Verzoeker(s): Hans Jansz Daesdock 
Verzoek: Suppliant is door de tresorier van de stad gemaand ƒ 50 
huur te betalen voor het tolhuis. Hij was in 1621 pachter van de 
bieraccijns. Daar hij door de afbraak van het tolhuis (wegens 
verbouwing van de sluis) slechts twee maanden gebruik heeft kunnen 
maken van het tolhuis, verzoekt hij kwijtschelding van de huur. Hij 
heeft ruimte moeten huren bij zijn broer Anthonis Jansz Daesdonck. 
Besluit: Toegestaan. 
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7-12-1623         invnr./blz. 197 / 75v 
Verzoeker(s): Jan Lambrechtsz Buysr, pachter van de binnenvest 
tussen de Tiendewegspoort en de Doelenpoort voor een periode van 
25 jaar 
Verzoek: Suppliant verzoekt zijn oude loods te mogen afbreken en op 
dezelfde plek een nieuwe loods te mogen bouwen van dezelfde 
oppervlakte. maar met een zolder erop. De hemelwaterafvoer zal aan 
een kant over de muur hangen. 
Besluit: Toegestaan na inspectie, mits suppliant overlegt met de 
gebruiker van de buitenvest over de hemelwaterafvoer. 

9-12-1623         invnr./blz. 197 / 76v 
Verzoeker(s): Geen Jacobsz Crouwagen, gehuwd met Marrigen 
Lamberts (dochter van wijlen Neeltgen Cornelis, die een dochter was 
van Cornelis Hillebrantsz), mede namens zijn zwger Cornelis 
Lambertsz, fusteinwerker, en Pieter Willemsz Hogeveen, smid 
(gehuwd met zijn schoonzuster Grietgen Lamberts) 
Verzoek: Cornelis Hillebrantsz heeft een testament gemaakt ten 
gunste van de kinderen van Neeltgen Cornelis, waarbij elk erfdeel 
vervalt aan de andere erfgenamen als een erfgenaam geen wettige 
kinderen heeft. Zonder wettige erfgenamen vervalt de nalatenschap 
aan de broers van de erflater of hun wettige kinderen. De supplianten 
hebben hun legitieme portie opgeëist, alsmede die van hun overleden 
(schoon)zuster Neeltgen Lamberts. Omdat deze geen kinderen had, 
willen zij de trebellianieke portie (1/4 deel van een fideicommissaire 
nalatenschap) hebben, zoals gesteld in het testament. Zij hebben 
hierover mr. Tobias uit Leiden geconsulteerd. Supplianten willen niet 
alleen de trebellianieke portie van hun overleden zuster, maar ook die 
van henzelf. Het verzoek gaat vergezeld van een aanbeveling 
ondertekend door Dirck Zas en Cornelis Adriaensz Houtman. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, die adviseert naar 
eigen goeddunken te beslissen. 

16-12-1623         invnr./blz. 197 / 77 
Verzoeker(s): Arien Ariensz en zijn zuster Machteltgen Ariens 

Verzoek: Apostille op gedaan verzoek. 
Besluit: De schepenen Dirck Maertensz Westerhout en Daem 
Aelbrechtsz wordt opgedragen om de twee afzonderlijke partijen te 
horen en daarvan verslag uit te brengen. 

30-12-1623         invnr./blz. 197 / 77 
Verzoeker(s): Jan Govertsz Mangelaer, wonende op de Vreemde 
Vismarkt (Hoge Gouwe) in Het Compas 
Verzoek: Omdat hij schoon water nodig heeft voor zijn branderij van 
brandewijn, verzoekt hij een buis te mogen leggen vanaf zijn 
branderij tot aan de Gouwe. 
Besluit: Toegestaan. 

9-1-1624         invnr./blz. 197 / 77v 
Verzoeker(s): Aaron Lambertsz Blomme en Cornelis Willemsz de 
Lange als voogden van het weeskind van Tamar Hendricxdr. 
Verzoek: Het weeskind heeft van haar grootmoeder Heyltgen Dircxdr. 
(wed. van Hendrick van den Bulck) een derde deel geërfd van een 
huis en erf aan de Blauwstraat bij de St.-Anthonisbrug (Z = het huis 
van Jacob Gijsbertsz Schoemaecker; O = Gerrit Pietersz (secretaris 
te Krimpen, gehuwd met Lijsbeth Fransdr, koordwerkster, weduwe 
van David Samplonsz) en het hoekhuis aan de Hoogstraat; W = 
beneden aan de poort van Jacob Gijsbertsz en boven aan het huis 
van Lauwerens van den Berch). Supplianten verzoeken het huis te 
mogen verkopen, mede namens de andere twee erfgenamen Dirck 
Hendricxz. van den Bulck en Aaron Lambertsz Het erfdeel van het 
weeskind zullen zij beleggen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

3-2-1624         invnr./blz. 197 / 79 
Verzoeker(s): Dirck Cornelisz Schaep, oud-baljuw, en Cornelis 
Willemsz, adjunct-notaris, als executeurs-testamentair van Warbout 
Crijnen (tuinman) 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop van twee huizen en zes à zeven 
tuinen ten behoeve van de erfgenamen van Warbout Crijnen, te 
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weten: Jan Crijnen (broer), Marritgen Crijnen (zuster) en de kinderen 
van wijlen Jacob Crijnen (broer). Het ene huis ligt naast Hendrick 
Kegeling en is verhuurd aan Neeltgen Jans, dochter van Jan Crijnen, 
voor ƒ 100 per jaar. Het andere huis ligt ten zuiden van de Waag. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits openbaar 
verkocht. 

16-10-1623         invnr./blz. 197 / 80 
Verzoeker(s): Crijntgen Dirckx, weduwe van Jan Abeltsz Pipenpoy, 
bode van het stadhuis 
Verzoek: Door het overlijden van haar man heeft suppliante veel 
minder inkomsten. Pieter Claesz, haar zwager, wil haar wel financieel 
steunen, maar dat wil zij niet. Suppliante vindt dat zij recht heeft op 
een extra geldelijke tegemoetkoming, omdat haar man 30 jaar de 
functie van bode heeft bekleed. Voordat haar man bode was, hebben 
haar ouders, Dirck Willemsz en Gerritgen Wolpherts, 34 jaar die 
functie vervuld. 
Besluit: Crijntgen mag tot mei 1624 in de dienstwoning blijgven 
wonen. Dan volgt Willem Jaspersz Teylingen, oudste bode, haar op 
in de woning. Tevens ontvangt zij de som van ƒ 60. 
Zie ook blz. 96v 

15-2-1624         invnr./blz. 197 / 81 
Verzoeker(s): overlieden en dekens van het IJsselveer 
Verzoek: Daar zij zeer hoge kosten hebben (onderhoud bakens, 
ambtelijke kosten, e.d.) verzoeken zij de ƒ 4 die nieuwe gildebroeders 
als drinkgeld geven, voortaan te mogen gebruiken ter bestrijding van 
hun kosten. 
Besluit: Toegestaan. 

17-2-1624         invnr./blz. 197 / 81v 
Verzoeker(s): Arien Cornelisz Coop, Pieter Leendertsz en Willem 
Arentsz, steenhouwer, als ooms en voogden van de minderjarige 
weeskinderen van Cornelis Jansz en Annitgen Cornelis, 
appelkoopster 

Verzoek: Verzoeken t.b.v. de weeskinderen een huis te mogen 
verkopen aan de Bostelbrug op de hoek van de Korte Tiendeweg zz. 
(O = de gracht van de Zeugstraat; W = Dirck Jaspersz Cleynsorch). 
Het huis is belast met ƒ 18.12.0 per jaar aflossing op een hoofdsom 
van ƒ 300 ten gunste van de kinderen van Maerten Aelbertsz 
Houtman. Bovendien zijn er nog schulden. 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters, mits in het openbaar 
verkocht. 

2-3-1624         invnr./blz. 197 / 82v 
Verzoeker(s): Stijntgen Werrebouts, oud 87 jaar, weduwe van 
Hendrick Gerritsz van Bodegraven, inwonende bij Adriaen Theunisz 
op de Vismarkt in "De Vergulde Molen" 
Verzoek: Omdat suppliante wegens verminderde geestelijke 
vermogens steeds opgelicht wordt, verzoekt zij, om erger te 
voorkomen, de volgende personen aan te stellen tot curatoren: 
Willem Simonsz van Bodegraven (te Nieuwkoop), Louris Baltensz 
Doorne (haar neef) en Thomas Evertsz Puttershouck, notaris. Zij stelt 
voor om eerst iemand naar haar toe te sturen om zich op de hoogte 
te stellen van de toestand. 
Besluit: Toegestaan, na bezoek van twee schepenen en hun rapport 
aan de magistraat. De curatoren krijgen een door de magistraat 
vastgestelde vergoeding. 
Rekest begint op blz. 82v en wordt op de volgende bladzijde 
doorgenummerd met blz. 93; de schrijver heeft dus 10 bladzijden in 
de nummering overgeslagen. Handmerk: Stijntgen Werrebouts 

2-3-1624         invnr./blz. 197 / 93 
Verzoeker(s): Jan Hendricxsz Cincq en Marritgen Maertens, weduwe 
van Frans Ariensz, schipper 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop bij willig decreet van een huis aan 
de Kleiweg nz. (Z = Lieven Hendricxsz, bakker; N = Lambert 
Hendricxsz Verwij) door Marritgen Maertens aan Jan Hendricxsz 
Cincq. 
Besluit: Toegestaan. 
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12-3-1624         invnr./blz. 197 / 94 
Verzoeker(s): Heyndrick Cornelisz, scheepmaker; Jan Jansz, 
mandemaker; Claes Willemsz, schuitevoerder; Joost Ariensz, 
zeilmaker (allen voogden van de weeskinderen van wijlen Cornelis 
Cornelisz, schipper) en Frans Cornelisz (meerderjarige zoon van 
Cornelis Cornelisz 
Verzoek: Goedkeuring tot het aanstellen van Dirck Gerritsz 
Hopcooper tot rentmeester t.b.v. het beheren van de goederen van 
voornoemde weeskinderen. Volgens de artikelen 116 t/m 118 van de 
verordening op de weeskamer is dit mogelijk bij voldoende 
geldmiddelen, mits de voogden zelf niet in staat zijn tot beheer. 
Besluit: Toegestaan. 
Handmerk: Jan Jansz, mandemaker 

12-3-1624         invnr./blz. 197 / 95v 
Verzoeker(s): Eeuwout Ariensz en Elisabeth Jans, dochter van wijlen 
Jan Boelen 
Verzoek: Op 11 juni 1622 heeft de magistraat een verzoek 
goedgekeurd van Eeuwout Ariensz betreffende het vruchtgebruik van 
de nalatenschap van Jan Boelen. Supplianten verzoeken nu ook het 
vruchtgebruik over de periode vóór de goedkeuring. 
Besluit: Toegestaan. 

9-4-1624         invnr./blz. 197 / 96v 
Verzoeker(s): Crijntgen Dircx, 85 jaar, weduwe van Jan Abeltsz 
Piepenphoy, voormalig concierge van het stadhuis 
Verzoek: Suppliante komt terug op het besluit op haar verzoekschrift 
van 16 oktober 1623 (fol. 80). Zij benadrukt haar jarenlange trouwe 
dienst en ook het feit dat haar man destijds bij haar en haar ouders is 
komen inwonen. Zij vraagt om een extra uitkering, na de maand mei 
waarin zij het huis moet verlaten, als erkenning voor haar werk. 
Besluit: Met ingang van 1 juli 1624 krijgt suppliante elk kwartaal ƒ 
12.10.0 tot wederopzegging. 

13-4-1624         invnr./blz. 197 / 97v 
Verzoeker(s): Jacob Ariensz en Allert Ariensz, voogden over de 
weeskinderen van hun broer Cornelis Ariensz (lijndraaier); allen zijn 
zoons van Marritghen Kerssen en Aryen Hubertsz 
Verzoek: Verkoop van een huis (nagelaten door Marritghen Kerssen) 
aan de Kleiwegstraat zz. (W = Jan Pietersz; O = de weduwe van Aert 
den Raedt). 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters, mits in het openbaar 
verkocht. 

14-4-1624         invnr./blz. 197 / 98 
Verzoeker(s): Jan Dircxsz en zijn zwager Pleun Cornelisz, als 
voogden van hun minderjarige zuster Marritgen Cornelis de Jonge; 
mede namens hun meerderjarige zuster Neeltgen Cornelis 
Verzoek: Verkoop van een huis (waarvan zij gezamenlijk 1/8 deel 
hebben geërfd) aan de Lage Gouwe ("Gouwe nz.") bij de Langebrug 
(O = Dammas Jacobsz (linnenwever); W = Aeltghen Cornelisdr 
(uitdraagster). De andere erfgenamen, te weten: Crijn Cornelisz, de 
jonge Crijn Cornelisz, Anna Cornelis, Allert Joosten en Aeltgen 
Hendricx stemmen in met de verkoop. Het huis heeft toebehoord aan 
Maerten Cornelis (schipper) en zijn vrouw Aechgen Jansdr 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters. 
Handmerk: Pleun Cornelis 

13-4-1624         invnr./blz. 197 / 98v 
Verzoeker(s): Hendrick Cornelis Graeff, Pieter Cornelis Graeff en Jan 
Pouwelsz, gehuwd met Leentgen Cornelisdr, kinderen en 
schoonzoon van wijlen Cornelis Hendricxz. Graeff 
Verzoek: Volgens de laatste wil (geen officieel testament) van hun 
vader krijgt hun geestelijk gehandicapte broer ƒ 1000 uit de 
nalatenschap. Het blijkt dat de opbrengst van de boedel niet meer 
heeft opleverd dan ƒ 600 per kind. Er is echter ook nog een kind van 
hun overleden zuster Ariaentgen Cornelisdr, die ƒ 100 uit de 
nalatenschap krijgt. Supplianten verzoeken de extra ƒ 400 die hun 
gehandicapte broer toegewezen heeft gekregen, te mogen beleggen, 
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zodat de nicht in de toekomst over haar ƒ 100 kan beschikken. 
Besluit: Het advies weesmeesters om de broer ƒ 900 te geven en ƒ 
100 ter beschikking van het weeskind te houden, wordt door de 
magistraat overgenomen. 

27-4-1624         invnr./blz. 197 / 100 
Verzoeker(s): Mr. Joan de Witte, advocaat voor het hof van Holland, 
woonachtig te Amsterdam 
Verzoek: Wijlen Catharina Jelisdochter de Rosch, weduwe van Jacob 
Jansz van Ommeren heeft tot haar universele erfgenamen benoemd 
de kinderen van mr. Joan de Witte en Catharina Michielsdochter de 
Rosch (haar nicht). Bovendien heeft zij een legaat van ƒ 800 
toegekend aan de kinderen van Caerel Adriaen Lambrechtsz, 
stoeldraaier. Het legaat moet binnen één jaar na overlijden van 
testatrice gebracht worden naar de weeskamer. Carel Lambrechtsz 
krijgt het vruchtgebruik van het geld. Suppliant verzoekt de 
weesmeesters hiervoor zorg te willen dragen. 
Besluit: De weesmeesters zijn het niet helemaal eens met dit verzoek 
daar de kinderen geen wezen zijn. De vader staat onder curatele van 
de stad daar hij af van en toe in de war is en in het dolhuis moet 
worden opgesloten. Indien echter niemand bezwaar maakt willen de 
weesmeesters het geld wel beleggen, maar maken duidelijk dat Joan 
de Witte hier eigenlijk zelf zorg voor moet dragen. 
Zie ook fol. 109v 

20-7-1624         invnr./blz. 197 / 101 
Verzoeker(s): Dekens van het smidsgilde 
Verzoek: Bij overlijden van een gildebroeder wordt van elke 
gildebroeder 2 stuivers gevraagd. Indien men op de begrafenis 
verschijnt, krijgt men dit bedrag terug. Bij niet betalen wordt een 
boete opgelegd van tenminste 2 stuivers tot een daggeld (6 stuivers). 
De dekens verzoeken de magistraat de gildebroeders te manen en 
de boete te innen, omdat zij daar zelf geen tijd voor hebben. 
Besluit: Toegestaan. 

12-8-1624         invnr./blz. 197 / 102 
Verzoeker(s): Jan Dircxsz Col 
Verzoek: Suppliant heeft (vroeger) samen met Cornelis Jansz Raet 
per schip vracht vervoerd van Gouda naar Haarlem. Enige jaren 
geleden is hem dat verboden en is hij verhuisd naar Haarlem 
(wegens de verandering in het bestuur, waarbij de remonstranten 
moesten vertrekken). Hij verzoekt nu weer in Gouda te mogen 
wonen, weer vracht te mogen verschepen naar Haarlem en weer in 
het gilde te worden opgenomen. Zijn compagnon heeft inmiddels zijn 
schip verkocht. 
Besluit: Voorlopig toegestaan, mits de magistraat van Haarlem 
iemand aanstelt om van Haarlem naar Gouda te varen. 

28-8-1624         invnr./blz. 197 / 102v 
Verzoeker(s): Marritgen Jans, 73 jaar, weduwe van Daem Willemsz 
(wielmaker) 
Verzoek: Suppliante is gemaand haar schulden aan de stad te 
betalen. Deze schulden bestaan uit erfpacht van een huis aan de 
Groeneweg (met de ingang grenzend aan de gracht van het Heilig 
Geesthuis), rente op de kosten voor het maken van de kade en ƒ 8 
per jaar voor een huis aan de Lange Tiendeweg op de hoek van de 
westzijde van de Groeneweg. Het totaal bedraagt ƒ 16 per jaar, en zij 
is 4 jaar achter met betalen. Zij wil woonruimte verhuren en door 
zuinig te leven wil zij haar schulden afbetalen. Zij verzoekt om een 
betalingsregeling. 
Besluit: Zij mag haar schulden (in vier jaar) afbetalen door elk jaar 
dubbel af te dragen. 

20-8-1624         invnr./blz. 197 / 103v 
Verzoeker(s): Jan Jansz, straatmaker 
Verzoek: Suppliant is aangezegd door de fabriekmeesters dat er van 
stadswege geen werk meer voor hem is, zodat hij ander werk moet 
zoeken. Hij wil echter met vrouw en kinderen hier blijven wonen. Hij 
heeft nu het werk van zijn overleden neef overgenomen en 
geconstateerd, dat veel straten vol gaten zitten en dat de kaden op 
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veel plaatsen zijn verzakt. Hij verzoekt opdracht te krijgen om de 
straten en kaden te repareren en te onderhouden. 
Besluit: Burgemeesters moeten contact opnemen met 
fabriekmeesters en naar eigen bevinden handelen. 

20-8-1624         invnr./blz. 197 / 104 
Verzoeker(s): Hans Jansz Daesdonck, poorter 
Verzoek: Vraagt toestemming tot het innen van vorderingen via 
parate executie. Hij is pachter van de accijns op bier, graan en vlees 
en men is hem over het afgelopen jaar nog geld schuldig. Als hij deze 
gelden geïnd heeft, kan hij zijn pacht aan de stad betalen. 
Besluit: Hem wordt nog een jaar gegeven om zijn vorderingen via 
parate executie te innen en zijn schuld aan de stad te betalen. 

27-8-1624         invnr./blz. 197 / 105 
Verzoeker(s): Abraham Olivyersz 
Verzoek: Suppliant heeft een huis gekocht aan de Korte Tiendeweg 
(tegenwoordig: Lange Tiendeweg) (O = de gracht van de Zeugstraat) 
bij de Bostelbrug. De toegang tot het water is bij verandering van de 
brug vlak voor de ingang van zijn winkel gekomen. Hij verzoekt dat 
de toegang weer op de oorspronkelijke plek wordt gelegd, omdat hij 
veel overlast ondervindt en de huidige situatie gevaarlijk is voor 
spelende kinderen. 
Besluit: Beslissing gemandateerd aan burgemeesters, na overleg met 
de fabriekmeesters. 

31-8-1624         invnr./blz. 197 / 105v 
Verzoeker(s): Hendrick Jansen Engelenburg en zijn vrouw Marritgen 
Gijsbertsdr 
Verzoek: Mr. Gijsbert Hopcooper, halfbroer van moederszijde van 
Marritgen Gijsberts, heeft bij testament aan de kinderen van de 
supplianten ƒ 2000 nagelaten, met dien verstande dat het geld 
belegd moest worden en dat Marritgen Gijsberts haar leven lang het 
vruchtgebruik daarvan zal genieten. Supplianten verzoeken het geld 
uit de weeskamer te mogen lichten en in eigen beheer te mogen 

nemen. Als onderpand stellen zij daartegenover hun steenplaats met 
opstallen aan het Middelblok te Gouderak. De secretaris van 
Gouderak en Ariaentgen Tromperts (moeder van de suppliant) 
verklaren dat de suppliant kredietwaardig is en er geen hypotheek op 
de steenplaats rust. 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters. 

19-10-1624         invnr./blz. 197 / 109v 
Verzoeker(s): mr. Joan de Witte, advocaat voor het hof van Holland, 
woonachtig te Amsterdam 
Verzoek: Zie fol. 100. In het testament is tevens aan de orde 
gekomen dat Michiel, één van de kinderen van Caerel Adriaen 
Lambrechtsz, recht heeft op ƒ 12 extra per jaar omdat hij vernoemd 
is. Suppliant vraagt of hij deze ƒ 12 aan de ouders van Michiel moet 
geven voor zijn opvoeding of aan het kind zelf daar dit niet duidelijk in 
het testament staat. 
Besluit: De weesmeesters verwijzen naar de magistraat daar het kind 
geen wees is. De magistraat besluit dat het geld zolang het kind 
minderjarig is naar de ouders gaat en bij meerderjarigheid krijgt hij 
het zelf. 

29-10-1624         invnr./blz. 197 / 111v 
Verzoeker(s): George Baliotis 
Verzoek: George Baliotis en zijn aangetrouwde oom Steven van 
Aernhem hebben een huis verkocht aan Johan Rochatis gelegen aan 
de Spieringstraat. Hierin was de bank van lening gevestigd. Baliotis 
verzoekt het octrooi, privilege en de bank van lening over te mogen 
dragen, met dien verstande dat alle voorwaarden en overeenkomsten 
gehandhaafd blijven. 
Besluit: Verzoek goedgekeurd, mits overdracht in het openbaar 
bekendgemaakt. 

29-10-1624         invnr./blz. 197 / 111v 
Verzoeker(s): Laurens Baltensz van Doorne, Jan Pietersz Landuyt en 
Hendrick Pietersz Rijckaert als voogden van de weeskinderen van 
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Willem Baltensz van Doorne (koopman) en van Trijntgen Saayen 
Andriesdr 
Verzoek: Verkoop van een huis en erf aan de Gouwe wz (= Hoge 
Gouwe) genaamd "De drie fusteynen" (Z = Fredrick Cornelisz 
(timmerman); N = de weduwe van Arien Willemsz van Rijswijk). Het 
strekt zich uit van de straat tot aan de Raam. Sinds de dood van 
Willem Baltensz in mei 1624 staat het huis leeg en dus onverhuurd 
Besluit: Na advies weesmeesters wordt het verzoek toegestaan. 
Verkoop moet in het openbaar geschieden 

26-11-1624         invnr./blz. 197 / 112v 
Verzoeker(s): Joost Jansz Ophemert 
Verzoek: Suppliant heeft voor 3 jaar de grafelijkheidssluis 
(Mallegatsluis) gepacht, ingaande mei 1619. In 1621 heeft de 
grafelijkheid de sluis vernieuwd. Hierdoor heeft hij veel minder 
inkomsten gehad. Als tegemoetkoming heeft hij van de rekenkamer 
een gedeelte van de gederfde inkomsten gekregen (ƒ 300). Suppliant 
verzoekt nu het stadsbestuur als aanvulling hierop hem ƒ 150 te 
schenken. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

30-11-1624         invnr./blz. 197 / 113v 
Verzoeker(s): Jan Huygen Stoofmaker en Joris Claesz (zijn zwager) 
als voogden en ooms en Pieter Cornelisz Roon en Harmen 
Meyndertsz, kleermaker, als medevoogden van Claes Jacobsz, 
weeskind van Jannitgen Huygen 
Verzoek: Door het overlijden van Huych Jansz, grootvader van Claes 
Jacobsz, heeft deze 1/4 deel van een huis geërfd aan de oostzijde 
van de Cappenersteeg (Z = Balichgen Honmens, wed. van Jan de 
Pottebacker; N = het waterschap van de Vogelenzang). Daar het huis 
in slechte staat is en belast, verzoeken de supplianten het huis te 
mogen verkopen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters wordt het verzoek 
toegestaan mits het huis in het openbaar verkocht wordt 
Handmerk: Joris Claesz 

3-12-1624         invnr./blz. 197 / 114v 
Verzoeker(s): Crijntgen Dircxdochter, echtgenote van Gijsbert 
Ariensz Vroolick van Geest, dochter van Commertgen Jansdr 
Verzoek: Commertgen Jansdr heeft haar dochter het vruchtgebruik 
van haar erfenis nagelaten, op voorwaarde dat indien haar man komt 
te overlijden vóór suppliante, de erfenis volgens het aangehechte 
testament aan suppliante en haar kinderen vervalt. Dit testament is 
gemaakt, omdat haar man Gijsbert zich slecht gedraagt en anders de 
hele erfenis zou opmaken. Crijntgen Dircxdr. verzoekt nu, daar er 
schulden zijn, iemand aan te stellen om (mede met haar zwager 
Gerrit Jansz Beuck, gehuwd met Annetgen Dircx) de erfenis te 
ordenen. Onder meer door een kustingbrief (hypotheekakte) te 
verkopen om de schulden te voldoen, waardoor een gedeelte van de 
erfenis behouden kan blijven voor de kinderen. Zij Stelt voor Cornelis 
van de Houff aan te stellen. 
Besluit: De weesmeesters oordelen het niet nodig, daar de kinderen 
geen wezen zijn, maar laten de beslissing over aan de magistraat. 
Cornelis van de Houff wordt door de magistraat gemachtigd om de 
kustingbrief te verkopen en de boedel te verdelen. 

17-12-1624         invnr./blz. 197 / 116 
Verzoeker(s): mr. Gerrit Ewoudtsz (chirurgijn), Cornelis Lambertsz 
(fusteindrapier) te Leiden, Pieter Willemsz van Hoogeveen, 
echtgenoot van Grietgen Lambertsdr, Geen Jacobsz Krouwagen 
(tuinman), echtgenoot van Marritgen Lambertsdr, Gijsbert Cornelisz, 
Jan Cornelisz van der Wee, echtgenoot van Trijntgen Cornelisdr; 
voorts Aalbert Martensz en voornoemde Geen Jacobsz als voogden 
over de weeskinderen van Cornelis Ewoutsz en Neeltgen Jacobsdr; 
ook voornoemde Gerrit Ewoutsz en Aalbert Martensz als voogden 
over de weeskinderen van Lijsbeth Ewoudtdr en Cornelis Jacobsz 
Houtecloot 
Verzoek: Al deze mensen zijn verwanten en erfgenamen van 
Annetgen Ewoudtdr, tijdens haar leven gehuwd met Joost Ariensz 
Seylmaecker te Gouda. Zij hebben met de weduwnaar de volgende 
overkomst gesloten. Joost behoudt alles (incl. schulden), behalve ƒ 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        69 

 

 

700 in contant geld, wollen en linnen kleren van de overledene, de 
twee zwaarste gouden ringen, een messenkoker en een fluwelen 
tasje elk met zilveren ketting. 
Besluit: De overeenkomst wordt overlegd aan de weesmeesters, die 
hierop positief adviseren. 

4-1-1625         invnr./blz. 197 / 117v 
Verzoeker(s): Willem Jacobsz (zoon van wijlen Jacob Willemsz, 
bakker in de Korte Groenendaaal) als oudste broer en voogd van de 
minderjarige Hester Jacobsdr en Cornelis Dircksz, slotenmaker, als 
medevoogd 
Verzoek: Jacob Willemsz heeft een huis en erf nagelaten in de Korte 
Groenendaal nz. (O = Wouter Harmansz Cuyper), strekkende van de 
straat tot aan de openbare poort en tot aan het waterschap van de 
Naaierstraat. Supplianten verzoeken te mogen verkopen wegens 
schulden. 
Besluit: Na advies weesmeesters wordt het verzoek toegestaan mits 
in het openbaar verkocht. 
Handmerk: Cornelis Dircksz 

4-1-1625         invnr./blz. 197 / 118v 
Verzoeker(s): Remon Ariensz, voogd van de weeskinderen van Meus 
Ariensz Backer (poorter van Gouda), en Catharijna Crijnsdr en Jan 
Crijns van der IJsel 
Verzoek: Door het overlijden van Elysabeth Jansdr uit Gouderak 
(wed. van Crijn Woutersz), grootmoeder van voornoemde 
weeskinderen, moet de erfenis verdeeld worden. Elysabeth Jansdr 
heeft bij haar leven in een codicil bepaald dat Trijntgen Meusdr, de 
jongste dochter van Meus Ariensz, zal worden onderhouden uit de 
inkomsten van haar boedel tot aan haar 18e jaar. De voogden 
verzoeken taxatie van de erfenis te mogen laten verrichten door 4 
onpartijdige buren. 
Besluit: Verzoek wordt na advies van de weesmeesters toegestaan. 

18-1-1625         invnr./blz. 197 / 119v 
Verzoeker(s): Cornelis Louwerisz Messemaecker, bejaarde zoon van 
wijlen Louweris Cornelisz Messemaecker en wijlen Aechgen Aertsdr, 
namens zichzelf, en Hendrick Ariensz Clockhuys, en Arien Theuwen, 
brouwersknecht, als voogd over Aert en Michiel Louwerisz, 
buitenslands verblijvende minderjarige zonen van Louweris Cornelisz 
en Aechgen Aertsdr 
Verzoek: Bij hun overlijden hebben Louweris Cornelisz en Aechgen 
Aertsdr een huis en erf nagelaten in de Keizerstraat aan de 
noordzijde van het Melkerssteegje (N = Joost Pietersz Peuyenbrouck 
en Z = het Melkerssteegje). Tevens hebben zij nog een klein huisje 
nagelaten gelegen achter het voornoemde huis. Supplianten 
verzoeken het huis te mogen verkopen zodat de kinderen hun deel 
kunnen krijgen. Bovendien verkeren de huizen in slechte staat en zijn 
de huuropbrengsten onvoldoende. 
Besluit: Na advies weesmeesters wordt het verzoek toegestaan, mits 
het huis in het openbaar wordt verkocht. 
Handmerk: Arien Theuwen 

18-1-1625         invnr./blz. 197 / 120v 
Verzoeker(s): Frans Jansz Vos en Jan Cornelisz Poerbos als 
voogden over de weeskinderen van wijlen Lambert Jansz Vos en 
Susanna van Meuwen 
Verzoek: Goedkeuring tot het afstand mogen doen van de erfenis van 
Lambert Jansz Vos, daar de schulden de baten overtreffen. 
Besluit: Na het negatief advies van de weesmeesters gaat de 
magistraat toch akkoord met het verzoek. 

6-2-1625         invnr./blz. 197 / 121v 
Verzoeker(s): Louris Pietersz, ongehuwd, geboren in het land van 
Stein 
Verzoek: Suppliant heeft op 22 sept. 1624 tijdens de Stolwijkse 
kermis ruzie gekregen met Fop Jacobsz uit Lekkerkerk. Hierbij heeft 
hij Fop Jacobsz om het leven gebracht. Hij heeft een afkoopsom 
betaald aan de baljuw van Schoonhoven, doch deze heeft hem te 
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kennen gegeven dat hij met de baljuw van het land van Stein in 
contact moet treden. Suppliant verzoekt nu met laatsgenoemde 
baljuw te mogen onderhandelen. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

22-2-1625         invnr./blz. 197 / 122 
Verzoeker(s): Jan Bartholomeesz Taschmaeker (tasmaker), 
erfgenaam van Beatris Cornelis van Dapels (weduwe van Jan Baptist 
van Elsstock), zijn grootmoeder, geboren te Antwerpen 
Verzoek: De erfgenamen van Jan Baptist van Elsstock zijn niet te 
achterhalen en daarom kan de erfenis niet afgewikkeld worden. 
Suppliant verzoekt het gerecht iemand aan te stellen om met hem en 
de zijnen de erfenis af te wikkelen. Hij stelt voor aalmoezeniers aan 
te stellen of een ander die de heren van het gerecht willen aanstellen. 
Besluit: De regenten van het Aalmoezeniershuis worden aangesteld 
als beheerders van de erfenis en gemachtigd om, indien 
noodzakelijk, betalingen te doen. 

1-3-1624         invnr./blz. 197 / 122v 
Verzoeker(s): Aechgen Ariensdr, weduwe van Gijsbert Pietersz 
Souburch, vleeshouwer 
Verzoek: De regenten van het Catharijne- en Elisabeth-gasthuis 
hebben op 26 februari 1593 een stuk land in erfpacht uitgegeven aan 
Maerten Cornelisz Koemelcker (betaling ƒ 57 per jaar). Voor de 
betaling heeft hij als borg gesteld een huis Achter de Waag, waar nu 
Pieter van Hollandt in woont. Claes Claesz, stiefvader van Maerten 
Cornelisz Koemelcker, heeft het land overgenomen en als borg 
gesteld een huis aan de Kleiweg. Dit huis is nu in het bezit van 
suppliante. Het land is verkocht aan Barent Craeyevanger de Jonge 
met de voorwaarde dat hij suppliante van de overeenkomst zal 
bevrijden. Indien de regenten akkoord gaan wil hij i.p.v. het huis van 
suppliante zijn eigen huis, gelegen in de Koestraat (Markt) (Z = Jan 
Jorisz, vendumeester; N = Gillis Jansz, kousebreier) als borg stellen. 
Suppliante verzoekt om goedkeuring van de magistraat dat de 
regenten haar ontslaan van de overeenkomst en in plaats daarvan de 

borgstelling van Craeyvanger accepteren. 
Besluit: Na advies gevraagd te hebben aan de gasthuismeesters en 
nadat de regenten geoordeeld hebben dat de hypotheek van 
Craeyvanger beter is en geen probleem hebben met het verzoek, 
wordt het verzoek goedgekeurd door de magistraat. 

8-3-1625         invnr./blz. 197 / 124 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz Vlacq (oud schepen) en Theodorus 
Vlacq als voogden van de nagelaten weeskinderen van mr. Johan 
Vlacq de Jonge en Judith ten Berghe, Dirck Dircksz de Vrije, Willem 
Jansz van Sueren, Dirck Gijsbertz. Sas en Henrick Jansz van 
Sueren, voogden van Gerrit Jansz van Sueren, de minderjarige zoon 
van Jan Willemsz van Sueren (oud-schepenen van Gouda) en 
Adriana Jan Vlackdr. Jan Govertsz Blaeuhenne en Reynier 
Erasmusz, beiden als subsidiaire voogden van Gerrit van Sueren 
Verzoek: Het betreft het verdelen van de erfenis van Johan Vlack de 
oude (oud-burgemeester van Gouda). Tot de erfenis behoren: een 
steenplaats met toebehoren in Gouderak, een huis met een 
oliemolen gelegen op de Haven, een huis met een tuin in de 
Vijverstraat en een oofttuin in de oude Korte Akkeren. Daar vandaag 
de dag verkopingen in het openbaar weinig geld opbrengen zijn de 
oudere erfgenamen en voogden overeengekomen dat het raadzaam 
zou zijn ten behoeve van de minderjarige weeskinderen om de 
steenplaats met toebehoren niet te verkopen maar de weeskinderen 
hier een som geld voor uit te keren. Het overige onroerend goed wil 
men dan ondershands verkopen (eventueel in het openbaar). 
Besluit: Na advies van de weeskamer om met de uitkering van een 
som geld voor de steenplaats akkoord te gaan en om over de 
verkoop van de overige onroerende goederen zelf te beslissen, 
besluit de magistraat het advies van de weeskamer op te volgen en 
verkoop toe te staan, hetzij ondershands of in het openbaar. 
Toegevoegd is op fol. 126v het door de supplianten getekende, 
uitgebreide voorstel tot scheiding van de nalatenschap. 
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15-3-1625         invnr./blz. 197 / 128v 
Verzoeker(s): Pyter Jansz, linnewever, Jan Dircksz, Crijn Dircksz en 
Theunis Jacobsz als voogden van Heyltgen en Goossen Goossenz., 
minderjarige weeskinderen van Goossen Goossenz. en Adriaentgen 
Dircxdr., beiden overleden 
Verzoek: Toestemming tot verkoop van een huis en erf Achter de 
Vismarkt (O = Louweris Cornelisz; W = Barent Henricksz, metselaar). 
Besluit: Na advies van de weeskamer wordt het verzoek 
goedgekeurd mits de verkoop geschiedt in het openbaar. 
Handmerk: Pyter Jansz, Jan Dircksz en Crijn Dircksz 

15-3-1625         invnr./blz. 197 / 129v 
Verzoeker(s): Aeghen Cornelisdr en de door haar gekozen 
medevoogd Dirck Pyeters Blaeuw, als voogden over de zes 
minderjarige weeskinderen van wijlen Dames Jacobsz (poorter) en 
Aeghen Cornelisdr 
Verzoek: Goedkeuring van een overeenkomst van uitkoop (dit 
akkoord staat in het approbatieboek G folio 137). 
Besluit: Goedgekeurd na advies van de weesmeesters. 

15-3-1625         invnr./blz. 197 / 130 
Verzoeker(s): Tobias Schaep, als curator over Geertgen Henricx, 
weduwe van Andryes Bastiaens, en haar goederen en als voogd 
tesamen met Stephanus Willemsz Gardenys over de weeskinderen 
van wijlen Matheus Henricxz. De weeskinderen zijn mede-
erfgenamen van wijlen Pirijntgen Henricx, de moeder van Geertgen 
Henricx 
Verzoek: Zij hebben reeds een huis verkocht aan Crijn Dircksz 
Bockhoven, schuitevoerder op het Amsterdamse Veer. Dit huis staat 
aan de zuidzijde van de Kleiwegsteeg, strekkende tot achter aan het 
waterschap (O = Jan Pyetersz; W = de stadszijl). Zij vragen nu pas 
goedkeuring voor deze verkoop. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, waarbij gesteld wordt dat zij 
van te voren goedkeuring moesten vragen, maar dit kennelijk uit 
onwetendheid niet hadden gedaan, wordt de verkoop alsnog 

goedgekeurd. 
Handmerk: Stephanus Willemsz Gardenys 

25-3-1625         invnr./blz. 197 / 131 
Verzoeker(s): Hendrick Cornelisz Graeff en Pyeter Cornelisz Graeff 
als ooms en voogden over het weeskind van wijlen hun zuster 
Adriaentgen Cornelisdr en Jasper Volcken 
Verzoek: Verkoop van twee huizen aan de Nieuwehaven bij de Lieve 
Vrouwenkerk en een tuin in de Boelekade (O = de erfgenamen van 
Dirck Evertsz; W = Claes Jansz, vleeshouwer). 
Besluit: Gezien het geringe aandeel van het weeskind in de erfenis 
(1/20 deel van 1/4) keurt de magistraat, na advies van de 
weeskamer, de verkoop goed. 

25-3-1625         invnr./blz. 197 / 132 
Verzoeker(s): regenten en meesters van het Heilige Geesthuis 
Verzoek: Daar er een grote achterstand is in het betalen van 
kustingpenningen (aflossing van de hypotheek) op het huis van wijlen 
Wouter den Engelsman, die diende onder Sr. Metkercken in Breda, 
en Barber Jan Segelsdr, verzoeken de supplianten om tot curator te 
worden benoemd over de bezittingen teneinde verdere schade voor 
het Heilige Geesthuis te voorkomen. Voornoemd huis staat op de 
hoek aan de noordzijde van de Walesteeg aan het water. Barber Jan 
Segelsdr is eerder getrouwd geweest met Gerrit Bouwensz, schipper. 
Zij en haar kinderen uit haar eerste huwelijk zijn overleden. Alleen 
een voorkind, Symon Gerritsz, is misschien nog in leven. De voogden 
van deze Symon, nl. Jan Jansz Segels, garentwijnder, de jonge Jan 
Jansz, Pleun Jansz Segels, Heyman Jansz, lijndraaier, en Willem 
Jacobsz, bootschipper, zien af van de aanspraak op de erfenis. 
Besluit: Verzoek wordt goedgekeurd. 

5-4-1625         invnr./blz. 197 / 133 
Verzoeker(s): Cornelis Gerritszoon lijndrager, vader van vier 
volwassen en drie minderjarige kinderen 
Verzoek: Suppliant is reeds op leeftijd en heeft een plaats in het 
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oudemannenhuis verworven. De weesmeesters hebben hem echter 
opgedragen om, alvorens in het oudemannenhuis te gaan, het 
onderhoud van zijn minderjarige kinderen zeker te stellen. Zelf heeft 
suppliant weinig middelen. De voogden Pieter Woutersz, 
linnenwever, en Leendert Pouwelsz, kleingarenspinner, hebben zich 
samen met de meerderjarige kinderen bereid verklaard om indien 
suppliant overlijdt voor de minderjarige kinderen te zorgen, zodat zij 
geen beroep op andere instanties hoeven te doen. Tevens willen zij 
het huis van Cornelis Gerritsz behouden en betalen. Het huisje staat 
op de Raam op de noordhoek van de Aertgen Backssteegh (= Aaltje 
Bakstraat). 
Besluit: Na advies van de weesmeesters akkoord. 
Handmerk: Cornelis Pietersz (waarschijnlijk wordt bedoeld Cornelis 
Gerritsz) en Leendert Pouwelsz 

12-4-1625         invnr./blz. 197 / 134 
Verzoeker(s): Jan Cornelisz van Olms, burger uit Alkmaar, neef van 
Marritgen Michyelsdr van Olms, mede-erfgename van wijlen haar 
grootvader dr. Aegidius van Olms 
Verzoek: Dr. Aegidius van Olms heeft een bejaarde zoon nagelaten, 
genaamd Jan van Olms, die in het buitenland vertoeft. Suppliant weet 
niet waar en ook niet of hij nog in leven is. Ten behoeve van 
Marritgen Michyelsdr zou de erfenis verdeeld moeten worden. 
Suppliant verzoekt om de voogden van Marritgen, namelijk Maerten 
Reyniersz Schoonhooftsman, oud schepen, en Martinus Blonck, arts, 
toestemming te geven om in plaats van Jan van Olms de 
boedelscheiding te regelen. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

28-4-1625         invnr./blz. 197 / 134v 
Verzoeker(s): De vaders en regenten van het Heilige Geesthuis te 
Gouda 
Verzoek: Daar zij op eerdere gesprekken met de magistraat nog 
geen antwoord gekregen hebben, verzoeken supplianten nogmaals 
om Roeloff Jacobsz, binnenvader in het Heilige Geesthuis, per 

aanstaande mei te ontslaan daar hij niet voldoet. Zij verzoeken een 
ander in zijn plaats te benoemen. 
Besluit: Het verzoek om ontslag wordt ingewilligd. Zelf moeten zij drie 
getrouwde mannen van gereformeerde huize voorstellen. Hieruit zal 
door de magistraat iemand benoemd worden. 

29-4-1625         invnr./blz. 197 / 135v 
Verzoeker(s): Ghijsbert Pyetersz Pater, poorter van Gouda 
Verzoek: Enige tijd geleden heeft hij een losrentebrief van 5 schilden 
per jaar uit de weeskamer gelicht. Hij heeft hierover het vruchtgebruik 
via zijn vrouw als fideicommissaire erfgename van haar moeder 
Aeffgen Jacobs Maes. Hij wil deze losrentebrief inruilen voor een van 
12 schilden per jaar. 
Besluit: De weesmeesters laten het besluit over aan de magistraat. 
Deze keurt het goed. 

13-5-1625         invnr./blz. 197 / 136v 
Verzoeker(s): Cornelis Willemsz, weduwnaar van Lijntgen Willemsdr 
Verzoek: Suppliant heeft drie minderjarige kinderen. Hij verzoekt 
officiële goedkeuring van de magistraat van het akkoord dat op 5 
maart 1625 in bijzijn van de politiemeesters en beide voogden van de 
kinderen Zeger Willemsz en Philips Willemsz is opgemaakt. Hij heeft 
het vruchtgebruik van de erfenis en zal in het onderhoud van de 
kinderen voorzien. De weesmeesters vinden het onderpand niet 
voldoende maar laten de beslissing aan de magistraat over. 
Besluit: Het verzoek wordt toegestaan. 

13-5-1625         invnr./blz. 197 / 137v 
Verzoeker(s): Ezechiel de Decker 
Verzoek: Toestemming om zijn beroep van landmeter in Gouda te 
mogen uitoefenen daar hij door de gecommitteerde raden van de 
Staten van Holland aangesteld is als landmeter. Hij heeft hiervan 
schriftelijk bewijs. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 
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6-5-1625         invnr./blz. 197 / 138 
Verzoeker(s): Lijsbeth Jansdr, weduwe van Willem Ariensz Koutijser. 
Verzoek: Toestemming tot de verkoop van haar huis en erf. 
Besluit: Suppliante moet eerst schriftelijke goedkeuring van haar 
crediteuren overleggen. 

24-5-1625         invnr./blz. 197 / 138v 
Verzoeker(s): De voogden van Gerrit Jansz van Suyren (Dirck Dircxz. 
de Vrije, Willem Jansz van Sueren en Dirck Zas), minderjarig 
weeskind van Jan Willemsz van Suyren en Adriana Jan Vlackendr. 
Verzoek: Toestemming tot verdeling van de erfenis ten behoeve van 
voornoemd weeskind en zijn meerderjarige broer Hendrick Jansz van 
Suyren. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 
Een afschrift van de verdeling van de erfenis is aan het request 
toegevoegd (blz. 139v-143v). 

26-5-1625         invnr./blz. 197 / 143v 
Verzoeker(s): Janneken Glaudes, weduwe van mr. Jan Joostensz 
Kerckringh, stadschirurgijn en meester in het leprooshuis en het 
gasthuis 
Verzoek: Suppliante verzoekt of haar zoon Joost Jansz de functies 
van wijlen haar man mag overnemen; eventueel met assistentie, 
omdat hij nog niet volleerd is. Als referentie geeft zij op de lange staat 
van dienst van haar vader als stadsbode en het feit dat haar broer 
Jan Glaudes na haar vader deze functie nog steeds vervult. 
Besluit: De zoon Joost Jansz mag alleen de vastgestelde 
arbeidsperiode van zijn vader in het leprooshuis volmaken, mits tot 
tevredenheid van de regenten van het leprooshuis. 
Zie ook blz. 152 

27-5-1625         invnr./blz. 197 / 144v 
Verzoeker(s): Joost Pyetersz van Peuyenbrouck, poorter van Gouda. 
Verzoek: Goedkeuring van een overeenkomst gemaakt naar 
aanleiding van de erfenis van wijlen zijn vrouw Marritgen Jansdr ten 

behoeve van hun 2 minderjarige kinderen Lysbeth en Clara Joosten. 
Besluit: De weesmeesters gaan niet akkoord met de overeenkomst 
op de gestelde wijze, omdat deze niet aan het reglement van de 
weeskamer voldoet. De magistraat keurt het verzoek goed, mits aan 
de voorwaarden van de weesmeesters voldaan wordt (dus 
overeenkomstig het reglement). 
De overeenkomst is overgenomen in het rekestboek. Korte inhoud 
van de overeenkomst: Joost Pyetersz van Peynenbrouck, 
weduwnaar van Marrichgen Jansdr van Woerden, komt overeen met 
Pyeter Jansz Byeman (oud-schepen van Woerden) en Gerraerdus 
Traudenius (schepen) en Cornelis Traudenius, als voogden van 
Lysbeth en Claertgen Joosten, dat hij - mits met goedkeuring van de 
magistraat van Goudam, zijn kinderen zal onderhouden tot aan hun 
volwassenheid. Hij wil hier de erfenis voor gebruiken die de kinderen 
toekomt door het overlijden van hun moeder. Voorts krijgen ze ieder 
ƒ 100. Daarnaast erft Lijsbeth een zilveren klater (rammelaar) en 
Clara 2 zilveren lepels. Als onderpand brengt hij zijn huis in, gelegen 
aan de Keizerstraat (N = Machtelt Maertens, wed. van Joost de 
Steenbacker; Z = de weeskinderen van Lauwerens de 
messenmaker). Overeenkomst is ondertekend door alle partijen. 

31-5-1625         invnr./blz. 197 / 146 
Verzoeker(s): Aryen Hendricks, schuitenvoerder, en Jacob Dircxz. 
Tasch, werkmeester in het aalmoezeniershuis 
Verzoek: Supplianten verzoeken namens Marritgen Ottendr., sinds 
14 dagen weduwe van Cornelis Claesz, schipper, te Gouda en 
moeder van Marritgen Cornelisdr, goedkeuring van de verkoop van 
een karveelschip. Dit schip is voordat er voogden benoemd konden 
worden verkocht aan Cornelisz de Vogelaer. De weduwe was bang 
een goede verkoop te laten lopen. De koop is gesloten in het bijzijn 
van Ott Cornelis (vader van Marritgen Ottendr.) en Arien Hendricks 
(haar zwager). Op 27 mei 1625 zijn voornoemde heren tot voogden 
van het weeskind benoemd. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters wordt de verkoop alsnog 
goedgekeurd. 
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De overeenkomst is overgenomen in het requestboek. Korte inhoud: 
Het karveelschip wordt verkocht voor ƒ 825 te betalen als volgt: ƒ 125 
bij de overdracht en daarna elk jaar op 1 juni ƒ 120. De kosten van de 
verkoop worden door verkoopster en koper gedeeld. De koop werd 
gesloten in herberg In de Swaen op het Amsterdamse Veer. 
Getuigen van de verkoop waren: Hendrik Cornelisz Bockhoven, 
scheepstimmerman, en Goos Jansz Verduyn, waard in de Swaen. 
Ook is een notarisverklaring toegevoegd van de aanstelling van de 
voogden. Handmerk: Aryen Hendricks resp. (overeenkomst) Jan 
Cornelisz de Ogelaer en Adriaen Hendricksz 

5-6-1625         invnr./blz. 197 / 149 
Verzoeker(s): Arien Willemsz Coutijser en Rommer Cornelisz, 
vleeshouwer, als voogden over Jannitgen Willems, minderjarige 
dochter van Willem Ariensz Coutijser en Lijsbeth Jansdr (beiden 
overleden), Arien Willemsz Coutijser, Adriaen Willemsz Aecken en 
Jan Adriaensz Schoon (als vervanger van Willem Jansz Schoon) als 
voogden over het kleinkind van Willem Ariensz Coutijser en Lysbeth 
Jansdr De ouders van dit kind zijn Adriaen Jansz Schoon en 
Marritgen Willemsdr (beiden overleden). 
Verzoek: Supplianten verzoeken afstand te mogen doen van de 
erfenis omdat er vele schulden op rusten. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters werdt het verzoek 
goedgekeurd. 
Handmerk: Arien Willemsz Aken 

5-6-1625         invnr./blz. 197 / 150 
Verzoeker(s): De crediteuren van Willem Ariensz Coutijser en 
Lysbeth Jansdr (beiden overleden) 
Verzoek: Supplianten verzoeken Gerrit Quirijnsz Hola aan te stellen 
als curator over de boedel, zodat de eventuele opbrengst eerlijk 
verdeeld kan worden onder de crediteuren. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

16-6-1625         invnr./blz. 197 / 150v 
Verzoeker(s): Gielis Gillisen, kleermaker, en Jan Jansz Boele, 
schipper, voogden van de weeskinderen van Pieter Raesen, 
schipper, en Neeltgen Jans (beiden overleden) 
Verzoek: Supplianten verzoeken Claes Jansz Ysenout en Ghijsbrecht 
Maertensz Verwerff (goede bekenden van Pieter Raesen en 
Neeltgen Jans) te benoemen als tijdelijke voogden, zodat de erfenis 
geregeld kan worden. 
Besluit: Weesmeesters adviseren het aanstellen van een curator 
naast de voorgestelde personen conform de ordonnantie van de 
weeskamer. Het advies van de weesmeesters wordt opgevolgd. 

19-6-1625         invnr./blz. 197 / 152 
Verzoeker(s): De weduwe van Jan Joostensz Kerckringh 
(stadschirurg) 
Verzoek: Naar aanleiding van de afwijzing van haar zoon Joost Jansz 
om zijn vader op te volgen als chirurgijn in het gasthuis (zie verzoek 
fol. 143v), deelt suppliante mee een goede meesterknecht voor haar 
zoon te hebben gevonden. Deze heeft in Dordrecht een 
barbierswinkel. Hij is een zoon van een Amsterdamse barbier en van 
gereformeerde huize. Hij kan haar zoon helpen in het gasthuis en zij 
verzoekt alsnog haar zoon de functie van zijn overleden vader in het 
gasthuis te laten waarnemen. 
Besluit: Joost Jansz mag de vastgestelde periode van zijn vader 
uitdienen indien hij een betrouwbare meesterknecht meeneemt. 

21-6-1625         invnr./blz. 197 / 152v 
Verzoeker(s): Jan Boele, Gerrit Aelbertsz (beiden schipper), Lambert 
Claesz, huidenkoper, en Adriaen Gerritsz Cool als voogden over 
twee weeskinderen van Raes Raesz, schipper 
Verzoek: Raes Raesz heeft een schip met turf nagelaten. 
Supplianten verzoeken mede met de 3 meerderjarige kinderen de turf 
te mogen verkopen, daar turf en schip er niet beter op worden. 
Besluit: Na Advies van de weesmeesters wordt het verzoek 
goedgekeurd mits de verkoop geschiedt in het openbaar. 
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21-6-1625         invnr./blz. 197 / 153v 
Verzoeker(s): Jan Reyniersz, scheepstimmerman, en Huybert 
Pietersz Bal, schipperr, als voogden van een weeskind van Gerrit 
Jansz, scheepmaker, en mede-erfgenamen van de erfenis van zijn 
grootvader Jan Gerritsz de Bruyn, scheepmaker 
Verzoek: De boedel is belast met een grote schuld. Er is echter wel 
een rentebrief van ƒ 1000 met een rente van 6% per jaar gevonden. 
Deze rente komt ten laste van Gerrit Aryensz Benscooper. 
Supplianten verzoeken deze rentebrief te mogen verkopen om 
daarmee de schulden te voldoen. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 
Handmerk: Jan Reyniersz en Huybert Pietersz. 

14-6-1625         invnr./blz. 197 / 154v 
Verzoeker(s): De metselaars van Gouda 
Verzoek: In 1613 (25 november) hebben de metselaars een verzoek 
ingediend om een metselaarsgilde in te stellen. In december 1613 is 
een commissie aangesteld om hierover een advies uit te brengen. 
Tot op heden is nog niets vernomen. In andere steden zijn wel gilden 
en de Goudse metselaars mogen hun beroep niet uitoefenen in 
andere steden, terwijl de metselaars van elders wel in Gouda mogen 
werken. Supplianten verzoeken nu haast te maken met een 
metselaarsgilde. 
Besluit: De magistraat stelt een commissie in van een burgemeester 
en twee schepenen om de zaak te onderzoeken. 

28-6-1625         invnr./blz. 197 / 155 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz Vlacq, oud-schepen van Gouda, en 
Theodorus Vlacq als voogden van de weeskinderen van wijlen mr. 
Jan Vlacq de Jonge en Judith ter Berge 
Verzoek: De voogden en Judith te Berge hebben verschil van mening 
over de erfenis van Johan Vlacq de Oude. De weesmeesters hebben 
om een einde te maken aan de onenigheid een commissie van goede 
mannen benoemd n.l. Jan Florisz de Jager, secretaris, Andries 
Dircxsz Bockenbergh, lid van de vroedschap, en mr. Lambert 

Coppert, oud-politiemeester. Op 15 juni hebben zij een uitspraak 
gedaan. Deze uitspraak is met een goedkeuring van de magistraat 
voorgelegd aan de partijen. Judith krijgt bedenktijd. Supplianten gaan 
akkoord. Judith gaat niet akkoord met diverse punten. Zij wil wel de 
punten waar geen overeenkomst over is voorleggen aan een 
advocaat die door de magistraat is benoemd. Zij zal zich aan deze 
uitspraak houden en bovendien vrijwillig vonnis laten wijzen door de 
Hoge Raad van Holland. Supplianten vragen hiervoor goedkeuring. 
Besluit: Verzoek na advies weesmeesters toegestaan. 

15-7-1625         invnr./blz. 197 / 157 
Verzoeker(s): Arien Jansz, marktschipper van Gouda op Gorinchem 
Verzoek: Suppliant heeft een grotere schuit gekocht. De dekens van 
het schuitevaardersgilde hebben hierover bij de burgemeesters 
geklaagd. Vervolgens is suppliant gehoord. Hij zegt dat de 
burgemeesters begrip moeten hebben daar hij vroeger ook te veel 
lading aangeboden kreeg. Hij moest dan echter een boot huren die 
niet altijd beschikbaar bleek. De schippers wilden vaak niet varen. 
Suppliant verzoekt de klachten niet ontvankelijk te verklaren. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

8-7-1625         invnr./blz. 197 / 157v 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz Vlacq, oudschepen, en Dirck Vlacq 
de Jonge als voogden over de weeskinderen van wijlen mr. Jan 
Vlacq de Jonge en Judith ten Berge 
Verzoek: Er is onenigheid tussen de voogden over de verdeling van 
de erfenis. Na onderzoek is gebleken dat volgens art. 100 van de 
ordonnantie van de weeskamer bij onenigheid tussen voogden die 
mede-erfgenaam zijn, één of twee onafhankelijke, door de 
burgemeesters benoemde personen kunnen bemiddelen. 
Supplianten verzoeken om aanstelling van zulke personen om de 
erfenis te regelen. 
Besluit: Verzoek wordt na goedkeuring van de weesmeesters 
toegestaan. Benoemd worden Andryes Dircksz Bockenburg en 
Reynier Gerritsz de Swaen 
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6-7-1625         invnr./blz. 197 / 158v 
Verzoeker(s): De gezamenlijke bierwerkers van Gouda 
Verzoek: zij hebben laatst met anderen nieuwe wagens gekocht voor 
ƒ 100. Nu is één van de bierwerkers overleden en deze laat vrouw en 
kinderen achter. De weduwe heeft geen profijt meer van de 
investering. Supplianten verzoeken voor dit soort gevallen vast te 
leggen dat een weduwe voortaan uit de gemaakte winst een maand 
lang een schelling per dag uitgekeerd krijgt. 
Besluit: Verzoek wordt goedgekeurd. 

11-7-1625         invnr./blz. 197 / 159v 
Verzoeker(s): Cornelis Bouwensz van der Tocht, lid van de 
vroedschap, Jan Dircxsz Rooloos en Gerrit Schade, mede namens 
de buren wonende aan de zijl "die haar ingang heeft aan het 
waterschap lopende door de Tillebrugge" (Dubbele Buurt) en 
verdergaat achter de Wijdstraat en de Botermarkt 
Verzoek: Daar de zijl regelmatig verstopt zit met hooi en andere 
rommel verzoeken de supplianten het stadsbestuur een traliewerk te 
laten maken om de rommel tegen te houden. 
Besluit: Verzoek wordt toegestaan en er wordt opdracht gegeven tot 
het maken van een traliewerk. 

15-7-1625         invnr./blz. 197 / 160 
Verzoeker(s): Jan Adriaensz Schoon, Adriaens Willemsz Coutijser, 
Adriaen Willemsz Coutijser, Adriaen Willemsz Aecken en Willem 
Jansz Schoon, voogden van het weeskind van wijlen Adriaen Jansz 
Schoon en Marrigje Willems. 
Verzoek: Adriaen Jansz Schoon heeft eertijds voor zijn kind uit de 
erfenis van de moeder ƒ 400 uitgezet met als onderpand zijn huis 
aan de Westhaven. Dit huis kan verkocht worden aan Maerten 
Lambrechtsz Huydecooper mits de borgstelling van het huis te niet 
gedaan wordt. Supplianten verzoeken dit te mogen erven omdat er 
zware schulden op het huis rusten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Arien Willemsz Aken. 

5-8-1625         invnr./blz. 197 / 161 
Verzoeker(s): Huybert Pietersz Bal en Jan Reyersz Scheepmaecker, 
ooms en voogden van het weeskind van Gerrit Jansz de Bruyn, 
medeerfgenaam van Jan Gerritsz de Bruyn, scheepsmaker, gewoond 
hebbende buiten de Dijkspoort 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring tot afkoop van de 
erfenis t.b.v. het weeskind. De erfenis bedraagt eigenlijk ƒ 525. Er 
zijn vrij veel schulden en kosten. Supplianten zijn met Emme Jans, 
weduwe van de erflater, overeengekomen dat zij het deel van het 
weeskind houdt, opdraait voor alle kosten en schulden en het 
weeskind afkoopt met een bedrag van ƒ 400. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Op fol. 162 wordt de overeenkomst weergegeven. Handmerk: 
Huybert Pietersz Bal en Jan Reyersz Scheepmaecker 

12-8-1625         invnr./blz. 197 / 163 
Verzoeker(s): Job Leendert, scheeptimmerman, Lambrecht 
Hendericxsz Verwey, varkensslager, ooms en voogden van 
vaderszijde, en Jacob Jansz Verbijl, timmerman, en Pieter Cornelisz, 
timmerman, ooms en voogden van moederszijde over Neeltgen 
Cornelis Canendochter, weeskind van Cornelis Leendersz Caen en 
Marritgen Maertensdochter 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop van een groententuin t.b.v. het 
weeskind. De tuin is groot 14 akkers, afgegraven van het land van 
Marritgen Jan Cincken buiten Dijkspoort. De tuin komt uit met een 
poort in de Zoolonsteeg (= Solonskade, d.w.z. Kerkhoflaan) (O = de 
tuin van burgemeester Vlack zaliger, nu van Reynier Cornelisz 
Bollenes; Z = de blekerij van burgemeester Tristeyn; W = de 
Cortakkenkade (= Prins Hendrikstraat); N = Hendrick Cornelisz 
Camp). Aangezien de tuin veel onderhoud vergt willen zij die graag 
verkopen. De tuin staat er nu gunstig bij. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits in het 
openbaar verkocht. 
Handmerk: Jacob Jansz en Lambrecht Hendricxsz. 
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8-8-1625         invnr./blz. 197 / 164 
Verzoeker(s): Dirck Cornelisz, garentwijnder, en Joris Aertsz als 
voogden van twee minderjarige weeskinderen van wijlen Ysack 
Willemsz Hamijs en Aechgen Dircxdochter. 
Verzoek: Supplianten hebben een overeenkomst afgesloten met 
Aechgen Dircxdochter in aanwezigheid van Abraham Willemsz 
Hamijs en Joris Henricksz, beiden wonende te Rotterdam en ooms 
van de voornoemde weeskinderen. De overeenkomst is bij het rekest 
gevoegd. Supplianten vragen goedkeuring van deze overeenkomst. 
Besluit: De weesmeesters zeggen volgens het 86e artikel van de 
ordonnantie van de weeskamer geen goedkeuring te kunnen 
verlenen, maar laten de beslissing aan de magistraat over. De 
magistraat besluit goedkeuring te verlenen mits het huis op de 
Botermarkt onderpand zal zijn voor de toegezegde ƒ 200 voor de 
kinderen. 
De overeenkomst is overgenomen in het rekestboek. Korte inhoud: 
Aechgen Dircksdochter, weduwe van Ysack Willemsz Hamijs, 
kleinwerkmaker, en Ghijsbert Ghijsbertsz Courtoys (haar zwager) aan 
de ene zijde en Joris Henricksz, Abraham Willemsz Hamijs, Dirck 
Cornelisz, garentwijnder, en Joris Aertsz aan de andere zijde zijn 
overeengekomen om ten aanzien van de erfenis van Ysack Willemsz 
aan de weduwe (Aechgen Dircksdochter) alles te laten. Zij moet 
hiervan in het levensonderhoud van de kinderen voorzien tot aan hun 
meerderjarigheid en hen een vak laten leren. Indien een van de 
kinderen voor de meerderjarigheid overlijdt, ontvangt de andere ƒ 
100. Indien Aechgen Dircksdochter zou hertrouwen, moet zij de 
kinderen samen ƒ 100 geven of in plaats hiervan een rentebrief 
(schuldbekentenis). 

19-8-1625         invnr./blz. 197 / 165v 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz Vlacq, oud-schepen van Gouda 
Verzoek: Suppliant verzoekt ontheven te worden van zijn 
voogdijschap over de kinderen van wijlen mr. Johan Vlacq de Jonge, 
zoon van wijlen Johan Vlacq de Oude (broer van suppliant) en Judith 

ter Berghe. 
Besluit: Toegestaan, mits er een andere voogd wordt benoemd. 

23-8-1625         invnr./blz. 197 / 166v 
Verzoeker(s): Thonis Jacobsz en Leendert Ghijsbertsz, 
schuitenvoerder, ooms en voogden van de weeskinderen van wijlen 
Cornelis Jacobsz, schipper, tijdens zijn leven wonende te Den Briel. 
Verzoek: Door het overlijden van Neeltgen Jacobs, grootmoeder van 
de weeskinderen, erven zij 1/5 gedeelte van haar nalatenschap. 
Supplianten hebben de nagelaten boedel verkocht en vragen 
achteraf goedkeuring hiervoor daar zij niet wisten dat deze 
goedkeuring nodig was. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
De lijst van verkochte goederen en hun opbrengst is bijgevoegd (fol. 
167v t/m 169). Handmerk: Leendert Gijsbertsz. 

26-8-1625         invnr./blz. 197 / 169v 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Pieter Raessen, 
schipper, en Neeltgen Jans 
Verzoek: Supplianten hebben destijds met toestemming van de 
magistraat tezamen met Claes Jansz IJsnouts en Gijsbrecht 
Maertensz Verwerff als tijdelijke voogden (zie fol. 150v) een schip 
verkocht aan Dirck Cornelisz, schipper, wonende te Roosendaal. Zij 
verzoeken goedkeuring van deze verkoop die geschied is onder de 
condities van de akte voor schepenen te Gastel. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
De goedkeuring staat in het Approbatieboek fol. 161v. 

30-8-1625         invnr./blz. 197 / 170 
Verzoeker(s): Aechgen Dircxdr, weduwe van Isaac Willemsz Hamijs 
Verzoek: Herziening van het besluit opgenomen op fol. 164 van dit 
rekestboek. Suppliante wil liever de erfenis ineens aan de kinderen 
doen toekomen in plaats van later. Zo hoeft haar huis geen borg te 
zijn voor de erfenis. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 
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2-9-1625         invnr./blz. 197 / 171 
Verzoeker(s): Heyman Gerritsz Bick en Thimon Gijsbertsz Verharst 
als voogden van de weeskinderen van Floris Jansz Kaes en wijlen 
Aertgen Gijsbertsdochter 
Verzoek: De voornoemde weeskinderen erven 1/5 gedeelte van de 
helft van een huis via Floris Albertsz Het huis staat op de Haven (N = 
de weduwe van Jan Hendricxz. 't Hart; Z = Jacob Pietersz Glijcanne). 
Bovendien erven zij ook het andere 4/5e deel van de ene helft. De 
andere helft van het huis komt toe aan Gijsberth Albertsz (oud-
burgemeester) en de zijnen. Nu is besloten het huis te verkopen; 
supplianten zijn bij dit besluit overstemd. Zij verzoeken de magistraat 
om indien de goedkeuring voor de verkoop verkregen wordt, hierbij 
het gedeelte van de kinderen ten gunste van de kinderen bij de 
weeskamer te laten onderbrengen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits verkoop 
geschiedt in het openbaar. 

6-9-1625         invnr./blz. 197 / 171v 
Verzoeker(s): Pieter Cornelis Noordeloos, gehuwd met Claertgen 
Jacobsdochter, namens zichzelf en samen met Adriaen Woutersz 
van der Elburgh als voogden over het nagelaten weeskind van wijlen 
Jacob Woutersz van der Elburgh 
Verzoek: Jacob Woutersz heeft een stuk land nagelaten, belast met ƒ 
220 en een stuk land belast met ƒ 300, die hij verkocht heeft aan 
Maerten Lambertsz Huydecooper. Door zijn overlijden had er nog 
geen overdracht plaatsgevonden. Beide stukken land liggen in de 
Willens. Tevens heeft hij nagelaten een huisje met erf aan het 
Catharijneklooster belast met ƒ 100 en een armoedige inboedel. Daar 
de nalatenschap zwaar belast is en de schulden erg hoog zijn, 
verzoeken de supplianten goedkeuring tot verkoop om de 
schuldeisers te kunnen betalen. Er zal weinig voor het weeskind 
overblijven, maar er zullen geen schulden meer zijn. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

18-10-1625         invnr./blz. 197 / 172 
Verzoeker(s): Pieter Schats, inwoner van Gouda 
Verzoek: Suppliant, die niet in staat is om zijn brood te verdienen, 
heeft een erfenis gekregen van ƒ 300. Voordat deze gelden op zijn, 
wil hij graag opgenomen worden in het tuchthuis, of in een ander 
tehuis, waarbij hij zijn geld in het huis zal inbrengen. 
Besluit: De regenten van het tuchthuis adviseren het stadsbestuur de 
suppliant bij hen op te laten nemen, zodat zij nu nog wat geld van 
hem krijgen. Later, als alles op zou zijn, zou hij namelijk toch ten laste 
van een instelling komen. 

21-10-1625         invnr./blz. 197 / 173 
Verzoeker(s): Dirck en Pieter Seysz, als voogden over de 
weeskinderen van Jan Seysz en Adriaen Seysz 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenamen van wijlen 
Heyltgen Seysdochter, die getrouwd was met Daniel Maertensz 
Heyltgen heeft kaas, boter en andere bederfelijke waar nagelaten, die 
met toestemming van de erfgenamen zo snel mogelijk verkocht 
moeten worden. Supplianten vragen hier toestemming voor. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Zie ook fol. 177. 

1-11-1625         invnr./blz. 197 / 173v 
Verzoeker(s): Notaris Gerrtis Quirijnsz Hola als curator over de 
boedel van Willem Ariensz Koutijser en Lijsbeth Jans, beiden 
overleden 
Verzoek: Tot de nalatenschap behoort nog 1/5 deel van een huis aan 
de Lange Tiendeweg (W = het huis van Lijsbeth en Cra Aerts). Om 
de erfenis goed te kunnen afhandelen, verzoekt hij het huis te mogen 
verkopen. De mede-erfgenamen van het huis hebben hen hierom 
verzocht. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

1-11-1625         invnr./blz. 197 / 173v 
Verzoeker(s): Hendrick en Arien Dircxsz, ooms en voogden van de 
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weeskinderen van Jacob Dircxsz, in de wandeling genaamd Jacob 
Huygen 
Verzoek: De weeskinderen zijn erfgenaam, maar de erfenis is zwaar 
belast met schulden. Supplianten verzoeken toestemming tot 
weigering van de erfenis. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Henrick Dircxszoon. 

7-11-1625         invnr./blz. 197 / 174v 
Verzoeker(s): Marrijken Joppen, dochter van wijlen Jop Thijsz, tijdens 
zijn leven waard in het Swaentge op het Amsterdamse Schuyteveer 
Verzoek: Suppliante heeft bij de weeskamer een bedrag liggen van ƒ 
300. (ƒ 100 van haar moeders erfenis en ƒ 200 van vaderszijde). 
Daar zij niet in haar onderhoud kan voorzien, verzoekt zij de rente 
van deze ƒ 300 als lijfrente uitgekeerd te krijgen. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

15-11-1625         invnr./blz. 197 / 175 
Verzoeker(s): De gezamenlijke korenmeters van Gouda 
Verzoek: Al 26 jaar ontvangen zij hetzelfde loon (3 stuivers en 9 
duiten over alles, en 3 penningen per mud). In andere plaatsen liggen 
de inkomsten hoger. Zij verzoeken om opslag naar 4 stuivers en 2 
blanken over alles en een oortje per mud. Bovendien slijten de leren 
langs de nieuwe stenen kades en daarom willen zij graag 1 duit per 
last ontvangen. 
Besluit: Na raadpleging door de magistraat van enkele makelaars en 
anderen die hiermee van doen hebben, besluit men tot een opslag 
naar 4 stuivers. Het extra geld voor de leren wordt niet toegekend. 

18-11-1625         invnr./blz. 197 / 175v 
Verzoeker(s): Isbrant van Swaenswijck en mr. Isaak Dousi als 
voogden over de weeskinderen van wijlen Joachim van der Heyde en 
Jannighen Swanckendochter 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop van een huis aan de Korte 
Tiendeweg op de hoek van de Stoofsteeg (van de straat af tot aan 

het huis van Jan Jansz Swaertveger). Er rust nog een schuld op het 
huis van ƒ 2900, te betalen met ƒ 200 per jaar. Men is nu al 2 
termijnen achter met betalen. Supplianten verzoeken, met 
toestemming van de weduwe Jannighen Swancken, het huis 
openbaar te veilen en te verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

22-11-1625         invnr./blz. 197 / 176v 
Verzoeker(s): Jan Leendertsz, scheepsmaker, en Hendrick Janszoon 
Nij, fusteindrapier, en Willem Henricx, olieslager, voogden over het 
weeskind van Jan Jansz Backer op de Raam en Marritgen 
Jansdochter, beiden overleden; zij treden ook op namens de voogd 
Hendrick Jansz Nij de Jonge. 
Verzoek: Goedkeuring tot weigering van de erfenis daar er vele 
schulden zijn en er nog dagelijks schuldeisers bijkomen. Ook de 
inboedel stelt niets voor, alleen wat kleding en geen enkel huisraad. 
Ook de erfenis van Geertgen Hendricxdochter, de grootmoeder van 
het weeskind, zal bij aanvaarding van de erfenis naar de schuldeisers 
gaan. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Jan Leendertszoon en Willem Hendricxzoon 

2-12-1625         invnr./blz. 197 / 177 
Verzoeker(s): Dirck en Pieter Seysz als voogden van de 
weeskinderen van Jan Seysz en Adriaen Seysz 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenaam van wijlen Heyltgen 
Seysdochter. De erfenis bestaat uit de helft van een huis aan de 
Westhaven bij de Noodgodssteeg. Hierbij behoort ook de helft van 
een huisje dat daarachter gelegen is in de Noodgodssteeg. De 
andere helft van deze huizen behoort aan Willem Seys. Verder is er 
een derde deel van een huis aan de Spieringstraat tegenover het 
Oudemannenhuis (N = Maerten Jansz). De andere twee delen 
behoren aan Leentgen en Aaltgen Engelsdochter. Beiden willen het 
huis wel verkopen. Supplianten verzoeken goedkeuring tot verkoop 
van de huizen. 
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Besluit: Na advies van de weeskamer, die de beslissing aan de 
magistraat overlaat, wordt het verzoek toegestaan. 
Zie ook verzoek fol. 173 

6-12-1625         invnr./blz. 197 / 178 
Verzoeker(s): Jan Ghijsbertszoon, kleermaker, en Vranck Crijnen, 
kuiper, als voogden van de 5 weeskinderen van wijlen Michiel 
Janszoon, hechtenmaker 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenamen van Marritgen 
Huberts, hun grootmoeder, die onlangs te Delft is overleden. De 
erfenis bestaat (na taxatie) uit ƒ 240. Er is echter een schuld van ƒ 
258. Supplianten verzoeken de erfenis te mogen weigeren. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-12-1625         invnr./blz. 197 / 179 
Verzoeker(s): Jan Saertsz Voerman en zijn vrouw Machteltgen 
Cornelisdochter, poorters van Gouda 
Verzoek: Machteltgen heeft vroeger in het Catharijneconvent 
gezeten. Zij zegt dat haar vroeger toezeggingen gedaan zijn dat zij 
gratis een woning zou krijgen bij het klooster. Zij heeft daar nooit op 
aangedrongen omdat in die tijd de woningen van haar ouders en 
grootmoeder gesloopt zijn en deze mensen van verdriet overleden 
zijn. Zij verwachtte van de gemeente genoegdoening voor het 
toegebrachte leed. De buren van haar overleden ouders hadden 
immers wel een huis gekregen buiten de Tiendewegspoort. Zij heeft 
echter nooit iets gekregen. Zij bewoont nu met haar man en elf 
kinderen een klein huisje in het Catharijneconvent dat zij gekocht 
hebben. Supplianten verzoeken geen rente meer te hoeven betalen 
en de nog verschuldigde rente kwijtgescholden te krijgen op grond 
van bovenstaand verhaal. 
Besluit: De burgemeesters verwijzen de zaak terug naar de 
vroedschap. Totdat deze een beslissing heeft genomen krijgt 
suppliante uitstel van betaling van de rente. 

6-12-1625         invnr./blz. 197 / 180 
Verzoeker(s): Jan Leendertsz, Hendrick Jansz Nije, Hendrick Jansz 
Nije de Jonge en Willem Hendricx, olieslager, als voogden over het 
weeskind van Marritgen Jansdochter en Jan Janszoon, beiden 
overleden 
Verzoek: Het weeskind krijgt 1/4 deel van de erfenis van de 
grootmoeder wijlen Geertgen Henricxdochter, weduwe van Jan Jansz 
Blindeman. Supplianten verzoeken de erfenis, bestaande uit een huis 
aan de Raam oz. (Z = Ninge Roocken; N = de weduwe van Pieter 
Claessz, metselaar), te mogen verkopen. Het huis is van slechte 
kwaliteit en belast met schulden. De mede-erfgenamen zijn akkoord 
met de verkoop. 
Besluit: Gezien het geringe aandeel van het weeskind wordt het 
verzoek toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-12-1625         invnr./blz. 197 / 180v 
Verzoeker(s): regenten van het St. Catharina- en het 
Elisabethgasthuis 
Verzoek: In 1605 is hen door de vroedschap opgedragen om in het 
Elisabeth Gasthuis zes of zeven eeuwige plaatsen te verkopen om 
oude vrouwen te onderhouden, die boven de 50 jaar moesten zijn. 
De kosten per plaats waren ƒ 1000. Bovendien moesten zij wol en 
linnen inbrengen en datgene wat de verordening nog meer 
voorschreef. De plaatsen zijn nu verkocht, doch er is nog veel vraag 
naar. Supplianten verzoeken toestemming om nog vier of vijf 
plaatsen te mogen verkopen voor ƒ 1200 per plaats. 
Besluit: De magistraat besluit op last van de vroedschap dat er twee 
eeuwige plaatsen verkocht mogen worden, elk van ƒ 1500. 

6-12-1625         invnr./blz. 197 / 181 
Verzoeker(s): regenten van het Heilige Geesthuis 
Verzoek: Goedkeuring van de aanvaarding van het legaat van 
Elisabeth Aertsdr de Swaen, inhoudende, voor eeuwig, een jaarlijkse 
roggebrooduitdeling in het Heilige Geesthuis. De geldsom hiervoor 
bedraagt ƒ 1650. De regenten van het Heilige Geesthuis willen dit 
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graag aanvaarden. 
Besluit: Aanvaarding toegestaan. 
Uittreksel van het testament is bijgevoegd. 

6-12-1625         invnr./blz. 197 / 182 
Verzoeker(s): Dirck en Pieter Seyssen (broers) als voogden over de 
weeskinderen van Jan en Adriaen Seyssen (broers), erfgenamen van 
Heyltgen Seyssen zaliger, vrouw van Daniel Maertensz Bouten. 
Verzoek: Goedkeuring van de overeenkomst gemaakt tussen Daniel 
Maertensz en de erfgenamen om tot een goede verdeling van de 
erfenis te komen. Daniel Bouten en Heyltgen Seyssen waren op 
huwelijkse voorwaarden getrouwd en wat tijdens het huwelijk 
verworven werd, zou verdeeld worden op gelijke basis. 
Overeenkomst is bijgevoegd. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

9-12-1625         invnr./blz. 197 / 183v 
Verzoeker(s): het schoenmakersgilde 
Verzoek: Bij de begrafenis van een der gildebroeders dient elke 
gildebroeder van boven de 18 jaar, 2 stuivers af te dragen, die zij 
later in de kerk weer terugkrijgen. Bij afwezigheid gaat het geld voor 
de ene helft naar de dekens en de andere helft mag de knecht die 
voor de ontvangst gezorgd heeft houden. Indien men onwillig is te 
betalen krijgt men een boete van 50 stuivers waarvan de ene helft ten 
goede komt aan de dekens en de andere helft aan de armen van de 
stad. 
Besluit: De magistraat heeft besloten dit goed te keuren, maar de 
boete van 50 stuivers wordt omgezet in ƒ 1. 

28-12-1625         invnr./blz. 197 / 184 
Verzoeker(s): de molenaars van Gouda 
Verzoek: In 1621 hebben de molenaars al een rekest ingediend (fol. 
164) over het maalloon dat zij van de bakkers krijgen. Hierin hebben 
ze om een verhoging van het maalloon gevraagd. Zij hebben daar 
nog steeds geen antwoord op ontvangen en daar de nood hoog is 

(schulden etc.) verzoeken zij opnieuw aan de magistraat te 
bemiddelen bij de dekens van de bakkers. 
Besluit: Het maalloon van 1 zak gaat van 5 naar 7 groten Vlaams. Er 
mag niet worden geknoeid met het gewicht. Zij zijn verplicht goed 
meel te leveren en mogen niet te veel aandacht besteden aan 
nevenactiviteiten (wagenaarsgilde). 
Handmerk: Jasper Cornelisz en Dirck Hendericxz. 

20-12-1625         invnr./blz. 197 / 185 
Verzoeker(s): Gerrit Jacobsz Catey, Jan Maertensz, Pieter 
Hendricxz. en Pieter Gillisz, als voogden over de weeskinderen van 
Thuenis Verbrugge en Marrichgen Joosten, beiden overleden. 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop van een pleytschip. Het schip is 
oud en de kinderen kunnen het niet behouden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De verkoop moet 
in het openbaar geschieden. 

20-12-1625         invnr./blz. 197 / 185v 
Verzoeker(s): regenten van het Heilige Geesthuis 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop van een stuk land in Broekhuizen 
(groot drie morgen; O = het Heilige Geesthuis, W = Michiel Cornelisz 
Bisschop). De adspirant koper is voornoemde Michiel Cornelisz 
Bisschop. 
Besluit: Toegestaan. 

20-12-1625         invnr./blz. 197 / 186v 
Verzoeker(s): Dirck Zas Hoensz namens zijn vrouw als nazaat en 
erfgenaam van Margriete van Nispen, tijdens haar leven weduwe van 
Adriaen Claesz Goudtswaart, oud burgemeester. 
Verzoek: Verzoeker is eigenaar van een huis en erf, nagelaten door 
Goudtswaart, aan de Oosthaven naast het huis genaamd "De 
Stercken Samson" (Oosthaven 68). Destijds heeft Goudtswaart met 
toestemming van de magistraat achter het huis van suppliant en twee 
andere huizen die daar ook staan, op eigen kosten een sloot 
gegraven ten nutte van de genoemde huizen. Vanaf het erf, aan de 
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achterzijde van suppliants huis, ligt een plank die niet voldoet aan de 
behoefte. Suppliant verzoekt nu op deze plaats op zijn kosten een 
brug te mogen maken. Niemand wordt daarmee te kort gedaan, ook 
al omdat er geen boten door de sloot varen. 
Besluit: Het verzoek wordt toegestaan mits de brug aan beide zijden 
een open leuning krijgt en een hek aan de voorkant en mits suppliant 
ƒ 3 per jaar aan precariorechten zal betalen. 
Toegevoegd is de aantekening dat het gereed is en opgenomen in 
het Kamerboek 1625 (30 december) en het Kamerboek 1626 (folio 
3). 

20-12-1625         invnr./blz. 197 / 187 
Verzoeker(s): Job Jobsz Tuynman en Jacob Cornelisz Bosch, 
voogden over het weeskind van Aeltgen Dircx en Raes Gerritsz Bick, 
brouwer en Dirck Zas Gijsbertsz 
Verzoek: Dirck Zas Gijsbertsz heeft al 8 jaar belangeloos de erfenis 
beheerd. Supplianten verzoeken om Dirck Zas als rentmeester aan te 
stellen en hem daarvoor te betalen. Tevens wil men hem nog betalen 
voor de afgelopen 8 jaar. 
Besluit: De weeskamer keurt de aanstelling van Dirck Zas als 
rentmeester goed voor de komende 4 jaar tegen een salaris van 14 
ponden per jaar plus onkosten. De betaling van ƒ 25 voor de 
afgelopen 8 jaar keuren zij niet goed. Dirck Zas had daar in het 
verleden afspraken over moeten maken. Goedgekeurd onder 
voorwaarden als door de weeskamer gesteld. 
De overeenkomst tussen de voogden en Dirck Zas is bijgevoegd. 

29-12-1625         invnr./blz. 197 / 189 
Verzoeker(s): Pyeter Willemsz Ravesteyn, Dirck Gerritsz, bakker, 
Willem Leendert, olieslager, en Frans Hendricxz., ooms en voogden 
van Pyetertgen Meessen (11 jaar). Pyetertgen is de dochter van 
Mees Willems Ravesteyn en Nyesgen Pietersdr, beiden overleden. 
Verzoek: Verzoekers willen goedkeuring tot verkoop van de erfenis 
die toekomt aan het kind. De erfenis bestaat uit een huis aan de 
Lange Groenendaal (noordzijde) (strekkende tot achter aan het erf 

van Arijen Claesz met een gemeenschappelijke gang tot aan de zijl 
toe; O = Job Jansz Lacquay, W = Aryen Claesz). Ook is er nog een 
tuin in de Blekerskade (Z = Jan Adriaensz Beuck, schoenmaker; N = 
Marritgen Pyetersdr, weduwe van Cornelis Pyetersz Coomen). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De verkoop moet 
in het openbaar geschieden. 

5-1-1626         invnr./blz. 197 / 190v 
Verzoeker(s): Isbrandt Nanningsz en Jan de Nijsz, voogden over de 
weeskinderen van Adriaen Gerritsz, linnenwever, en Annichgen 
Willems. 
Verzoek: Supplianten vragen goedkeuring tot verkoop van een huis 
ten behoeve van de weeskinderen. Het huis is gelegen aan de Zak 
(Tuinstraat) (Z = Roel Jacobsz; N = Crijneman Jorisz). Het huis 
behoeft veel onderhoud en is brandgevaarlijk. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. Verkoop moet 
geschieden in het openbaar. 

5-1-1626         invnr./blz. 197 / 191 
Verzoeker(s): Maerten Jacobsz, schoenlapper, Pieter Jacobsz, 
pottenbakker, Lubbert Aelbertsz, kleermaker, en Daniel Andriesz, 
tabakspijpmaker, voogden over het weeskind van Crijn Jansz, 
kleermaker, en Fennichgen IJsbrandts (zijn eerste vrouw). 
Verzoek: Supplianten vragen goedkeuring tot verkoop van een huis 
Achter de Vismarkt. De ene helft van het huis erft het weeskind, de 
andere helft komt de weduwe van Crijn Jansz, Jannichgen Gerrit (zijn 
tweede vrouw) toe. Het huis is bouwvallig en brandgevaarlijk. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De verkoop moet 
geschieden in het openbaar. 
Handmerk: Maerten Jacobsz, Pieter Jacobsz en Lubbert Aelbertsz 

10-1-1626         invnr./blz. 197 / 192 
Verzoeker(s): Herman Gijsbertsz en Leendert Gijsbertsz, voogden 
van de weeskinderen van Hendrick Gijsbertsz 
Verzoek: De vader van bovengenoemde broers, Ghijsbert Harmensz 
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heeft een huis nagelaten. Dit huis staat aan de Koningstraat (Raam) 
(Z = Jan Harmensz; N = Corn. Capiteyn). Omdat de weeskinderen 
mede-erfgenamen zijn verzoeken supplianten het huis te mogen 
verkopen om de erfenis beter te kunnen scheiden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De verkoop moet 
in het openbaar geschieden. 

10-1-1626         invnr./blz. 197 / 192v 
Verzoeker(s): Adriaen Cornelisz Breur en Dirck Cornelisz Vinck, 
voogden over de zoon van Huybert Cornelisz Breur (overleden). 
Verzoek: Goedkeuring tot verkoop van twee huizen, om de erfenis te 
kunnen verdelen en omdat er veel schulden zijn. De weduwe 
ontvangt de helft, het weeskind en Adriaen Cornelisz Breur elk een 
vierde deel. Het ene huis staat aan de Markt, naast de Waag, in de 
Regenboog, waar De Roskam (uithangbord) hangt. Het andere huis 
staat op de Raam in de Zwaanshals. Achter dit huis is een paardestal 
en een schuur. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

14-1-1626         invnr./blz. 197 / 193v 
Verzoeker(s): Thonis Evertsz Puttershouck als executeur 
testamentair van Volpert Jansz Schoemaecker, Jan Adriaensz en 
Cornelis Jansz Backer, voogden over het weeskind van Arien Gorisz 
te Schiedam. 
Verzoek: Supplianten verzoeken toestemming tot verkoop van twee 
huisjes aan de Zeugstraat en de Speldemakerssteeg. De huisjes 
maken deel uit van de erfenis van Volpert Jansz Schoenmaecker. De 
opbrengst kan dan eenvoudiger tegen rente vastgezet worden ten 
behoeve van het weeskind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. Verkoop moet 
geschieden in het openbaar. 

24-1-1626         invnr./blz. 197 / 194v 
Verzoeker(s): Joost Cornelisz en Cornelis Cornelisz, smeden, als 
voogden van de weeskinderen van Cornelis Arisz, schuitvoerder. 

Tevens treden zij op namens twee voogden die, omdat zij varen, niet 
aanwezig kunnen zijn. 
Verzoek: Supplianten verzoeken toestemming tot verkoop van een 
huis en erf aan de Raam (Z = Willem Cleyn; N = de weduwe van Jan 
Gerritsz, scheepmaker). Zij willen het huis verkopen omdat het belast 
is met schulden en het onderhoud niet door de erfgenamen 
opgebracht kan worden. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De verkoop moet 
in het openbaar geschieden. 

24-1-1626         invnr./blz. 197 / 195v 
Verzoeker(s): Claes Gijsbertsz, Dammas Cornelisz, glazenmaker, en 
Arien Cornelisz Manshooft voor zichzelf en mede namens Thijs 
Gijsbertsz, schipper, die afwezig is, als voogden over Neeltgen 
Joppen, weeskind van Job Cornelisz en Crijntgen Gijbertsdr 
Verzoek: Goedkeuring tot weigering van de erfenis van Job Cornelisz 
en Crijntgen Gijsbertsdr, omdat deze met zware schulden belast is. 
Tevens vraagt men goedkeuring tot verkoop van twee huisjes, achter 
elkaar gelegen in de Zak (Tuinstraat), naast Jan Pietersz, voerman. 
Deze huisjes behoren tot de nalatenschap van Heyltgen Hermansdr, 
de moeder van Job Cornelisz. Zij heeft deze huisjes nagelaten bij 
testament voor de ene helft aan haar kleinkind en voor de andere 
helft aan Crijntgen Gijbertsdr. De supplianten willen de helft van 
Crijntgen bestemmen om de vele crediteuren te betalen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Claes Gijsbertsz 

24-1-1626         invnr./blz. 197 / 196v 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz en Joost Cornelisz (beiden smid) als 
voogden over de weeskinderen van Cornelis Arisz, schuitevoerder, 
mede namens de medevoogden die afwezig zijn. 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenamen van Crijntgen 
Cornelisdr, weduwe van wijlen Aris Jansz, schuitevoerder, oma van 
de weeskinderen. Supplianten verzoeken goedkeuring tot verkoop 
van een huis waarvan 1/5 deel aan de kinderen toekomt. Het huis is 
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gelegen aan de Raam (Z = Marritgen Cornelis "In 't cleyn horentgen"; 
N = Trijn Jansdr) tegenover de St.-Barbarabrug. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

13-2-1626         invnr./blz. 197 / 197v 
Verzoeker(s): Wouter Doensz en Jan Adriaensz de Jonge, als 
voogden over de weeskinderen van Weyntgen Ariens, overleden, en 
Symon Jansz ("In de witten haen") 
Verzoek: Er is een proces gevoerd, omdat Symon Jansz geld eiste 
voor het onderhoud van de minderjarige kinderen. De uitspraak 
luidde dat hij voor de twee oudste kinderen jaarlijks ƒ 50 per kind zal 
ontvangen. Supplianten vragen nu de vereiste goedkeuring van de 
uitspraak. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

13-2-1626         invnr./blz. 197 / 198 
Verzoeker(s): Brandt Arisz, oud 57 jaar. 
Verzoek: Goedkeuring om met de regenten van het Leprooshuis te 
praten over zijn toelating als provenier in dit huis. Hij is sinds een jaar 
weduwnaar en redt het niet meer alleen. 
Besluit: Toegestaan. 
Toegevoegd is de overeenkomst, gesloten op 16 februari 1625 
tussen Brandt Ariensz en de regenten van het Leprooshuis. Hierin 
zijn de voorwaarden voor zijn toelating tot het Leprooshuis 
vastgelegd. 

17-2-1626         invnr./blz. 197 / 199v 
Verzoeker(s): de manufacturiers: G. Aertsz Cloos, Gerrit Gerritsz 
Verheuvel, Pieter Jansz 't Hart, Erasmis Reyniersz, Frans Jansz 't 
Hart, Hendrick W. Vos, Jan Dircksz Roloos, Frans Harberts en Dirck 
Zas 
Verzoek: Alle manufacturiers houden vergadering met de 
aangewezen pachter en zijn borgen om de impost vast te stellen. Dit 
gaat met meerderheid van stemmen. Op de uitgeschreven 
vergadering waren niet alle manufacturiers aanwezig. Diegenen die 

niet aanwezig waren zijn niet tevreden met de genomen besluiten en 
weigeren hun deel te betalen. Supplianten verzoeken de 
burgemeesters nu alle manufacturiers te verplichten te komen 
stemmen en indien ze niet komen toch het besluit uit te mogen 
voeren. 
Besluit: Toegestaan. 

19-2-1626         invnr./blz. 197 / 200v 
Verzoeker(s): Maarten Reyniersz Schoonhofsman (oud schepen) en 
Lambert Dircxsz de Vryes, voogden over het weeskind van Cornelis 
Reyniersz Schoonhofsman en Belitgen Hendricxdochter 
Verzoek: Door het overlijden van de vader erft het weeskind: 1. De 
helft van een huis met een oliemolen op de oostzijde van de Gouwe, 
een paardestal en een hooischuur (Z = Arien Dircxsz Schipper; N = 
Marritgen Pieters Ganschmansdochter, weduwe van Dirck Crijnen, 
en Jacob Cornelisz Couckebacker). 2. De helft van een stuk land in 
de Ouwe Gouwe (Bloemendaal) vanaf de straat tot aan het land van 
Daniel van Schouwen (O = de nazaten van Huybert Cornelisz 
Voerman; W = de weduwe van Pouwels Gerritsz). 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters, mits verkoop 
geschiedt in het openbaar. 

21-2-1626         invnr./blz. 197 / 201v 
Verzoeker(s): Jan Govertsz Mangelaer, mede-erfgenaam van wijlen 
Geertgen Pieters, weduwe van mr. Jan Cornelisz, chirurgijn 
Verzoek: Suppliant verzoekt om de schepen mr. Maerten Blonck aan 
te stellen om de erfenis naar behoren te verdelen. De mede-
erfgenamen zijn de zoon van Geertgen Pieters, Jan Jansz van de 
Leeu, die in het buitenland verblijft, en een weeskind van een 
overleden zoon van Geertgen Pieters en Aeltgen Jansdochter. 
Besluit: Toegestaan. 

21-2-1626         invnr./blz. 197 / 202 
Verzoeker(s): Cornelis Goossinsz, leidekkersknecht, Arien Cornelisz 
Gorter en Pieter Hendricxsz, als voogden over het weeskind van 
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wijlen Jan Jansz Lybaert en wijlen Annetgen Claes 
Verzoek: Het weeskind erft van de grootmoeder Geertgen Cornelis, 
weduwe van Christiaan Hamel, de helft van een huis aan de 
Doelensteeg nz (O = Abraham Thijssz; W = Stoffel Claesz; strekkend 
tot aan de zijl.). Stoffel Claesz, oom van het weeskind, erft de andere 
helft van het huis. Supplianten verzoeken het huis te mogen 
verkopen daar zij de hypotheekgelden niet kunnen opbrengen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits in het 
openbaar verkocht. 

21-2-1626         invnr./blz. 197 / 202 
Verzoeker(s): Job Jobsz Tuynman, Jacob Cornelisz Bosch en Dirck 
Zas Gijsbertsz als voogden over het weeskind van wijlen Aeltgen 
Dircxdr. en Raes Gerritsz Bick. Kers Aertsz Schoemaker en Bouwen 
Baerentsz als voogden van het weeskind van wijlen Henrick Jansz 
Sloos (bakker) en Niesgen Henricxdr. 
Verzoek: Henrick Jansz Sloos heeft roerende en onroerende 
goederen nagelaten. Het weeskind van Aeltgen Dircxdr. is hier ook 
mede-erfgenaam van. Er zijn vele andere erfgenamen, waaronder de 
erfgenamen van Pieter Willemsz Trommelaer (zwager van Henrick 
Jansz Sloos) en van Emmitgen Willemsdr (overleden eerste vrouw 
van Henrick Jansz Sloos). Supplianten verzoeken namens alle 
erfgenamen goedkeuring tot verkoop van een huis aan de Lange 
Tiendeweg (voormalig woonhuis van Henrick Jansz Sloos) en van 
nog twee huisjes met schuur en boomgaard en nog een oofttuin aan 
de Kluizenaarskade (= Derde Kade) buiten de Tiendewegpoort. 
Besluit: Toegestaan, mits verkoop in het openbaar, na advies 
weesmeesters. 
Handmerk: Kers Aertsz, Bouwen Baerentsz de Klerck en Job Jobsz 
Bosch 

3-3-1626         invnr./blz. 197 / 204 
Verzoeker(s): Cornelis van de Houff (notaris) en Huych Gerritsz van 
der Lee, voogden over de weeskinderen van wijlen Jan Ariensz 
(gewoond hebbende in Ouderkerk) en Maertgen Jans 

Verzoek: Maertgen Jans en haar kinderen erven 1/16 deel van de 
erfenis van haar oom Kers Ariensz Thuynman. De erfenis bestaat uit 
een huis in de Keizerstraat (Z = Jannichgen Allerts, weduwe van 
Gerrit den Boer; N = Joost Jansz Heekelaar). Supplianten verzoeken 
goedkeuring tot verkoop van het huis omdat er veel schulden op 
rusten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Huych Gerritsz van der Lee 

28-2-1626         invnr./blz. 197 / 204v 
Verzoeker(s): Theodorus Hack, aangesteld curator over de failliete 
boedel van Cornelis Gijsbertsz de Licht, olieslager 
Verzoek: In de boedel bevinden zich enkele stukken grond (in 
Sluipwijk, Ouwe Gouwe en Kort Haarlem bij de Alpher Wetering) die 
buiten de jurisdictie van Gouda vallen. Op grond van het 27e artikel 
van de vierschaar vraagt suppliant toestemming tot verkoop van deze 
gronden om de crediteuren te betalen. 
Besluit: Toegestaan, mits verkoop in het openbaar. 

6-3-1626         invnr./blz. 197 / 205 
Verzoeker(s): Daniel Reyniersz Huydecoper en Casper Matheusz 
Schoemaecker, voogden over het 5-jarig weeskind van Jan Jaspersz 
Schoemaecker 
Verzoek: Het weeskind is mede-erfgenaam van de erfenis van 
Hendrick Jansz Louffs, bakker, en de gezamenlijke bezittingen van 
wijlen Pieter Willemsz Trommelaer en voornoemde erflater. Daar de 
andere erfgenamen analfabeet zijn en de erfenis niet goed kunnen 
scheiden, verzoeken supplianten toestemming tot aanstelling van een 
door hen gekozen notaris om de erfenis te regelen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-3-1626         invnr./blz. 197 / 206 
Verzoeker(s): De voogden over het weeskind van Hendrick Jansz 
Louffs, in zijn leven bakker op de Lange Tiendeweg. 
Verzoek: Hendrick Jansz Louffs heeft tijdens zijn leven aan Hendrick 
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Vergeest te Oeffel verkocht: landerijen, een obligatie en een akte van 
jaarlijkse korenrente; tezamen voor ƒ 2800. Hiervan is ƒ 1800 betaald 
aan Vergeest. Inmiddels heeft Vergeest de landerijen overgedaan 
aan Jan Theunisz en is niet van plan, wegens de vele door hem 
gemaakte kosten, de nog resterende ƒ 1000 te betalen. Supplianten 
hebben een overeenkomst met Vergeest gesloten wegens de rechten 
van het weeskind en om veel verdere kosten te voorkomen. Vergeest 
zal ƒ 500 betalen en hoeft de resterende ƒ 500 niet te betalen als 
genoegdoening voor de vele gemaakte kosten. Supplianten 
verzoeken goedkeuring van de overeenkomst. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Kers Aertsz en Bouwen Baerentsz; de bijgevoegde 
overeenkomst: Kers Aertsz, Bouwen Barentsz en Pieter Koenen 

7-3-1626         invnr./blz. 197 / 208 
Verzoeker(s): Hendrick Theeuwen en Hendrick Jansz Schuyt, 
voogden over de weeskinderen van wijlen Jan Jansz Schuyt 
Verzoek: De weeskinderen erven van hun oom Huych Jacobsz den 
Baers 1/6 deel van 1½ morgen land in Bloemendaal aan de Kleiweg. 
Supplianten verzoeken het land te mogen verkopen. De andere 
erfgenamen gaan hiermee akkoord. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

10-3-1626         invnr./blz. 197 / 208 
Verzoeker(s): Theodorus Vlack, als curator over de boedel van 
Cornelis Gijsbertsz de Licht 
Verzoek: Goedkeuring tot toevoeging aan de inventaris van een stuk 
land, groot 2 morgen minus 1½ hond, in de Nieuwe Broek bij 
Sluipwijk (O = Cornelis Gijsbertsz de Licht de Oude; W = de kinderen 
van wijlen Cornelis Stuyt). Van dit stuk land was niet bekend dat het 
bij de boedel behoorde. Tevens vraagt suppliant toestemming om 
ook dit land te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan. 

10-3-1626         invnr./blz. 197 / 209 
Verzoeker(s): Willem Maertensz Verwerff, Jacob Reyniersz de 
Swaen, Cornelis Cornelisz de Lang, M. Schoonhofsman, M. Bloncq 
en Theodorus Vlack, als voogden over het weeskind van wijlen 
Michgel Gyelisz van Olms. Het betreft hier de erfenis van Aegidius 
van Olms. Eveneens de regenten van het Heilig Geesthuis 
aangaande de nalatenschap van wijlen Anthonia Willem Bollendr., 
weduwe van Aegidius van Olms. 
Verzoek: Het weeskind is mede-erfgename van de nalatenschap van 
haar grootvader dr. Aegidius van Olms en van de nalatenschap van 
Anthonia Willem Bollendr. De erfenis bevat o.a. een huis aan de 
Keizerstraat oz waarin zij tot hun overlijden hebben gewoond. 
Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen daar het niet 
rendabel is. 
Besluit: Toegestaan, na advies weesmeesters, mits verkoop in het 
openbaar. 

11-3-1626         invnr./blz. 197 / 210 
Verzoeker(s): Marritgen Cornelis, weduwe van Gijsbrecht Aelbrechtsz 
(oud-burgemeester), Gerrit Thonisz, Ariaentgen Philips, weduwe van 
Jan Daemsz de Veth en Weyntgen Phillips, allen erfgenamen van 
Floris Aelbrechtsz 
Verzoek: Daar de broer en zus, Aelbrecht Thonisz en Lysbeth Tonis, 
van supplianten al zes jaar niets van zich hebben laten horen en 
supplianten ook niet weten waar zij zich bevinden, vragen zij 
toestemming om de erfenis van Floris Aelbrechtsz te mogen 
verdelen. Zij verzoeken om Gerrit Hola te benoemen als beheerder 
over het erfdeel van Aelbrecht en Lysbeth. 
Besluit: Het stuk grond in Bloemendaal wordt niet verdeeld. Na 
advies weesmeesters wordt het verzoek goedgekeurd. Gerrit Hola 
wordt als beheerder aangesteld over het erfdeel van Aelbrecht en 
Lysbeth. 

11-3-1626         invnr./blz. 197 / 211 
Verzoeker(s): Cornelis Maertensz (voerman), mede namenes zijn 
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vrouw, broers en zusters, Annichgen Ariens en Willem Joosten 
Hennipcooper, voogden over het weeskind van Willem Ariensz Aken. 
Verzoek: Het weeskind heeft recht op een tiende deel in de erfenis 
van wijlen Adriaen Willemsen Aken. Supplianten verzoeken de 
erfenis te mogen verdelen. Adriaen Willemsz Aken was gehuwd met 
Machtelt Jans. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Overeenkomst is bijgevoegd. 

11-3-1626         invnr./blz. 197 / 213v 
Verzoeker(s): Alevijn Jansz de Vries als curator over de boedel van 
wijlen Jacob Dircxsz, schrijnwerker 
Verzoek: Jacob Dircxsz heeft de helft van een tuintje aan de 
Raamkade buiten de Tiendewegspoort. De andere helft behoort aan 
Lijsbet Lamberts, weduwe van Dirck Roockisz. Om schulden te 
voldoen moet deze tuin worden verkocht. Lijsbeth Lambers stemt 
hiermee in. Suppliant verzoekt toestemming tot verkoop. 
Besluit: Toegestaan, mits in het openbaar. De opbrengst moet aan de 
schepenmeester worden overgedragen. 

17-4-1626         invnr./blz. 197 / 214 
Verzoeker(s): Bastiaen Jansz (fusteinwerker), Phillips Willemsz 
(messenmaker) en Jan Maertensz (mandenmaker) 
Verzoek: Willem Jansz, broer en zwager van supplianten, is 
ongeveer 22 jaar geleden naar het buitenland vertrokken. Sindsdien 
is niets meer van hem vernomen. Uit een erfenis is sindsdien ƒ 600 
voor een deel bij de weeskamer en voor een deel bij de voogeden 
van Willem Jansz ondergebracht. Supplianten willen gezien de lange 
afwezigheid en de veronderstelling dat hij overleden is, dit geld 
onderling verdelen. Bij eventuele terugkomst van Willem Jansz, 
zullen zij dit bedrag met rente terugbetalen. 
Besluit: Toegestaan, gezien de lange afwezigheid van Willem Jansz, 
na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Jan Martensz 

17-4-1626         invnr./blz. 197 / 215 
Verzoeker(s): Dirck Luytensz Luyt (stadstoeziender), Cornelis Dircxsz 
Luyt, Jan Jacobsz Coeman en Dirck Gerritsz Hopcoper als voogden 
van het weeskind van Geertgen Dirck Luytendr. en Pieter Jacobsz, 
beiden overleden; Dirck Luytensz en Cornelis Dircxsz Luyt als 
voogden over de weeskinderen van wijlen Lysbeth Dircxdr. en 
Harmen Pietersz Starre 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenamen van de erfenis van 
wijlen Grietgen Cornelisdr, weduwe van Pieter Gijsbertsz Pater, hun 
grootmoeder. De erfenis bestaat uit een huis en erf aan de 
Nieuwehaven zz, vanaf de straat tot aan de zijl toe (O = de poort van 
Trijntgen Dircxdr. (In de Visscher), W = Jacob Dircxz., pottebakker). 
Op het huis rusten veel schulden en het is in slechte staat. 
Supplianten hebben het huis voor een goede prijs kunnen verkopen. 
Zij verzoeken achteraf om goedkeuring voor deze verkoop. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. De weeskamer 
gaat er van uit dat de verkoop te goeder trouw is gebeurd en mits de 
opbrengst voor de weeskinderen wordt vastgezet. 

17-4-1626         invnr./blz. 197 / 216 
Verzoeker(s): Symon Pietersz Polvliet (kapitein), Hendrick van Dorp, 
Joost Cornelisz Mul en Leendert Hermensz (timmerman), voogden 
van de weeskinderen van wijlen Pieter Pietersz Polvliet. 
Verzoek: Pieter Pietersz heeft tenminste ƒ 500 aan schulden 
nagelaten en een kleine boedel. Supplianten verzoeken toestemming 
tot weigering van de nalatenschap. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

18-4-1626         invnr./blz. 197 / 216v 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van wijlen 
Jannichgen Claesdr en Cornelis Gijsbertsz de Licht 
Verzoek: Voor de 7 minderjarige kinderen moet De Licht ƒ 100 per 
kind reserveren uit de erefenis van hun moeder. Zijn huis, erf en 
oliemolen en gereedschap zijn hiervoor het onderpand. Hij heeft 
echter schulden en wil zijn bezittingen verkopen. Supplianten 
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verzoeken deze verkoop te verhinderen om de erfenis van de 
kinderen zeker te stellen. 
Besluit: Verzoek na advies van de weeskamer niet toegestaan, daar 
huis, molen, etc. van De Licht zelf zijn. Hij moet echter wel de erfenis 
van zijn kinderen veilig stellen. 

25-4-1626         invnr./blz. 197 / 218 
Verzoeker(s): Hendrick Willemsz Vos en Pieter Claesz (kistenmaker) 
als curatoren over de boedel van Neeltgen Leenderdr., en Jacob 
Jansz en Pieter Cornelisz als voogden over het weeskind van wijlen 
Cornelis Leendertsz 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring voor de reeds gedane 
verkoop van een huis aan de Veerstal aan de "hol" naar de 
Peperstraat, komende uit de erfenis van Neeltgen Leendertsdr Het 
weeskind is voor een zeer klein gedeelte erfgenaam. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

30-1-1626         invnr./blz. 197 / 218 
Akte: Akte van transport ten overstaan van notaris Theodorus Vlack 
van een huis aan de Naaierstraat (Z = Arien Willemsz, verver, N = 
Cornelis Pietersz Souburg, doosmaker) door Jan Daemsz, 
kistenmaker, en Dirckgen Daemsdr, weduwe van Daniel Gerritsz van 
Benscoop, aan Willem Daemsz Verhoof, kistenmaker, hun broer. Het 
huis is nagelaten door wijlen Suzanne Dircksdr, hun moeder. 

14-5-1626         invnr./blz. 197 / 219v 
Verzoeker(s): mr. Gerard Cincq, schepen van Gouda 
Verzoek: Suppliant zorgt voor het levensonderhoud van zijn kind, 
verwekt bij wijlen Clara Loncque, en voor het kind van zijn huidige 
vrouw, verwekt door Barthout Willemsz Abbesteech. Hij krijgt 
daarvoor ƒ 100. Hij vindt dit te weinig, daar anderen ƒ 120 krijgen. 
Bovendien is zijn kind mede-erfgenaam, samen met Maarten en 
Jacob Loncq, van een hofstede aan de Vlist welke verhuurd is aan de 
weduwe van Harmen Willemsz. Sinds 1620 wordt daarvan geen 
pacht ontvangen. Suppliant wil niet langer voor de kinderen 

opdraaien als de voogden niet meer geld willen betalen. 
Besluit: De weesmeesters zien geen reden het verzoek af te wijzen 
en besluiten dat er voortaan ƒ 120 betaald moet worden. 

9-5-1626         invnr./blz. 197 / 220v 
Verzoeker(s): Willem Barthoutsz Abbesteech, oud-burgemeester, en 
Daem Willemsz Abbesteech als voogden over het natuurlijke kind 
van Barthout Willemsz Abbesteech, genaamd Jan Schoonhofsman of 
Jan Barthoutsz Abbesteech, en Aeltgen Daemen van der Einde 
Verzoek: Het kind wordt, zoals wijlen de vader bepaalde, opgevoed 
en geschoold uit de vruchten van de erfenis van zijn vader. Bij het 
overlijden was het kind 4 jaar oud en het verbleef tot heden, zijn 10e 
jaar, bij zijn moeder in Rotterdam. De voogden vinden deze situatie 
niet wenselijk, omdat zij vermoeden dat het kind niet de juiste 
opvoeding krijgt. Willem Barthoutsz Abbesteech wil het kind nu in 
huis nemen, opvoeden en laten scholen voor de geraamde som van 
100 gld per jaar. Supplianten verzoeken om toestemming hiertoe en 
om ƒ 100 per jaar uit de erfenis. 
Besluit: De weesmeesters willen eerst beide partijen horen en tot 
elkaar brengen. De magistraat gaat akkoord met het verzoek. 

19-5-1626         invnr./blz. 197 / 221v 
Verzoeker(s): Rochus Gerritsz en Arien Aertsz als mede-erfgenamen 
van wijlen Niesgen Meesen, vrouw van Gerrit Claesz Backer, hun 
grootmoeder 
Verzoek: Niesgen Meesen had de voogdij over 4 minderjarige 
kleinkinderen. Dit zijn de kinderen van haar zoon Claes Gerritsz, die 
in Frankrijk gehuwd is en aldaar overleden. Per testament heeft zij 
Evert Jansz, haar schoonzoon als voogd aangewezen. Supplianten 
vinden dat hij de zaken niet goed behartigt en verzoeken een 
onafhankelijk persoon te benoemen als curator. 
Besluit: De weeskamer adviseert Lambert Coppert tot curator te 
benoemen en hem hiervoor behoorlijk te betalen. De magistraat gaat 
akkoord. 
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26-5-1626         invnr./blz. 197 / 222 
Verzoeker(s): De kinderen van Arien Jansz de Jager 
Verzoek: Hun grootvader, Dirck Dircksz (tuinman) heeft in 1574 bij 
testament vastgelegd dat zijn erfenis van kind op kind moet worden 
doorgegeven. Supplianten willen hun trebellianique deel en legitieme 
deel uit de erfenis daar zij minvermogend zijn. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

6-5-1626         invnr./blz. 197 / 223 
Verzoeker(s): De gezamenlijke crediteuren van wijlen Maria 
Swancken, weduwe van Jan Pedy 
Verzoek: Na het overlijden van Maria Swancken is Anna Pedy, 
weduwe van Jacob Jacobsz de Jonge, makelaar, in het sterfhuis 
blijven wonen en houdt zich met de boedel en nalatenschap bezig 
zonder dat zij daartoe gerechtigd is. Supplianten verzoeken Pieter 
Jansz Vroesen als curator aan te stellen. 
Besluit: Toegestaan. 

16-6-1626         invnr./blz. 197 / 223v 
Verzoeker(s): Pieter Joosten, lijndraaier, wonende in de Vogelesangh 
Verzoek: Suppliant is een kustingbrief van ƒ 800 schuldig aan de 
stad. Door omstandigheden kan hij de termijnen niet betalen. Hij 
heeft 9 kinderen en is ook Heymen Gerritsz Bick een nog oudere 
kustingbrief van ƒ 150 schuldig. Hij vraagt enig uitstel en verlaging 
van de termijnbetaling. 
Besluit: Toegestaan. 

21-7-1626         invnr./blz. 197 / 224v 
Verzoeker(s): Grietgen Pieters, weduwe van Ewout Jansz van Aken, 
in leven glazenschrijver (glasschilder) 
Verzoek: Wegens schulden heeft zij haar huis aan de Blauwstraat 
verkocht op 11-03-1626 aan Maria Gijsberts, weduwe van Jan 
Hendricxz. 't Hart. De verkoop is in het openbaar gedaan, zodat 
schuldeisers zich konden melden. Suppliante verzoekt het geld, 
verkregen door de verkoop te mogen deponeren bij de 

schepenmeesters zodat deze de eisers kunnen betalen. 
Besluit: Toegestaan. 

21-7-1626         invnr./blz. 197 / 225 
Verzoeker(s): Kers Aertsz, Bouwen Barentsz, Daniel Reyniersz 
Huydecooper (of: huidenkoper) en Jasper Matheusz (schoenmaker) 
als voogden van het weeskind van Hendrick Jansz Loofs (bakker) 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring van de aanstelling van 
Gerrit Quyrijnsz Hola, notaris, als betaalde rentmeester over de 
erfenis van het weeskind. De voogden kunnen zelf de goederen niet 
beheren. De rentmeester krijgt ƒ 40 per jaar plus eventueel te maken 
kosten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

21-7-1626         invnr./blz. 197 / 225v 
Verzoeker(s): Willem Willemsz Blaeubeck en Jan Evertsz van 
Dieuweren, beiden schuttersboden 
Verzoek: Supplianten maken bezwaar tegen de nieuwe verordening 
waar ze tegen hetzelfde loon veel meer werk moeten verrichten. Ze 
hebben al 40 jaar hetzelfde loon. Ze verzoeken om loonsverhoging. 
Besluit: De magistraat besluit een verhoging van 3 naar 5 stuivers per 
persoon toe te kennen. 

15-8-1626         invnr./blz. 197 / 226 
Verzoeker(s): Niesgen Cornelisdr, vrouw van Arent Cornelisz 
Caerdeman 
Verzoek: Suppliante heeft twee huizen uit haar bezittingen op laten 
knappen door Harmen Dircxsz Sael. Zij is hem nog ƒ 108 schuldig. 
De huizen zijn gelegen aan de Hoefstraat (O = de weduwe van 
Geerlof Goosssensz (waard in 't Hoefijzer) en W = Lyeven Pietersen, 
linnenwever). Suppliante heeft ook nog een schuld bij metselaar 
Cornelis Pleune van ƒ 106. Deze laatste dreigt met verkoop bij 
executie. Suppliante verzoekt een bedrag van ƒ 100 te mogen lichten 
uit de weeskamer van Haarlem om haar schulden te betalen. Deze ƒ 
100 behoren bij de erfenis van haar man (geërfd van zijn broer 
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Louweris Cornelisz). Haar man heeft zij echter al 29 jaar niet gezien 
en heeft waarschijnlijk gediend in het leger van de koning van 
Denemarken. Zij vreest dat hij dood is (aangehechte attestatie). Jan 
Dircxsz Rolloos, lakenkoper, staat borg voor haar, hij woont aan de 
Wijdstraat. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

19-10-1626         invnr./blz. 197 / 227 
Verzoeker(s): Peter Willemsz Bleycker (= bleker) gehuwd met 
Trijntgen Theunis Mangelaarsdr 
Verzoek: Suppliant verzoekt voor de broer van Trijntgen, Daniel 
Theunisz, als curator te mogen optreden. Daniel Theunisz is al op 10-
jarige leeftijd vertrokken naar Spanje (in 1608) en sindsdien is niets 
meer van hem vernomen, behalve een onzeker bericht over zijn 
overlijden. Zijn toenmalige voogden, Jan Daniel Cincq en Frans 
Cornelisz Scheepmeester zijn inmiddels overleden. 
Besluit: De weesmeesters stellen dat Daniel meerderjarig zou zijn (28 
jaar) en daar niets meer over te zeggen hebben. Verzoek is 
toegestaan. 
Handmerk: Pieter Willems Bleycken 

19-10-1626         invnr./blz. 197 / 227v 
Verzoeker(s): Maerten Jacobsz Schoemaecker (schoenmaker), 
Galeyn Coppens (pottenbakker) en Arien Thonisz (ook schoenmaker) 
als voogden van Aert Cornelisz en Aeltgen Cornelisdr, weeskinderen 
van Cornelis Faesz (timmerman) 
Verzoek: Daar Aert Cornelisz getrouwd is en een bakkersbedrijf wil 
beginnen, maar geen geld heeft, verzoeken supplianten de erfenis te 
mogen verkopen t.b.v. broer en minderjarige zus. De erfenis bestaat 
uit een kustingakte (hypotheek), een huis op de Nieuwehaven en een 
huis in de Lange Groenendaal. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Handmerk: Galeyn Coppens en Maerten Jacobsz 

20-10-1626         invnr./blz. 197 / 228 
Verzoeker(s): Lidia Claes en haar zoon Arien Karelsz, vrouw en zoon 
van Karel Adriaensz 
Verzoek: Supplianten verzoeken Karel Adriaensz in het tuchthuis te 
laten opnemen gedurende de rest van zijn leven. Karel Adriaensz is 
reeds vele malen opgenomen geweest in het gasthuis en is ook al 
diverse keren opgesloten geweest in het tuchthuis wegens 
dronkenschap en het lastig vallen van vrouwen. Supplianten kunnen 
ƒ 50 per jaar betalen. 
Besluit: Gezien de toestand van Karel Adriaensz wordt het verzoek 
goedgekeurd, mits Karel werkzaamheden zal verrichten. 

10-11-1626         invnr./blz. 197 / 229 
Verzoeker(s): Aert Cornelisz (koster) 
Verzoek: Suppliant verzoekt de kerkmeesters de prijzen van de 
doodskisten te (mogen) verhogen wegens prijsstijgingen. In de 
omgeving van Gouda zijn de prijzen al hoger. Zijn inkomsten lopen 
hierdoor terug. 
Besluit: Toegestaan. 
Bij het verzoek is een prijslijst van kisten en een voorstel van 
prijsverhogingen gevoegd. 

21-11-1626         invnr./blz. 197 / 231 
Verzoeker(s): Dirck Gijbertsz Sas en Theodorus Vlack, voogden van 
de weeskinderen van mr. Johan Vlack de Jonge zaliger en Judith ten 
Berghe 
Verzoek: Judith heeft toegezegd de kinderen goed op te voeden en 
scholing te laten geven. Nu heeft ze niet voldoende geld meer voor 
de opvoeding van Jannitgen Vlack en supplianten verzoeken geld uit 
de erfenis van Johan Vlack de Oude (grootvader) hiervoor te mogen 
gebruiken. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits uitsluitend 
haar eigen erfdeel wordt gebruikt. 
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8-12-1626         invnr./blz. 197 / 232 
Verzoeker(s): Frans en Isbrandt Adriaensz de Vos (broers) 
Verzoek: Supplianten verzoeken een notaris (Gerrit Hola) te 
benomen om een inventaris te maken en een verdeling te maken van 
de nagelaten boedel van hun vader voor alle erfgenamen. Er is veel 
onenigheid binnen de familie omtrent de verdeling. 
Besluit: Toegestaan. 

8-12-1626         invnr./blz. 197 / 233 
Verzoeker(s): Cornelis Volckertsz, Jan Jacobsz gehuwd met Barbar 
Volckers, Jan Hericxz. Backer gehuwd met Marritgen Volckers, beide 
laatstgenoemden uit naam van hun vrouw. Jan Henricxz. treedt mede 
op namens Hubert Volckers die in Gorkum werkt. Pieter Pauwelsz 
namens zijn vrouw Grietgen Volckers. Allen behoren zij tot de 
erfgenamen van Marritgen Jacobs Bollen. 
Verzoek: Marritgen Jacobs Bollen heeft 2 testamenten gemaakt, 
waarin zij bepaalde goederen verbindt aan haar zoon Cornelis 
Volckertsz en haar dochter Grietgen Volckertsdr Om tot een eerlijke 
verdeling van de nagelaten boedel te komen zullen de goederen, een 
huis en blekerij en een tuin aan de Kleiweg, moeten worden verkocht 
Supplianten verzoeken over te mogen gaan tot verkoop. 
Besluit: Toegestaan, het geld dat de verkoop opbrengt moet ter 
weeskamer worden gebracht. 

15-12-1626         invnr./blz. 197 / 234 
Verzoeker(s): Dr. Martinus Blonck (schepen), door de magistraat 
aangesteld voogd over Jan Jansz van der Leeuw (verblijvend in het 
buitenland) en over het weeskind van Cornelis Jansz en als curator 
over de goederen van Aeltgen Jans, die het vruchtgebruik heeft van 
de erfenis bestemd voor haar kleinkinderen. Jan Jansz van der 
Leeuw en het weeskind zijn mede-erfgenaam van wijlen Geertgen 
Pieters, weduwe van Jan Cornelisz, chirurgijn. 
Verzoek: Suppliant en Jan Govertsz Mangelaar, getrouwd met 
Niesgen Jans (dochter en mede-erfgenaam van Geertgen Pieters) 
hebben met goedkeuring van de magistraat de boedel gescheiden 

van Geertgen Pieters zaliger. Ook de financiële zaken tussen Jan 
Govertsz en Jan Jansz van der Leeuw (betreffende gage van de 
VOC) zijn geregeld, noodzakelijk voor de verdeling van de erfenis. 
Het verzoek is om deze laatste regeling goed te keuren. 
Besluit: Verzoek toegestaan, omdat men aanneemt dat Jan Govertsz 
volkomen eerlijk heeft gehandeld. 

15-12-1626         invnr./blz. 197 / 235 
Verzoeker(s): Willem Barthoutsz Abbesteech (oud burgemeester), 
Daem Willemsz Abbesteech (zoon van voornoemde burgemeester) 
als voogden van het weeskind van Barthoudt Willemsz Abbesteech 
(zoon en broer van verzoekers) 
Verzoek: Mr. Gerrit Cincq, die nu gehuwd is met de moeder van het 
weeskind, verzoekt de supplianten een vergoeding van ƒ 150 te 
betalen over het afgelopen jaar. Deze ƒ 150 zijn bestemd voor 
voeding en kleding voor het weeskind. Verzoekers beschikken niet 
over het geld en vragen om dit geld uit de erfenis van het kind te 
mogen halen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

27-12-1626         invnr./blz. 197 / 235 
Verzoeker(s): De meerderjarige kinderen van Cornelis Jansz Smit 
(overleden) en de voogden van de minderjarige kinderen 
Verzoek: Cornelis Jansz Smit heeft een huis nagelaten aan de 
Westhaven (W = Adriaen Aertsz Bosh; O = de weduwe van Jacob 
Adriaensz Houtman). Daar het huis brandgevaarlijk is en geen van de 
kinderen het ambacht van smid zal gaan uitoefenen, verzoeken zij 
het huis te mogen verkopen. Het erfdeel van de kinderen zal ter 
weeskamer worden gebracht. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

22-12-1626         invnr./blz. 197 / 236 
Verzoeker(s): De windmolenaars van Gouda 
Verzoek: De molenaars verzoeken een overeenkomst goed te keuren 
waarin het werk gelijkelijk over hen verdeeld wordt, zodat iedereen 
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een behoorlijk inkomen heeft. De molens en het gereedschap kunnen 
dan goed onderhouden worden. De molenaars die de overeenkomst 
aangaan zijn: 1. Jacob Cornelisz, molenaar aan de Verlorenkost, 2. 
Jaspar Cornelisz en Daniel Jacobsz, molenaars achter de 
Regulierenhof, 3. Cornelis Cornelisz, molenaar op het Slot, 4. 
Maerten Cornelisz, molenaar aan de Vlamingstraat, 5. Dirck 
Henricxz. Vaetgen en Jan Henricxz., molenaars aan de Kleiweg, 6. 
Daniel Goossensz en Cornelis Jasparsz, molenaars aan de Kaksteeg 
(Kruideniersstraat). 
Besluit: Op advies van de voerman en de dekens van het 
bakkersgilde, die vinden dat deze overeenkomst niet nodig zou zijn 
als de molenaars behoorlijk werk zouden leveren, besluit de 
magistraat de overeenkomst te annuleren. 

2-1-1627         invnr./blz. 197 / 238 
Verzoeker(s): Jan Aertsz en Cornelis Aertsz den Ruygen en Pieter 
Daemsz en Michiel Daemsz Vermeul, voogden van Neeltgen Aerts 
den Ruygen, minderjarige dochter van wijlen Aert Jansz den Ruygen 
en wijlen Marrichgen Jansdr 
Verzoek: In de boedel van Aert Jansz en Marrichgen Jansdr bevindt 
zich een huis (beland: Govert ?? bakker en Dirck Crijnen) en een tuin 
aan de Blekerskade (Z = de weduwe Neeltgen ?? kousenmaakster; N 
= de Tiendeweg en Lambert Coppert). Jan Aertsz en Cornelis Aertsz 
den Ruygen zijn mede-erfgenaam. Supplianten verzoeken 
goedkeuring tot verkoop van het huis met tuin. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits verkocht in 
het openbaar. 

18-1-1627         invnr./blz. 197 / 238v 
Verzoeker(s): Jacob Trist en mr. Pieter Trist, beiden dokter, voogden 
van het weeskind van hun overleden broer Isaack Trist 
Verzoek: Daar de boedel van Isaack Trist belast is met zware 
schulden en zij al ƒ 4000 aan schuldeisers betaald hebben, 
verzoeken zij het eveneens nagelaten huis te mogen verkopen. Het 
huis, genaamd De Pauw, staat aan de Wijdstraat wz. Het geld van de 

verkoop dat na aflossing van de schulden overblijft, zullen zij voor het 
weeskind vastzetten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

2-2-1627         invnr./blz. 197 / 239 
Verzoeker(s): Gijsbert Jansz en Andries Pietersz, ooms en voogden 
van de 6 minderjarige weeskinderen van wijlen Claes Jansz en 
Emmichgen Jansdr 
Verzoek: De weeskinderen zijn mede-erfgenaam van Jan Lambertsz 
en Marritgen Claes, hun grootouders. Deze erfenis bestaat o.a. uit 
een huis in de Rozendaal (Z = de kinderen In den Helm; N = Floris 
Aertsz Bakker). Op dit huis rust een schuld te betalen aan Mees 
Cornelisz (olieslager). Met hem is een financiële regeling getroffen 
waarbij hij het huis heeft verworven. Supplianten vragen achteraf 
goedkeuring voor deze transactie. 
Besluit: Goedkeuring alsnog verleend, na advies van de weeskamer. 

2-2-1627         invnr./blz. 197 / 240 
Verzoeker(s): Harmen Jansz de Vrije, minderjarige zoon van 
Annichgen Jansdr en Jan Harmensz de Vrije 
Verzoek: Suppliant wil graag voor zichzelf beginnen in de 
hoedenstoffeerderij (als hoedenmaker). Hij is 23 jaar en officieel mag 
hij zonder toestemming niet zelfstandig handel drijven. Hij heeft in 
deze branche al vanaf zijn prille jeugd ervaring. 
Besluit: Toegestaan. 

6-2-1627         invnr./blz. 197 / 241 
Verzoeker(s): Cornelis Cornelisz van Dijck, Cornelis Cornelisz 
Minneblock en Aert Jansz Steenwijck, voogden van 2 weeskinderen 
van wijlen Cornelis Sasboutsz en wijlen Weyntgen Pietersdr 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring tot verkoop van een 
huis aan de Nieuwe Zak (= Tuinstraat) (Z = Jan Ariensz (lontspinner); 
N = Anthony de Coordenpacker). Tweevijfde deel komt toe aan de 
weeskinderen, het andere deel is voor de volwassen kinderen uit het 
eerste huwelijk van Cornelis Sasboutsz met Sychgen Hendrixdr. Dit 
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zijn Jan Jacobsz Coeman, Gijsbert Cornelisz (gehuwd met Pietertgen 
Cornelis) en Willem Jansz (gehuwd met Marritgen Cornelis). 
Supplianten en erfgenamen hebben het geld nodig om hun schulden 
te voldoen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

10-2-1627         invnr./blz. 197 / 242 
Verzoeker(s): Jacob van Teylingen, oud-schepen, Gerrit Dircxz Born 
(koekenbakker) en Claes Dircxz Schoennouwer, lakenkoper, 
voogden van de weeskinderen van wijlen Symon Cornelisz, 
koekenbakker 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring tot verkoop van twee 
huizen onder één dak Achter de Vismarkt (N = De Colff; Z = Cornelis 
Adriaensz van Diephorst). Mede-erfgenaam van de weeskinderen is 
Jan Snoeck, getrouwd met Annitgen Snoeck, de weduwe van Symon 
Cornelisz. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer, mits verkocht in 
het openbaar. 

16-2-1627         invnr./blz. 197 / 242v 
Verzoeker(s): Cornelis van der Houff, notaris, curator over de 
goederen van Roel Jacobsz Sersionant 
Verzoek: Suppliant verzoekt het huis "Met uithangende hoorn" aan de 
Nieuwe Zak te mogen verkopen om de schulden van Roel Jacobsz te 
kunnen inlossen. Hij zegt toe alle wettelijke formaliteiten zo snel 
mogelijk af te handelen. 
Besluit: Toegestaan, met de opmerking dat deze zaak geen 
precedent mag scheppen. 

19-2-1625         invnr./blz. 197 / 243 
Verzoeker(s): Cornelis Claesz 't Heck en Jan Dircxz., voogden over 2 
wezen. Zij zijn dochters van wijlen Martijntgen Pietersdr en Jan 
Cornelisz Buys, schoenmaker 
Verzoek: Bij de weeskamer is voor elk meisje ƒ 700 vastgezet t.b.v. 
kleding en uitzet. Bovendien hebben zij recht op de helft van een huis 

en erf aan de Korte Groenendaal (O = de erven van Jan Muyl, W = 
Geerten Jansz Buchten). Ook hebben zij recht op de helft van een 
looierf aan de Groeneweg in de Rommerspoort (Z = Pieter de Rijcke, 
N = het waterschap van het Heilig Geesterf). Dit huis en erf komt uit 
de erfenis van hun grootmoeder van moeders kant, Griete Willemsdr 
Jan Cornelis Buys heeft na het overlijden van zijn vrouw het overige 
gedeelte van de erfenis met schuldbrieven gekocht en moet deze nog 
afbetalen. Jan Buys misdraagt zich echter na het overlijden van zijn 
vrouw en jaagt al zijn geld erdoor; hij komt zijn financiële 
verplichtingen niet na. De ene dochter is meerderjarig en eist haar 
erfdeel op met het gevolg dat er voor het andere minderjarige meisje 
niets meer overblijft. Supplianten verzoeken de hypotheken van 
voornoemde huis en erf te mogen verkopen ten behoev van het 
minderjarige meisje. 
Besluit: De magistraat, hiertoe door de weesmeesters gemachtigd, 
besluiten nadat zij Annelien Jans (het volwassen meisje) hebben 
gehoord het verzoek toe te staan. 

13-3-1627         invnr./blz. 197 / 245v 
Verzoeker(s): Cornelis Dammasz en Pieter Dionysz als voogden van 
Lijsbeth Jacobs, minderjarige dochter van wijlen Jacob Laurens van 
den Perre. 
Verzoek: Enige dagen geleden is Mayken Laurens van den Perre, 
grootmoeder van het weeskind, overleden. Zij laat een huis na aan 
de Nieuwehaven (gedeelte van Clarissenklooster) (O = Jacob Aertsz, 
scheepstimmerman, W = het Sint Elisabethgasthuis). Dit huis is in 
slechte staat en vergt veel onderhoud. Supplianten verzoeken het 
huis te mogen verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-3-1627         invnr./blz. 197 / 246 
Verzoeker(s): Pieter Daemsz Vermeul, als vader, en Pieter Daemsz 
en Steven Daemsz van Groenendijck als voogden van Geertruyt 
Vermeul, minderjarige dochter van wijlen Lijsbeth Hendrixdr. van 
Gijssen. 
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Verzoek: Het minderjarige meisje is voor 1/6 deel mede-erfgemane 
van Lydewij Jacobsdr, weduwe van wijlen Jacob Zegersz 
Cranendonck, dijkgraaf van Klaaswaal en Westmaas. De erfenis 
bestaat uit een huis en erf in de Voorstraat in Oud-Beyerland. 
Supplianten verzoeken, omdat de reiskosten te hoog zijn, Jacob 
Hendrixz. van Gijssen, Bastiaen Adulpusz van den Houck en Zeger 
Jacobsz Cranendonck, allen ooms van het weeskind, aan te wijzen 
om de verkoop van het huis te regelen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

23-3-1627         invnr./blz. 197 / 246v 
Verzoeker(s): Gerrit Jansz Schuyt, Henrick Teeuwen, Michiel Ariensz 
Sterck en Jan Jacobsz den Baers, als voogden van Jannitgen Jan 
Schuytensdr De moeder van Jannitgen was Pleuntgen Jacobs, die 
overleden is. Het kind is opgevoed door haar grootmoeder Trijntgen 
Cornelis den Baers. De grootmoeder is nu ook overleden. 
Verzoek: Trijntgen Cornelis den Baers laat onroerend goed na, 
waarvan Jannitgen Jan Schuytendr. 1/5 deel erft. Supplianten 
verzoeken goedkeuring tot verkoop van de erfenis. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

..-4-1627         invnr./blz. 197 / 247 
Verzoeker(s): Jacob en mr. Pieter Tristeyn als voogden van het 
weeskind van wijlen Isaack Tristeyn, hun broer 
Verzoek: Het verzoek om enige landerijen te mogen verkopen, is per 
abuis geregistreerd in het voorwaardenboek (folio 218). 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

24-4-1627         invnr./blz. 197 / 247 
Verzoeker(s): Charles Travenin 
Verzoek: Suppliant is 7 jaar erfpacht schuldig voor 2 huizen in de 
Hoefstraat. Momenteel heeft hij geen geld daar hij pas voor ƒ 6000 
aan de huizen heeft vertimmerd. Hij verzoekt om een 
betalingsregeling. 
Besluit: Toegestaan, waarbij de regeling wordt vermeld. 

27-4-1627         invnr./blz. 197 / 248 
Verzoeker(s): De voogden van de nagelaten weeskinderen van 
Willem Ariensz de Jonge en Sijtgen Aryens. 
Verzoek: In 1623 hebben supplianten een huis verkocht aan de 
Lange Tiendeweg nz, aan Adriaen Willemsz Coutijser voor de 
somma van ƒ 2850, exclusief de "opstal" (hoofdsom van de 
hypotheek). Hij moest ƒ 200 contant betalen en verder ƒ 200 per jaar. 
Hij kan zijn verplichtingen niet nakomen. Supplianten verzoeken 
goedkeuring om Adriaen Willemsz het huis zelf te laten verkopen en 
met de opbrengst de schulden aan supplianten te voldoen. Het 
verzoek is ondertekend door Bouwes Cornelisz van den Tocht, Frans 
Jansz Smith, Willem Cornelisz, Dirck Adriaensz van Leeuwen en 
Thonis Willemsz. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

8-5-1627         invnr./blz. 197 / 249 
Verzoeker(s): Jacob Trist en mr. Pyeter Trist. (broers) 
Verzoek: Tot de erfenis van de vader van supplianten behoort een 
voorland, strekkende van de dijk tot in de IJssel, verkocht voor ƒ 
1400 aan Willem Florisz in Gouderak. Deze heeft tot nu toe ƒ 1000 
betaald en zal de rest in 2 termijnen voldoen. Voor het voorland ligt 
een boomgaard strekkende van de Hogedijk tot aan het eigendom 
van Dirck Gerritsz Zeyst. Tot de mede-erfgenamen behoren het 
weeskind van Isaack Trist, hun overleden broer, en Adriaen Jacobsz 
te Amsterdam, de man van hun zuster Aelten Trist. Supplianten 
verzoeken achteraf goedkeuring voor de verkoop van het voorland en 
vragen goedkeuring om het erfdeel van de boomgaard (1/4 deel van 
de boomgaard) bij hun deel te mogen voegen. Een vergelijkbare 
financiële waarde zal op rente worden vastgezet voor het weeskind. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

15-5-1627         invnr./blz. 197 / 250v 
Verzoeker(s): De voogden van Gerrit Jansz van Zueren, weeskind 
van wijlen Jan Willemsz van Zueren (schepen van Gouda) en wijlen 
Adriana Johan Vlackendr. 
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Verzoek: Goedkeuring tot aanstellen van mr. Dirck Vlack tot 
rentmeester over de goederen die het weeskind toekomen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 
Het contract staat beschreven. 

21-5-1627         invnr./blz. 197 / 251 
Verzoeker(s): Job Foppen, timmerman, als oom en voogd van het 
nagelaten weeskind van Ernst Claesz en Willem Pietersz Storm als 
voogd van Neeltgen Lauwerens, minderjarige dochter van wijlen 
Lauweris Pietersz, broer van Willem Pietersz Storm. 
Verzoek: Supplianten verzoeken goedkeuring tot verkoop van een 
huis in de Blauwstraat. Dit huis is nagelaten door Quirijn Ellertsz 
Schoenmaecker (schoenmaker). De weeskinderen zijn mede-
erfgenamen. 
Besluit: Na consultatie van de weesmeesters keurt de magistraat het 
verzoek goed. 
Handmerk: Willem Pietersz Storm en Job Foppen 

21-5-1627         invnr./blz. 198 / 1 
Verzoeker(s): Willem Pedi, namens hemzelf en voor zijn oom 
Nicolaas Swancken die in Zeeland woont. 
Verzoek: Suppliant heeft uit de boedel van hun moeder, Maria 
Swancken, een huis verkocht aan de Hoogstraat ('t wapen van 
Schotlandt) aan Henrick Harmensz droogscheerder (Z = Henrick 
Geratsz wieldraaier; N = de kinderen van Trijntgen Cornelis). In de 
Adelborst (?) nog een schuur met een poort en gebruik van diverse 
gangen en het privaat. Ook heeft suppliant een oofthuis buiten de 
Tiendewegspoort over de Jan Verzwollewetering in de 
Kluizenaarskade (Z = naast Pieter Jansz; N = Cornelis Cornelisz van 
Dijck). Suppliant verzoekt de verkoop van huis, erf en tuin goed te 
keuren. 
Besluit: Verzoek goedgekeurd. 

21-5-1627         invnr./blz. 198 / 1v 
Verzoeker(s): Jacob Cornelisz Boots en Jan Aertsz den Huijgen, 

voogden van Aelbert Gerritsz (22 jaar), minderjarige zoon van 
Gryetgen Lievensdr en Gerrit Aelbrechtsz, schipper. 
Verzoek: Om de nalatenschap van Gryetgen Lievensdr te verdelen, 
verzoeken de supplianten het akkoord daarover goed te keuren. 
Gerrit Aelbrechtsz zal het grote pleitschip en alle huisraad die tot het 
schip behoort overnemen voor ƒ 1600 contant. ƒ 1200 van de 
opbrengst komen ten goede aan de kinderen van Raes Raesz (ƒ 200 
per jaar). Aelbert Gerritsz zal het kleine pleitschip overnemen voor ƒ 
800; hij heeft inmiddels bewezen dat hij serieus is. Ook wil hij gaan 
trouwen. 
Een kopie van het akkoord is toegevoegd. (Zie blz 2v, 3 en 3v.) 
Besluit: Na advies weesmeesters, verzoek goedgekeurd. 

8-6-1627         invnr./blz. 198 / 4 
Verzoeker(s): Gerrit Janszn Peye, getrouwd met Marritgen 
Melchiorsdr, en de voogden van de minderjarige kinderen van 
Marritgen en Gijsbrecht Adriaensz Schravelaer 
Verzoek: Marritgen is weduwe van Gijsbrecht Adriaensz Schravelaer. 
De afhandeling van de boedelscheiding heeft lang geduurd. Tot de 
erfenis van Gijsbrecht behoort een huis. Supplianten verzoeken het 
huis te mogen verkopen en de opbrengst daarvan voor de kinderen 
naar de weeskamer te brengen.  
Besluit: Goedgekeurd, na advies weesmeesters. 

8-6-1627         invnr./blz. 198 / 4 
Verzoeker(s): Marritgen Jans, weduwe van Jacob Jansz (timmerman) 
Verzoek: Marritgen heeft diverse mensen verzocht om als voogd voor 
haar minderjarige kinderen op te treden, omdat haar man geen 
familie heeft in de omgeving. Dat is haar niet gelukt. Zij zal haar huis 
in de Oostnoodgodssteeg (het hoge huis) moeten verkopen, omdat 
zij in geldnood zit. Suppliante verzoekt Gerrit Hola te benoemen als 
curator om de erfenis te kunnen verdelen. 
Besluit: Goedgekeurd. 
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8-6-1627         invnr./blz. 198 / 5 
Verzoeker(s): Cornelis van der Houff, notaris 
Verzoek: Suppliant heeft goedkeuring (14-2-1627) van de 
magistraten om de boedel van Roel Jacobsz te verdelen. Hij wil een 
huis verkopen aan Daen Aelbertsz, staande in de Nieuwe Zak (Z = de 
weduwe van Pyeter Harmensz; N= de kinderen en erfgenamen van 
Adriaen Gerritsz linnenwever). Suppliant heeft op alle mogelijke 
manieren geprobeerd om eventuele personen die aanspraak kunnen 
maken op dit huis te achterhalen en gevraagd om zich te melden. Nu 
die datum verstreken is, vraagt suppliant het huis te mogen verkopen. 
Besluit: Goedgekeurd. 

20-7-1627         invnr./blz. 198 / 5v 
Verzoeker(s): Antwoord van de burgemeesters op het verzoek van 
Maerten Springintvelt en zijn vrouw Bastiaentgen Pouwels. De 
leproosmeesters zijn hierbij aanwezig. 
Besluit: Maerten en Bastiaentgen worden opgenomen in het 
Leprooshuijs, mits zij alle goederen die zij bezitten en het loon dat 
Maerten verdient als poortwachter inbrengen. Kleding mogen zij 
behouden en de rente over ƒ 106, zijnde de erfenis van Maerten 
Dircxz Springintvelt. 

28-7-1627         invnr./blz. 198 / 6 
Verzoeker(s): Cornelis Pieter Adriaensz Buerman te Middelburg (bij 
Reeuwijk) 
Verzoek: Suppliant schouwt al jaren de dijk bij polder Middelburg en 
wordt daar ook voor betaald.  
Suppliant verzoekt om met een kleischip in Gouda aan de westzijde 
van de Hollandsche IJssel, bij het veer, te mogen baggeren. 
Besluit: Toegestaan, mits hij afziet van de inkomsten van de schouw 
van de Middelburgse weg, krijgt hij het recht om te baggeren. 
Suppliant moet zich wel houden aan de regels die Pieter Adriaensz 
(opzichter van het baggeren) stelt. 

21-8-1627         invnr./blz. 198 / 6v 
Verzoeker(s): Roelof Raetsz van Heuve, bezitter van het huis van 
Hyeronimus Crayvanger 
Verzoek: Suppliant verzoekt om een loodsje bij zijn huis, aan de 
Groeneweg naast de Cathrijnenkerk, te mogen vernieuwen. Het 
nieuwe loodsje wordt iets hoger waardoor het ietwat voor de glazen 
van de kerk komt. 
Besluit: Verzoek goedgekeurd. 

10-9-1627         invnr./blz. 198 / 7 
Verzoeker(s): Rochus Andriesz en Thijs Andriesz, voogden over het 
weeskind van Marritgen Andriesdr, hun overleden zuster 
Verzoek: Supplianten verzoeken, mede namens de vader van het 
kind Gijsbert Cornelisz, de boedel te mogen verdelen van hun 
overleden moeder, Ninge Hoochgen. 
Besluit: Goedgekeurd, na advies weesmeesters. 

14-9-1627         invnr./blz. 198 / 7v 
Verzoeker(s): dr. Dirck Vlack, als curator over de nagelaten boedel 
van Dirck Willemsz Duytsman, in leven voerman te Gouda 
Verzoek: Dirck Willemsz Duytsman heeft een stuk land van 5 morgen 
nagelaten in Bloemendaal. Dit land ligt vanaf het oude kerkhof tot aan 
de Omloopkade. Suppliant verzoekt, hoewel het buiten de jurisdictie 
van Gouda ligt, dit land te mogen verkopen om uitstaande schulden 
van de erflater te kunnen voldoen. 
Besluit: Goedgekeurd. 

7-12-1649         invnr./blz. 199 / 96 
Verzoeker(s): Jan Willemsz de Starcken en Cornelis Eymbertsz van 
Houck, voogden van de minderjarige weeskinderen van wijlen 
Geertgen Pieters Steecken, uit haar huwelijk met resp. Pieter 
Pietersz Jonge Krieck en Jan Cornelisz Boom 
Verzoek: Toestemming tot verkoop van de volgende onroerende 
goederen. 1. Huis en erf "de Teems" op de hoek van de Korte 
Tiendeweg, belend aan de voorzijde de Lange Tiendeweg, 
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achterzijde de huizen van wijlen Geertgen Pieters Steecken (O = de 
hoedemaker Kers Cornelisz Vertocht; W = de Korte Tiendeweg). 2. 
Huis en erf aan de Korte Tiendeweg, belend aan de voorzijde de 
Korte Tiendeweg, achterzijde de chirurgijn Barens Reynenburg (Z = 
"de Teems"; N = "in den Eyer Corf" (= nr. 23) van de weduwe van 
schilder Willem Jacobs). 3. Huis en erf aan de oostzijde van de 
Kleiweg (= nr. 14), belend aan de voor- en achterzijde varkensslager 
Albert Lubbertz (Z = uitdraagster Evertgen, weduwe van wielmaker 
Hendrick Gerritz (= nr. 12); N = Annitgen Jacobsdr, weduwe van 
Bartholomeus Doeyenburgh (= nr. 16)); met gebruik van een gang 
naar het Agnietenklooster en een poort naar de Sint Anthoniestraat. 
4. Boomgaard met huisje aan de Boelekade buiten de 
Tiendewegspoort, westelijk van de sloot van de Boelekade met de 
kleingarenbaan (met een nieuw huisje) tot aan de houten heining, die 
loopt tot de sloot van de Boelekade (Z = Jan Willemsz de Starcke; N 
= bleker Maarten Jansz), met een uitgang op de Blekerssingel. 
Besluit: Akkoord met openbare verkoop op advies van de 
weeskamer, mits het voor de minderjarige weeskinderen 
overblijvende deel van de opbrengst goed wordt belegd, en ter kennis 
van de weeskamer wordt gebracht. (Voorwaarden voor deze 
verkoop: zie blz. 107v en 119 en volgende - de plaatsaanduidingen 
stemmen niet geheel overeen.) 

7-12-1649         invnr./blz. 199 / 98 
Verzoeker(s): Jan Gerritsen Oosterlingh en Cornelis van Rijck, ooms 
en voogden van vaderszijde, en Leendert Franse Verzijl en Arye 
Pietersz Verbrugge, ooms en voogden van moederszijde, van twee 
nagelaten weeskinderen van Cornelis Oosterlingh en Neeltje Jacobs 
Verzoek: Toestemming tot verkoop van een huis met kaatsbaan aan 
de noordzijde van de Gouwe (= Lage Gouwe) en enige huizen aan de 
oostzijde van Achter de Vismarkt (= nrs. 31, 33 en 35). Deze 
eigendommen zijn kort voor hun overlijden door de ouders gekocht; 
een groot deel van de kooppenningen moet nog worden betaald. 
Door de ouderdom van de huizen zijn elk jaar grote onkosten te 
verwachten. De huuropbrengst is zeer gering. De kinderen hebben 

weinig andere middelen. 
Besluit: Akkoord op advies weeskamer, op voorwaarde van goede 
belegging van de resterende gelden; de akten ter zake dienen ter 
weeskamer te worden gedeponeerd. 

7-12-1649         invnr./blz. 199 / 99 
Verzoeker(s): Andries Jansen Focker en chirurgijn mr. Jan Abrams, 
voogden van de weeskinderen van de bierdrager Jacob Adryaens. uit 
zijn huwelijk met Marritgen Jans 
Verzoek: Toestemming tot verkoop, samen met de andere 
erfgenamen, van het huis en erf aan de Lange Groenendaal (90/92), 
waar uithangt "den Swarten Arent" (O = Abraham de Wieldraaier; W 
= Daniel de Steur). Door het overlijden van hun grootmoeder Lijsbeth 
Hendrixks, weduwe van Jan Hendriks. Focker, zijn de weeskinderen 
erfgenaam geworden van een vijfde deel van dit huis. 
Besluit: Akkoord, mits de gelden goed belegd worden en de akten 
naar de weeskamer worden gebracht. 

7-12-1649         invnr./blz. 199 / 100 
Verzoeker(s): Voogden van Pieter Dirksz van de Vrede en Dirck 
Ariensz Nanne, erfgenamen van Aryen Nanne, schuitenvoerder op 
Leiden 
Verzoek: Toestemming tot openbare veiling van het huis en erf aan 
de Turfmarkt (114) (plaatsbepaling ontbreekt). 
Besluit: Akkoord, mits het geld wordt belegd in obligaties ten laste 
van het gewest of een andere dergelijke lening. De akten moeten 
naar de weeskamer worden gebracht. 
Zie fol. 141-142 

4-1-1650         invnr./blz. 199 / 101 
Verzoeker(s): Voogden van weeskind van Theunis Jacobs. Block en 
Celichgen Cornelisdr 
Verzoek: Toestemming tot onderhandse verkoop van het huis 
(bakkerij) en erf aan de Korte Groenendaal (= nr. 17), voor de helft 
erfdeel van het weeskind, voor de andere helft van de meerderjarige 
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dochter. Er blijkt grote belangstelling, omdat de dochters de bakkerij 
niet willen voortzetten. Openbare veiling zal minder opbrengen. 
Besluit: Hoewel in strijd met art. 149 van de verordening op de 
weeskamer toestemming tot onderhandse verkoop. 

4-1-1650         invnr./blz. 199 / 102 
Verzoeker(s): Pieter Mees With, Elias Ergens de With en Jan 
Willemsz de Stercke, voogden van vaders- en moederszijde van 
Maerten Meesz de With, minderjarige zoon van wijlen Mees Aryens. 
de With; Jacob Abrahamsz Moleman en Jan Daniels. Calf, resp. 
voogd van vaders- en moederszijde van het weeskind van wijlen 
Aechgen Meesen de With 
Verzoek: Toestemming tot het openbaar verkopen van: vijf morgen 
en twee hond land in Bloemendaal aan de Kleiweg en van een huis 
en erf aan de Kattensingel ten einde de weeskinderen in het bezit te 
stellen van hun erfdeel. Tot boedelscheiding van de nalatenschap 
van Mees Aryens. kan pas worden overgegaan na verkoop. De 
opbrengst zal belegd worden in obligaties t.l.v. de Staten-Generaal of 
anderszins. 
Besluit: Akkoord. 

31-12-1649         invnr./blz. 199 / 103v 
Verzoeker(s): Jan Jacobsz Verbluy, Frans de Scheerder, Willem 
Lodewijcksz, Cornelis Joosten en Gijsbert Melkertsz 
Verzoek: Ontheffing van de verponding op enige huisjes in het 
Klooster, of tenminste de opheffing van de dreigende inbeslagname 
ervan. Motivering: zij zijn nooit gemaand tot betaling van de 
verponding over de van de stad gekochte huisjes; in een soortgelijk 
geval is ook nooit verponding geheven; zij hebben te weinig middelen 
om deze belasting op te kunnen brengen. 
Besluit: Uitstel van betaling voor twee jaar. 

15-1-1650         invnr./blz. 199 / 105v 
Verzoeker(s): Aryen Goovers van Vliet en Zacharias Meesz, voogden 
van Aryen Pietersz, zoon van Marritgen Goovers en Pieter Gilles van 

Ceunenbroek, mede-erfgenaam van Govert Martens en Suzanne 
Pieters, beiden overleden, grootouders van genoemd weeskind 
Verzoek: Toestemming tot onderhandse of openbare verkoop van het 
kwart erfdeel, zulks in overeenstemming met de drie andere 
erfgenamen, bestaande uit het huis en erf aan de zuidzijde van de 
Komijnsteeg (O = een gemeenschappelijke gang; W = de poort van 
Pauw Francis Wassenburch en Jan Cornelisz Schers, met 
medegebruik van de genoemde gang tot het einde van de zijl en van 
het secreet. 
Besluit: Verzoek toegestaan. 

9-1-1650         invnr./blz. 199 / 107v 
Verzoeker(s): zie rekest op fol. 96 
Akte: Voorwaarden voor de openbare verkoop van het huis De 
Teems op de hoek van de Korte Tiendeweg. - Belast met een opstal 
van ƒ 800 ten gunste van Aert Dircksz, wonende naast de Trommel 
aan de Regenboog (= Markt), 42 stuivers t.g.v. het gasthuis en 4 
stuivers t.g.v. de St.-Janskerk gemortificeerde renten per jaar. - 
Kosten koper o.a.: het aalmoezeniersgeld, het recht van de roeper en 
de buren, drinkgeld van drie rijksdaalders. De trekpenning (een 
Franse kroon en een ducaton) is voor goudsmid François Teylensz 
Koper is Jan Cornelisz Boon voor ƒ 1400 (boven de opstal). 
Ondertekend door: de koper; Creyn Jansz (weduwnaar van de 
erflaatster), metselaar Jan Pieter Pietersz, Hans Janse van Gent (de 
laatste drie namens hun vrouw); de twee borgen Cornelis Maartensz 
en vleeshouwer Cornelis Cornelisz (zwager van de koper) en notaris 
D. Dou. 

..-12-1649         invnr./blz. 199 / 110 
Verzoeker(s): zie rekest op fol. 96 
Akte: Voorwaarden voor de openbare verkoop van het huis naast De 
Teems aan de Korte Tiendeweg. - Belast met 18 stuivers 
gemortificeerde rente t.g.v. het Heilige Geest- weeshuis en drie 
blanken hofstedegeld aan de stad. - Kosten koper o.a.: zie o.a. vorige 
pand (drinkgeld van ƒ 6). De trekpenning (een Franse kroon en een 
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rijksdaalder) is voor David van der Wacht. Koper is Digman 
Goossensz, boekdrukker, voor ƒ 1450. 
Ondertekend door: de koper en voorts als het vorige pand. 

13-12-1649         invnr./blz. 199 / 113 
Verzoeker(s): zie rekest op fol. 96 
Akte: Voorwaarden voor de openbare verkoop van het huis aan de 
Kleiweg (= nr. 14). - Belast met een opstal van ƒ 400 t.g.v. de 
kinderen van Jan Cornelisz Boon en een erfpacht van ƒ 12 aan de 
stad. - Kosten koper o.a.: zie o.a. vorige pand (drinkgeld van een 
rijksdaalder). De trekpenning (een Franse kroon en een rijksdaalder) 
is voor Albert Lubberts., varkensslager. Koper is Jan Cornelisz 
Soutman, verver, voor ƒ 1600. 
Ondertekend door: de koper en voorts als het vorige pand; borgen: 
Lieven Gillisz van der Heyde, heftmaker, en Mattheus Jansz Stael, 
kuiper, zwager van de koper. 

29-12-1649         invnr./blz. 199 / 116 
Verzoeker(s): zie rekest op fol. 96 
Akte: Voorwaarden voor de openbare verkoop van een boomgaard 
met huisje aan de Boelekade. - Belast met een opstal van ƒ 150 t.g.v. 
de erfgenamen van Arjaentgen Aelberts. - Erfdienstbaarheid: vrije in- 
en uitgang naar de Blekerssingel. - Tussen de boomgaard en de 
kleingarenbaan zal een houten heining worden geplaatst i.p.v. de 
aanwezige rietmatten, op kosten van de koper en de eigenaar van de 
kleingarenbaan. - Kosten koper o.a.: o.a. drinkgeld van een 
rijksdaalder. De trekpenning (een dukaat) is voor Huybert Frans 
Kummick, alias de Nachtigal. Koper is dezelfde voor ƒ 131 boven de 
opstal. 
Borgen: Jan Willem de Starcken en Digman Goossens., zijn zwager. 

29-12-1649         invnr./blz. 199 / 119 
Verzoeker(s): zie rekest op fol. 96 
Akte: Voorwaarden voor de openbare verkoop van een boomgaard 
en kleingarenbaan aan de Boelekade. De trekpenning is voor Dirck 

Garmt, glasmaker; bod van ƒ 350. Koper is Huyvert Fransz Kummich, 
alias de nachtegaal, voor ƒ 360. 
Ondertekend door: Jan Cornelisz Boon; Crijn Jansz; Hans Jansz van 
Gent; de borgen Jan Willemsz Starcke en Digman Goossensz, 
boekdrukker, zijn zwager; Corn. van Houck en notaris D. Dou. 
Handmerk: Huybert Fransz Kummich 

11-4-1650         invnr./blz. 199 / 121v 
Verzoeker(s): De kinderen en erfgenamen van wijlen Fenny 
Leenderts, weduwe van Cornelis Jan Alders, en de voogden van 
Marritgen Jans, nagelaten dochter van Marritgen Cornelis, mede-
erfgenaam. 
Verzoek: Toestemming tot verkoop van o.a. wat huisraad en een huis 
en erf aan de Veerstal (waar het Paradijs uithangt) om met de 
opbrengst de nagelaten schulden af te betalen, omdat anders de 
crediteuren tot executoire verkoop zullen overgaan. 
Besluit: Op advies weeskamer: in het openbaar verkopen. 

30-4-1650         invnr./blz. 199 / 122v 
Verzoeker(s): Annetgen Barents, weduwe van Dirck Ariensz Nannen. 
Verzoek: Verzoekt de voogden van haar kinderen opdracht te geven 
om haar ƒ 60 te verstrekken uit de erfenis van haar kinderen, door 
hen verkregen na het overlijden van hun grootvader Aryen Nannen. 
Met dit bedrag kan zij haar schuld bij houtkoper Cornelis Melis 
Peimeer aflossen, ontstaan door achterstallige betaling gedurende 
drie jaar van een rente van ƒ 22 over een hypotheek van ƒ 400 op 
haar huis. Dit komt omdat zij is blijven zitten met zes kleine kinderen 
na het overlijden van haar man. Peimeer wilde haar huisje al 
verkopen. Zij vindt het ongerijmd dat zij op straat gezet zou worden 
terwijl haar kinderen nog een bezit hebben van ƒ 1200. 
Besluit: Na advies weeskamer: toegestaan. 

30-4-1650         invnr./blz. 199 / 123 
Verzoeker(s): Willem Jorisz, lijndraaier, als voogd van zijn minderjarig 
kind uit zijn huwelijk met wijlen Maritgen Dirxs. 
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Verzoek: Toestemming tot openbare of onderhandse verkoop van het 
huis en erf aan de Raam bij de Kandeelsteeg, waarvan zijn kind voor 
1/5 erfgenaam is door het overlijden van de stiefgrootmoeder 
Maritgen Joosken; e.e.a. in overleg met de mede-erfgenamen. 
Besluit: Na advies weeskamer: openbare verkoop toegestaan. 

23-4-1650         invnr./blz. 199 / 124 
Verzoeker(s): Willem Cornelisz Rees en Jan Thansz Croon, als 
gemachtigden van Trijntgen Courten, weduwe van Claes Cornelisz 
Rees 
Verzoek: De waarde van de nalatenschap van de overledene blijkt 
minder dan de helft van de lasten te zijn. De weduwe is, terwijl het 
lichaam nog boven de aarde stond, aangeraden van de nalatenschap 
afstand te doen. Hiertoe is voor notaris Straffintvelt een akte van 
afstand gepasseerd; de weeskinderen zijn bij het gasthuis 
aangegeven. Bij een gesprek met de crediteuren bleek dat zij met 
een klein gedeelte van de schulden tevreden zouden zijn. De 
supplianten hebben zich verplicht de weeskinderen uit het godshuis 
te houden en ervoor te waken dat bij executie iets verkocht zal 
worden. Daarom hebben zij het huisje en erf aan de westzijde van de 
Gouwe (= Hoge Gouwe) in het openbaar verkocht, zonder voordeel 
voor henzelf; de advocaat en de notaris hebben alles gratis gedaan. 
Ondanks machtiging van de crediteuren en van de regenten van het 
Heilige Geest(wees)huis, blijken enige schepenen bezwaren te 
maken en het huisje verzegeld te hebben, hoewel de supplianten 
hebben aangeboden borg te staan voor de schulden die nog bekend 
zouden worden. Zij verzoeken de magistraat, tot ontlasting van het 
weeshuis, de akten van volmacht mede te ondertekenen en goed te 
keuren. 
Besluit: Ondanks de omissie (waarschijnlijk het verzuim om 
goedkeuring van de verkoop te vragen), waaraan geen 
konsekwenties worden verbonden, en op voorwaarde dat de 
supplianten beloven de kinderen van Trijntgen Courten buiten lasten 
van het weeshuis te houden, wordt de verkoop van het huis 
goedgekeurd en bekrachtigd. 

22-6-1650         invnr./blz. 199 / 124v 
Verzoeker(s): Pieter Aryensz Hogerwaert, Pieter Dircksz Waterblom 
en Jan Theunisz Croon, als voogden van de minderjarige kinderen 
van Jacob Aryensz Hogerwaert 
Verzoek: Verzoeken toestemming om van de nalatenschap van 
Jacob Aryensz Hogerwaert afstand te doen, zodat de crediteuren 
naar goeddunken daarover kunnen beschikken. De schulden van de 
overledene blijken nl. aanmerkelijk de baten van de nalatenschap te 
overtreffen en zij groeien nog dagelijks doordat de crediteuren in 
andere steden het overlijden opgemerkt hebben. 
Besluit: Toegestaan, na advies weeskamer. 

25-6-1650         invnr./blz. 199 / 125 
Verzoeker(s): Hillichen Isacks, weduwe van Heyndrick Centen 
Verhey 
Verzoek: Zij heeft twee volwassen en zes minderjarige kinderen, 
waarvan er vijf bij haar wonen. Deze kinderen zijn mede-erfgenamen 
van de nalatenschap van Cent Bouwens Verhey, hun grootvader, 
volgens bijgeleverd testament. Omdat suppliante geen middelen 
heeft om de kinderen te voeden, verzoekt zij de jaarlijkse rente van 
de goederen van de kinderen te mogen genieten zonder het kapitaal 
aan te tasten. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

28-6-1650         invnr./blz. 199 / 126 
Verzoeker(s): Lijsbeth Pieters, weduwe van Gerrit Anthonissen 
Verbrugge 
Verzoek: Zij heeft twee kinderen van resp. 9 en 7 jaar en geen 
middelen van bestaan omdat haar man haar weinig nagelaten heeft. 
Volgens het testament (bijgevoegd) van Marie Cornelisdr, weduwe 
van Gijsbert Aelberts, in leven burgemeester van Gouda, heeft zij 
volmacht van haar overleden man om over de goederen te 
beschikken die hij haar kinderen zou nalaten, tot zij volwassen of 
getrouwd zijn. De opbrengst bedraagt per jaar ƒ 100. Dit bedrag zou 
zij voor haar gezin willen ontvangen. 
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Besluit: Toegestaan voor gebruik voor haar huishouden en het 
onderhoud van de kinderen, na advies van de weeskamer. 

28-6-1650         invnr./blz. 199 / 126v 
Verzoeker(s): Voogden van de weeskinderen van Annetjen Cornelis 
en Willem Egbertsen Bot 
Verzoek: Deze weeskinderen zijn door het overlijden van Cornelis 
Bouwersen Iserman voor 1/6 deel erfgenaam van een huisje en erf 
aan de Raam bij de Jonge (= Lange ?) Willemsteeg. Zij, en ook de 
andere erfgenamen, wensen dit huisje te verkopen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

16-7-1650         invnr./blz. 199 / 127 
Verzoeker(s): Voogden van de weeskinderen van Aeltjen Willems en 
Jacob Jansz Cuyper 
Verzoek: Verzoeken het huis en erf aan de Koningstraat (= Raam) (N 
= de kinderen van Gerrit Heyndricxen; Z = Gijsbert de Lange) in het 
openbaar te mogen verkopen. De moeder heeft dit o.a. aan deze 
kinderen nagelaten. De verkoop is gewenst ter willen van een 
gemakkelijke boedelscheiding met Dirck Augustijn van Crimpen, die 
met Aeltje getrouwd is geweest en een kind bij haar had. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

20-8-1650         invnr./blz. 199 / 128 
Verzoeker(s): Gijsbert Souburch, man en voogd van Jannetgen van 
Baersbanck, en Johan Roomanals, voogd van de minderjarige 
weeskinderen van Joost van Baersbanck, erfgenamen van wijlen 
Neeltgen Gijsberts (vrouw van Adryaen van Baersbanck, moeder van 
Jannetgen en grootmoeder (?) van Neeltgen Gijsberts) 
Verzoek: De beide echtgenoten hadden een testament ten gunste 
van de langstlevende. De supplianten hebben een boedelinventaris 
laten opstellen ten overstaan van Dirck Vlack en Willem Doncker, 
advocaten bij het hof van Holland, om Adriaen van Baersbanck uit te 
kopen en aan Jannetgen en de weeskinderen elk ƒ 500 uit te keren, 
mits de kinderen tot hun meerderjarigheid of huwelijk uit de opbrengst 

daarvan worden onderhouden, conform bijgevoegde notariële akte. 
Supplianten verzoeken goedkeuring van deze uitkoop. 
Besluit: Toegestaan. 
Zie fol. 129 (kopie akte notaris Laurens Balbian) 

17-6-1650         invnr./blz. 199 / 129 
Verzoeker(s): zie rekest op fol. 128 
Akte: Akte ten overstaan van notaris Laurens Balbian waarbij 
Adryaen van Baersbanck, weduwnaar van Neeltgen Gijsberts, 
Gijsbert Souburch, man en voogd van Jannetgen van Baersbanck, en 
Johan Rooman, voogd van de weeskinderen van Joost van 
Baersbanck, als erfgenamen van wijlen Neeltgen Gijsberts een 
verdeling van de nalatenschap overeenkomen, overeenkomstig haar 
testament van 15-01-1648 (ten overstaan van notaris Maackbroot te 
Rotterdam). Daarbij zal worden uitgekeerd: - aan Gijsbert Souburch: 
5 gouden carolusguldens; - aan de weeskinderen: ƒ 500, onder 
voorwaarde dat Gijsbert hen tot hun huwelijk of meerderjarigheid zal 
onderhouden. 

30-11-1649         invnr./blz. 199 / 130 
Verzoeker(s): Grietgen Philips, weduwe van Claes Jansz Schoon (nu 
wonend te Leiden) 
Verzoek: Haar kind heeft ƒ 900 geërfd door het overlijden van 
Arientjen Jans, weduwe van Pieter Cornelis Mulde, in leven lid van de 
vroedschap. Het kind is nu 14 jaar oud en zou een goed handwerk 
moeten leren. Suppliante kan daar door de dure tijd en haar 
weduwschap niet voor zorgen. Zij verzoek toestemming het kind van 
de opbrengst van het kapitaal een goed handwerk te laten leren. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

12-2-1650         invnr./blz. 199 / 131 
Verzoeker(s): voogden van de nagelaten weeskinderen van 
Heyndrick Cent en de nagelaten zoon van Vincent Bouwens Verhey 
Verzoek: De vijf meerderjarige kinderen van wijlen Vincent Bouwens 
Verhey wensen de volgende huizen in het openbaar of onderhands te 
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verkopen: - een huis en erf aan de Westhaven (Z = Marritge Jasperts, 
weduwe van Andries Davidsz; N = Grietge Martens, weduwe van 
Hendrick Campen); - een huis en erf aan de Raam (Z = slager Pieter 
Jansz Want; N = Adriaen van Groenendijk), strekkende tot de 
voornoemde slager; - een huis en erf aan de Keizerstraat wz (N = 
Dirck Fransz Palmboom). Supplianten verzoeken toestemming tot 
verkoop. 
Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer. 

18-10-1650         invnr./blz. 199 / 132 
Verzoeker(s): Jannetje Cales, weduwe van Aert Albertsz 
Verzoek: Haar dochter heeft door het overlijden van haar 
grootmoeder ƒ 800 geërfd. Deze dochter is nu 16 jaar en zwak en 
ziekelijk. Zij kan dus geen zware arbeid leren. Suppliante heeft nu 
kleine kinderen uit haar tweede huwelijk met schoolmeester Bouwen 
Jansz Om de dure tijd vraagt zij toestemming om van de opbrengst 
van het kapitaal haar dochter op te voeden. 
Besluit: Toegestaan voor de komende zes jaren, na advies van de 
weeskamer. 

21-10-1650         invnr./blz. 199 / 132v 
Verzoeker(s): Jacob Andriesz, bierdrager, en Chiel Gerritsz, voogden 
van de twee weeskinderen van Geertgen Ariens en Cornelis 
Cornelisz 
Verzoek: Beide weeskinderen hebben elk een derde erfdeel in een 
huis aan de Cappenersteeg. De meerderjarige dochter van Geertgen 
Ariens, de zuster van de beide weeskinderen, wenst dit huis te 
verkopen om de erfenis te kunnen verdelen. Supplianten vragen 
toestemming hiervoor. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

6-12-1650         invnr./blz. 199 / 133 
Verzoeker(s): ds. Gerardus Vinck, oom en voogd van het weeskind 
van wijlen Matthijs Dijvoort en Agatha Vinck 

Verzoek: Door het overlijden van Anthony Vinck, in leven lid van de 
vroedschap, vader van de suppliant, is genoemd weeskind voor de 
helft erfgenaam van een huis aan de Koestraat (Markt) (N = Pieter 
Adryaensz Rietwijck; Z = Willem Haest), bewoond door de 
lakenkoper Jacob Jansz. Omdat laatstgenoemde de huur heeft 
opgezegd, heeft suppliant alles gedaan om het huis weer te 
verhuren, wat niet gelukt is. Het staat nu sedert mei leeg, tot groot 
nadeel van suppliant en het weeskind. Hij vraagt toestemming het 
huis te verkopen en het geld te beleggen in een goede hypotheek. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

6-12-1650         invnr./blz. 199 / 134 
Verzoeker(s): Mannastes Staensz en trompetter Anthonis Anthoniz, 
voogden van het weeskind van Hendrick Teunisz en Aryaentgen 
Thonis, tevens als voogden van de weeskinderen van Johan Pietersz 
en Aryaentgen Thonis 
Verzoek: Genoemde weeskinderen hebben van hun grootmoeder 
geërfd een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (W = Jan Dircksz; N = 
knopenmaker Thames). Vanwege de lasten van de boedel zijn de 
supplianten genoodzaakt het huis te verkopen. Zij vragen hiervoor 
toestemming. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

21-1-1651         invnr./blz. 199 / 134v 
Verzoeker(s): de voogden van de weeskinderen van Jan Hendricksz 
Spille 
Verzoek: Spille heeft nagelaten een huis en erf aan de Regenboog 
(Markt noz) genaamd De Roscam, naast de Waag, en eveneens een 
huisje en erf daarachter gelegen. Om de schulden te betalen en de 
erfenis te verdelen tussen de weduwe van Spille, de volwassen zoon 
en de minderjarige kinderen, moeten de huizen verkocht worden. De 
supplianten vragen hiervoor toestemming. 
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Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

21-1-1651         invnr./blz. 199 / 135 
Verzoeker(s): Willem Fransz Wassenburch en Hendrick Cornelisz 
Cooman, voogden van het weeskind van Roculus Fransz Wassen 
Verzoek: Het weeskind is voor een zesde deel erfgenaam van het 
huisje aan de ... (?) (O = Rochus Jansz van Doesburch; W = 
saaiwerker Sacharias Meesz). De mede-erfgenamen wensen dit 
huisje en erf te verkopen om de schulden af te doen. De supplianten 
vragen hiervoor toestemming. 
Besluit: Verkoop in het openbaar of onderhands toegestaan, na 
advies van de weeskamer. 

21-1-1651         invnr./blz. 199 / 135v 
Verzoeker(s): de voogden van de vier weeskinderen van Willem 
Jansz en Adriaentgen Pieters, beiden aan de singel gewoond 
hebbende 
Verzoek: Beide ouders hebben de kinderen nagelaten: een stukje 
land in Elfhoeven onder Sluipwijk, waar heel weinig profijt van komt. 
De supplianten vragen toestemming om het land in het openbaar te 
verkopen. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

21-1-1651         invnr./blz. 199 / 136 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Maritjen Jacobs 
Smaechdelingh en Wouter Cornelisz Dros 
Verzoek: Martgen Jacobs heeft een smal schip nagelaten. Vanwege 
de lasten zijn de supplianten genoodzaakt dit te verkopen. Zij vragen 
hiervoor toestemming. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

28-1-1651         invnr./blz. 199 / 137v 
Verzoeker(s): Bouwen Cornelisz Iserman en schuitevoerder Daniel 
Willemsz, voogden van het weeskind van Hendrick Cornelisz en 
Jannichgen Hendricx; voornoemde Bouwen en Jan Pietersz, 
voogden van de weeskinderen van Annetgen Cornelis en Cornelis 
Willemsz Verhouf, met speciale machtiging van de voogden van de 
weeskinderen van Reynder Cornelisz en van de meerderjarige 
kinderen van Cornelis Bouwensz Iserman (in leven schuitevoerder op 
het IJsselveer) 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft nagelaten: een huis en erf aan de 
Raam wz, bij de Lange Willemsteeg, strekkende van de straat tot 
Raes Dircksz (Z = Lijsberts Jans; N = Harmen Willemsz). De 
meerderjarige kinderen van Cornelis hebben recht op de ene helft 
van dit erfdeel, de minderjarige kinderen op de andere helft. 
Supplianten vragen toestemming dit huisje te verkopen en daardoor 
de schulden te voldoen. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer (die de hebben). 

28-1-1651         invnr./blz. 199 / 138 
Verzoeker(s): Legwerker (tapijtwerker) Simon Oliviersz en schipper 
Pieter Thonisz, voogden van Maerten Pietersz, weeskind van 
Grietgen Maertens en Pieter Jansz 
Verzoek: Genoemd weeskind is door het overlijden van zijn 
grootmoeder erfgenaam van de helft van een huisje en erf in de 
Lombardsteeg. Supplianten vragen toestemming tot verkoop. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

27-1-1651         invnr./blz. 199 / 138v 
Verzoeker(s): Jacob van der Tocht, door de weeskamer aangesteld 
tot executeur van het testament van Neeltgen Jans, ongehuwd 
overleden, gewoond hebbende in de Vogelenzang, om de goederen 
te verdelen die de weeskinderen van Annetjen Dircx van haar geërfd 
hebben. 
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Verzoek: Suppliant vraagt - mede namens de andere erfgenamen - 
toestemming om het huis en erf aan de Vogelenzang (O = Simon 
Gerritsz; W = Jan Claesz Verhij) te verkopen. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

14-2-1651         invnr./blz. 199 / 138v 
Verzoeker(s): Kleingarenspinner Jan Abrahamsz en Jan Gijsbertsz, 
voogden over de drie minderjarige weeskinderen van wijlen Roelf 
Dircxsz en Niegen Thijssen, en de regenten van het 
Aalmoezeniershuis 
Verzoek: Roelf Dircxsz heeft nagelaten een huisje en erf in de Lange 
Willemsteeg (O = Jan Pijst). Supplianten willen dit in het openbaar 
verkopen om de lasten van de boedel te betalen. 
Besluit: Verkoop in het openbaar toegestaan, na advies van de 
weeskamer. 

10-2-1651         invnr./blz. 199 / 139 
Verzoeker(s): Dirckgen Pieters, weduwe van mr. Cornelis Raetsburgh 
(Raesburch, Raedburch) 
Verzoek: Voor de opvoeding van haar drie kinderen heeft de 
suppliante na het overlijden van haar man slechts ƒ 36 à 40 
beschikbaar. De oudste van de drie kinderen treedt in het huwelijk en 
heeft dan recht op zijn deel in de nalatenschap. Voor haar blijven dan 
te weinig inkomsten over, waaraan de andere kinderen weinig 
kunnen bijdragen. Het is haar onmogelijk hen te voeden en kleden. 
Deze kinderen hebben, door het overlijden van hun grootvader 
Willem Cornelisz Raetsburgh, enige goederen geërfd. Zij vraagt 
toestemming om de jaarlijkse rente van het aandeel van beide 
kinderen te mogen gebruiken voor hun onderhoud. 
Besluit: Toestemming voor de eerstkomende drie jaren, na advies 
van de weeskamer. 

13-5-1651         invnr./blz. 199 / 140 
Verzoeker(s): Tapijtwerker David Schap en de voogden van zijn vier 

kinderen bij wijlen Nimgen Jan Claessendr. 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft nagelaten een huis en erf aan de 
Turfmarkt zoz (Tevecoop), waar de zeven gerstebroden uithangen. 
De boedel is belast met grote schulden. Om het huis buiten executie 
te houden, zijn de supplianten genoodzaakt om het huis in het 
openbaar te verkopen om de crediteuren te kunnen betalen. Zij 
vragen toestemming daartoe. 
Besluit: Toestemming voor de eerstkomende drie jaren, na advies 
van de weeskamer. 

18-4-1651         invnr./blz. 199 / 141 
Verzoeker(s): Annitgen Barents, weduwe van Dirck Adriaensz 
Nannen, schuitevoerder op het Amsterdamse veer 
Verzoek: Haar man in 5½ jaar geleden overleden en heeft haar 
achtergelaten met zes minderjarige kinderen en weinig middelen van 
bestaan. Een kind treedt in het huwelijk, een ander kind (18 jaar oud) 
kan door hekelen in zijn onderhoud voorzien. Het is haar niet mogelijk 
de andere vier kinderen te voeden en onderhouden, tenzij zij hulp 
zou krijgen. Door het overlijden van Adriaen Nannen, zoon van Pieter 
Dircxsz van de Vrede, schuitevoerder op Leiden, hebben haar 
kinderen geërfd. Dit bestaat deels uit geld van de verkoop van 
roerende goederen en deels uit het huis en erf aan de Turfmarkt zz. 
(= 114). Dit huis is verhuurd, maar getroffen door brand. Aan de grote 
reparaties en de verponding gaat de huur grotendeels op. Daarom is 
het beter het huis te verkopen. Zij verzoekt toestemming haar 
kinderen uit de opbrengst van dit erfdeel te onderhouden. Zij verzoekt 
tevens de voogden van haar kinderen en die van Arien Nannen op te 
dragen hun plicht te doen en het huis bij een goede gelegenheid 
tegen een redelijke prijs te verkopen. 
Besluit: Toestemming tot vruchtgebruik voor de eerstkomende zes 
jaren, na advies van de weeskamer. Hieruit zal echter ook de 
weduwe van Cornelis de Lange worden betaald. 
Zie rekesten op fol. 100 en 142 
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5-4-1651         invnr./blz. 199 / 142 
Verzoeker(s): Aeltjen Ariens, weduwe van Cornelis Willemsz de 
Lange 
Verzoek: Ten tijde van het overlijden van schuitevoerder Dirck 
Ariensz zijn enige winkelwaren bij haar gekocht voor ƒ 105 om zijn 
weduwe en de kinderen enigszins "eerlijk" in de rouw te kleden. Zij 
heeft de voogden verzocht deze kosten te betalen, omdat de weduwe 
dat niet kon. Die maakten moeilijkheden. Het is onredelijk dat zij die 
kosten moet dragen, omdat de kinderen erfgenaam zijn van hun 
grootvader Arien Nannen, en de rouw te zijner ere is gedragen. Zij 
verzoekt de voogden van genoemde kinderen op te dragen haar uit 
de nalatenschap te betalen. 
Besluit: Na advies van de weeskamer: de voogden op te dragen de 
schuld te betalen binnen een nader overeen te komen termijn. 
Zie rekest op fol. 141 

8-4-1651         invnr./blz. 199 / 143 
Verzoeker(s): mr. Dirck van Rosendael, mr. Gasper Huet en Michiel 
van Diest, voogden van de nagelaten kinderen van Jacob van 
Rosendael 
Verzoek: Er zijn twee stukjes grond nagelaten, enige roeden groot, in 
Nieuwerkerk a/d IJssel, vooraan grenzend aan land van Lucia Thius. 
Supplianten willen deze grond verkopen ten behoeve van de 
weeskinderen. De kosten van openbare verkoping zullen te hoog 
oplopen. Daarom willen zij aan de eigenaars van de naastgelegen 
grond verkopen. Zij vragen daartoe toestemming. 
Besluit: Toestemming tot onderhandse verkoop. 

24-4-1651         invnr./blz. 199 / 143v 
Verzoeker(s): Jasper Mauritsen, gehuwd met Engeltjen Bouwens; 
Bartholomeus Abramsz, gehuwd met Emmitgien Bouwens; Marritgen 
Bouwesns; de voogden van Neeltgen en Gerrit Bouwensz, beiden 
kinderen van Bouwen Gerritsz bij Adriaentgen Martens 
Verzoek: Mandenmaker Gerrit Jacobsz, hun grootvader, heeft bij 
testament bepaald, dat hun vader en wijlen Trijntgen Gerrits, in leven 

vrouw van Jacob Fransz Verrijn, samen het vruchtgebruik zouden 
hebben van een huis en erf aan de Turfmarkt, waarin genoemde 
Verrijn is gestorven, met nog twee daarachter gelegen huisjes. 
Cornelis Gerritsz en zijn zoon zouden een som van ƒ 1500 erven. 
Deze Cornelis is eveneens overleden. De huizen en de ƒ 1500 
mochten niet worden verkocht resp. vererfd, maar na het overlijden 
van Trijntgen Gerritse en Cornelis Gerritsz aan de erfgenamen 
komen. Hoewel de helft van de nalatenschap voor de supplianten is 
bestemd, en de andere helft voor de kinderen van Trijntgen Gerrits, 
en dus een boedelscheiding moet plaatsvinden, zijn de 
laatstgenoemde nalatig, onder voorwendsel dat toestemming van de 
magistraat nodig is. Supplianten vragen toestemming tot 
boedelscheiding en tevens de kinderen van Trijntgen Gerrits op te 
dragen daaraan mee te werken, te meer omdat de moeder van 
supplianten hiermee instemt. 
Besluit: Na advies van de weeskamer (en onderzoek van het 
testament): akkoord met de boedelscheiding; tevens opdracht aan de 
kinderen van Trijntgen Gerrits om hieraan mede te werken. 

5-5-1651         invnr./blz. 199 / 144v 
Verzoeker(s): voogden van de kinderen van wijlen hoedenmaker 
Leendert Willemsz Verhooff 
Verzoek: Verhooff heeft nagelaten een huisje en erf aan de 
Hoogstraat oz (Z = de weduwe van kleermaker Gijsbert Jans.; voor 
en achter = Cornelis van der Vecht; N = Frans Kumminck) strekkende 
van de straat tot achter aan het eigendom van Corn. Barents. Belast 
met: - ƒ 1 per jaar gemortificeerde rente; - een losrente van ƒ 400 
t.g.v. Jan Jansz van der Spelt; - een hypotheek van ƒ 100 (die in mei 
1651 zal zijn vervallen). De weduwe en de voogden verzoeken het 
huisje in het openbaar te mogen verkopen om de boedel te verdelen. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming tot openbare 
verkoop. 

9-5-1651         invnr./blz. 199 / 146 
Verzoeker(s): Jan Jansz Sluyter, burger van Rotterdam, met speciale 
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machtiging van Cornelia Cornelis van Wassenaar, haar vader en 
wijlen Ingetje Willems, haar moeder 
Verzoek: Cornelia Cornelis en haar zuster, die in Frankrijk 
woonachtig is, zijn tijdelijk vervangend erfgenamen, aangewezen in 
het testament van de in Gouda overleden Aert Jansz Cas, van alle 
goederen die zijn dochter Catharina Aerts, gewezen echtgenote van 
Poulis Cloche, van hem heeft geërfd bij testament d.d. 21 oktober 
1606. Zij zijn fideicommissaire erfgenamen, met opdracht om - na het 
zonder nakomelingen overlijden van Catharina Aerts (hetgeen 
geschied is) - de nalatenschap te stellen op naam van de 
nakomelingen van wijlen Ingetjen Willems, de moeder van Cornelia 
Cornelis, omdat Ewout Ewouts. en Grietgen Willems, beiden in het 
testament genoemd, zijn overleden. De goederen berusten nu ter 
weeskamer. Suppliant wil nu de (aan Cornelia Cornelis toekomende) 
helft lichten en de andere helft laten tot de in het buitenland 
vertoevende zuster of haar man weer in het land is. Omdat niemand 
gemachtigd is namens deze zuster de nalatenschap te verdelen, 
verzoekt suppliant een persoon opdracht te geven om uit haar naam 
de nalatenschap te scheiden. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming, met aanwijzing 
van de schepenen Hoogenberch en Immerzeel om de nalatenschap 
(te helpen) scheiden. 

25-5-1651         invnr./blz. 199 / 146v 
Verzoeker(s): Cornelis Jansz van de Rooster, Jan Pietersz, Abraham 
Maertensz van Moort en Jan Anriesz, voogden van moeders- en 
vaderszijde over Jan Aerts Panderoor, nagelaten kind van Aert 
Leendertsz, verwekt bij Jannetje Cornelis, wonende in Gouda 
Verzoek: Jan Aertsz is als zeevarende door de Turken gevangen 
genomen en bijna verkocht. Zijn ouders hebben nagelaten een huis 
en erf aan de Zak (Tuinstraat), belast met een hypotheek van ƒ 1200; 
bovendien een huisje van mindere waarde in de Robaarsteeg zonder 
verdere lasten. Er is nu een goede gelegenheid hem uit de slavernij 
van de Turken te verlossen door bemiddeling van de in Gouda 
geboren Jacob Michielsz, wonende in Vlissingen. Die vertrekt 

binnenkort met zijn schip naar de kust van St. Cruyse in Barbarije en 
zal trachten hem los te kopen. Hij zal dit echter niet kunnen 
aannemen voordat hij verzekerd is dat hij de vraagprijs zal kunnen 
betalen. Supplianten vragen toestemming hem te verzekeren dat de 
gevraagde penningen uit de goederen van de gevangene zullen 
worden verstrekt. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming hiervoor. 

25-5-1651         invnr./blz. 199 / 147v 
Verzoeker(s): Arien Hendricx Reparateur en Thomas Gerrits 
Lievenheer, voogden van Jan Isbrantsz 
Verzoek: Maritgen Jans heeft o.a. nagelaten een huisje en erf aan de 
Kleiweg. Om de lasten van de boedel af te doen vragen supplianten 
deze in het openbaar te mogen veilen. 
Besluit: Toegestaan, na advies van weesmeesters. 

6-10-1651         invnr./blz. 199 / 148 
Verzoeker(s): Cornelis en Daem Willemsz Verhooff, voogden van de 
kinderen van hoedenmaker Leendert Willemsz Verhooff en Marietgen 
Jans, zijn weduwe. 
Akte: Akte van dading, ten overstaan van mr. Dirck Verwey, advocaat 
Gerrit Doncker en notaris Nicolaes Straffintveld als scheidsrechters, 
omdat er een meningsverschil is tussen bovengenoemde voogden en 
de weduwe over het vaststellen van de uitzet en de bruiloftskosten 
t.o.v. de nalatenschap. Partijen zijn overeengekomen dat de kinderen 
uit de boedel zullen krijgen: - ƒ 12 volgens het testament; - voor de 
uitzet en de bruiloftskosten ƒ 165; - Martigen Leenderts (Martigen 
Huyberts genaamd): ƒ 60 voor de rok voor haar gemaakt via een 
legaat van wijlen Ewoutgen Huyberts: - voor de pillegiften van de 
weeskinderen: ƒ 12; - voor de weduwe een schort als rouwkleed. 
Zie fol. 144v 

1651         invnr./blz. 199 / 149 
Akte: Akte van notaris Nicolaes Straffintveld betreffende een 
meningsverschil over de aankoop van palissanderhout of ijzerhout; 
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gedeeltelijk (abusievelijk) opgenomen en doorgehaald. Getuigen: 
Johannes Couwenhoven, Cornelis Abrahamsz van Grimbergen, 
Annichen Claes, huisvrouw van schrijnwerker Barent Gerritsz 
Dancker, en zijn dochter Barbara. Zij getuigen op verzoek van 
medeschrijnwerker Cornelis Willemsz Verhooff contra Jan Jacobsz 
Swart. 
Wellicht per ongeluk opgenomen vanwege dezelfde comparant als 
fol. 148. 

3-6-1651         invnr./blz. 199 / 149v 
Verzoeker(s): Hendrick Claesz van Os en de voogden over de 
kinderen van hem en wijlen Lijsbeth Cornelis 
Verzoek: Lijsbeth heeft nagelaten o.a. een huis en erf aan de 
Hoogstraat (N = notaris Wouter Coppert; Z = Jacob Bartholomeesse 
van Dreyenberch). Tevens een huis en erf aan de Raam (N = Daniel 
Maertens; Z = de poort van Cornelis Claesz van Os). Eveneens een 
tuin aan de singel tussen Kleiweg en de Potterspoort. Zij verzoeken 
die goederen in het openbaar te mogen verkopen. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming. 

3-6-1651         invnr./blz. 199 / 150 
Verzoeker(s): mr. Jaques de Brieff 
Verzoek: Wijlen zijn vrouw Cunera Jans de Hoorn heeft hem vijf 
minderjarige kinderen nagelaten. Met grote kosten heeft hij ze allen 
gedurende een jaar en twee gedurende zeven jaar onderhouden en 
ook muziek en het bespelen van instrumenten (laten) leren. Zij zijn nu 
in staat om zelf aan de kost komen. Deze kinderen hebben door het 
overlijden van Willem en Wouter Joosten de Hoorn, en later door het 
overlijden Thijs Joosten de Hoorn, allen ooms, een aardig kapitaal 
geërfd. Hij vindt het onredelijk als hij door het opvoeden van de 
kinderen bij hun meerderjarig worden in armoede zou zijn geraakt en 
zij zelf vele goederen zouden bezitten. Hij verzoekt een 
tegemoetkoming voor het geld dat hij voor de opvoeding heeft 
gebruikt voor een bedrag van ca. ƒ 300, bestemd voor de opvoeding 
van het nog minderjarige kind Maria. De weesmeesters hebben de 

voogden, Dirck Zwartevelt en Cleyn Ophemmert, opdracht gegeven 
om samen met weesmeester Dirck Doncker met De Brieff hierover te 
spreken. Zij rapporteren dat hij weinig geldmiddelen heeft. (Zie fol. 
151v.) 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming voor alimentatie 
van ƒ 250 tot mei 1651 voor leer- en naaigeld voor zijn dochter Maria 
Jaques. Vanaf die tijd mogen de kinderen de rente van het kapitaal 
ieder voor zijn deel zelf gebruiken. 

23-5-1651         invnr./blz. 199 / 152 
Verzoeker(s): Weintgen Philips, weduwe van Hillebrandt Hendricksz 
van Roon 
Verzoek: Volgens testament van haar man is zijn nalatenschap 
bestemd voor de opvoeding van de kinderen tot hun meerderjarigheid 
of tot hun huwelijk; eveneens krijgen zij een bedrag van ƒ 200 voor 
de uitzet. Zij heeft haar vier kinderen met grote moeite, doch met ere, 
van 1640 af grootgebracht, waardoor zij echter genoodzaakt was een 
deel van haar eigen kapitaal te gebruiken. Nu blijkt dat de kinderen 
erfgenamen zijn van een negende deel van de boedel van Maria 
Cornelis Hillebrandts, ten bedrage van ƒ 20.4.14 en nog enig linnen. 
Suppliante verzoekt toestemming de rente van dit bedrag plus het 
linnen voor de verdere opvoeding te mogen gebruiken. 
Besluit: Na advies van weeskamer: toestemming, tot 
wederopzegging. 

25-8-1651         invnr./blz. 199 / 153 
Verzoeker(s): Michiel Gillis, zaagmolenaar, en Willem Cornelisz, 
kaaskoper, voogden van de weeskinderen van Thonis Thonisz van 
Apeldoorn (zie fol. 157) 
Verzoek: De weeskinderen zijn o.a. voor een kwart deel erfgenamen 
van een huisje en erf buiten de Potterspoort, nagelaten door 
houtverkoper Staes Jacobsz. Supplianten en de andere erfgenamen 
willen die in het openbaar of onderhands verkopen. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming tot verkoop. 
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30-9-1651         invnr./blz. 199 / 153v 
Verzoeker(s): Dirck van Rosendael en Gasper Huet, beiden 
advocaat, en Michiel van Duyff, koopman te Rotterdam (?), samen 
voogden over de weeskinderen van wijlen Jacob van Rosendael en 
wijlen Clementina Thins 
Verzoek: Mr. Gerrit Bick heeft de steenplaats en de huizen en de 
landen in Moordrecht gekocht van de "vertoonders" (d.w.z. de 
voogden). Gerrit Bick heeft in een brief aan de administrerend voogd 
Van Rosendael gemeld dat de resterende kooppenningen ad ƒ 
16.000 gereed liggen en dat hij die wil betalen, om daarna de 
schuldbrieven te mogen ontvangen. In een bespreking met zijn 
medevoogd en de oom van vaderskant (Dirck van Rosendael) stelde 
hij dat zo'n groot bedrag nu niet op een bevredigende wijze te 
beleggen is. Hij stelde voor dit aan te wenden voor de aankoop van 
enige tot het vaderlijk erfdeel behorende goederen, nl. een boerderij 
in de Krimpenerwaard, die reeds gedurende enige jaren per jaar ƒ 
400 en twee hammen opbrachten. Deze goederen zijn afkomstig van 
de erfenis van de grootvader en -moeder van de wezen, die daarin 
een achtste deel hebben. Ook stelde hij voor de aankoop van elf 
morgen wei- en hooiland, waaronder 2 morgen grienden, in 
Langerak, toebehorende aan genoemde Rosendael, die in huur 
jaarlijks meer dan ƒ 250 opbrengen. De wezen zullen per jaar van de 
beide landerijen minstens 3% opbrengst ontvangen. Supplianten 
menen dat de aankoop van het voorgaande verantwoord is, omdat bij 
het bewaren van de gelden ter weeskamer er geen opbrengst is. 
Omdat tot de koop reeds is besloten zonder toestemming gevraagd 
te hebben, vragen zij alsnog toestemming ten overstaan van twee 
weesmeesters hiertoe te mogen overgaan. 
Besluit: Na advies van weesmeesters krijgen zij toestemming de 
hofstede en de landen aan te kopen ten overstaan van twee 
weesmeesters. 

27-8-1651         invnr./blz. 199 / 154v 
Verzoeker(s): Trijntgen Dirkx, weduwe van Leendert Florisz 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft een kind nagelaten, dat toen 

ongeveer 14 dagen oud was, en bovendien vele schulden. Hoewel 
suppliante, ondanks zware en gedurige arbeid, nog niet zonder 
zorgen is, heeft zij haar zoon, nu 15 jaar oud, het beroep van 
wollenaaien geleerd. Door een oogkwaal moet hij een ander ambacht 
beginnen, zodat hij nu geen inkomsten kan inbrengen. Het is 
suppliante niet langer mogelijk, door de dure tijd, voor kleding en 
voeding te zorgen. Genoemd weeskind heeft van wijlen zijn oom 
Hendrik Florisz een bedrag van ƒ 400 geërfd. Suppliante verzoekt 
toestemming de opbrengst hiervan te mogen gebruiken voor het 
onderhoud van haar kind. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming, tot het 
moment dat haar kind volwassen is of in het huwelijk treedt. 

27-8-1651         invnr./blz. 199 / 155v 
Verzoeker(s): Johan Boelhouwer, getrouwd met Truitgen Verboer, en 
Nicolaes Straffintveld en Jan Thonisz Croon, beiden voogden van de 
twee minderjarige weeskinderen van Geesjen Michiels en Aryen 
Verboer 
Verzoek: Supplianten zijn beducht dat de lasten van de boedel van 
genoemde Geesjen Michiels meer zullen zijn dan de opbrengst van 
de helft (ervan). Om vast te stellen of de hypotheken en de boedel 
voldoende zijn voor de crediteuren, moeten die verkocht worden. Zo 
nodig zullen dan de onroerende goederen verkocht moeten worden. 
Supplianten verzoeken deze onroerende goederen, bestaande uit het 
huis op de Markt achter de Waag, een huisje in de Korte 
Vrouwensteeg aan de Vest en een tuintje in de Korte Akkeren, te 
mogen verkopen. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

7-11-1651         invnr./blz. 199 / 156 
Verzoeker(s): Michiel Jansz Naert en Pieter Pietersz Nobel, voogden 
van de minderjarige Hendrick Andriesz, zoon van Andries Jansz 
Vrijaldenhove, tijdens zijn leven lakendrapier te Gouda, en Theuntgen 
Hendricx 
Verzoek: Genoemd weeskind heeft van zijn vader geërfd een vierde 
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deel in een huis en erf in de Koningstraat (Raam wz), strekkende tot 
achter aan de Nobelstraat (Z = de weduwe van pijpmaker Hendrick 
Danielsz; N = Tijs Cornelisz Prins). Genoemde Theuntgen Hendricx 
heeft, als moeder, tweevierde deel hierin; de meerderjarige zoon Jan 
Andriesz Vrijaldenhove het resterende deel. Beide laatstgenoemden 
hebben besloten hun gedeelten te verkopen, mits het deel van de 
minderjarige zoon ook verkocht kan worden, in overeenstemming met 
art. 148 van de ordonnantie van de weeskamer of art. 3 van de 
aanvulling hierop. Behalve dat is de verkoop ook nuttig vanwege het 
ongerief ontstaan door brand en de jaarlijkse reparatiekosten. 
Supplianten verzoeken toestemming tot verkoop in het openbaar. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: akkoord. 

10-11-1651         invnr./blz. 199 / 156v 
Verzoeker(s): Claes Robbersz van Cessen en Cornelis Lievensz Stal, 
voogden van het minderjarige weeskind van tapijtwerker Joost Jansz 
van Meinsbrugge 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft aan genoemd weeskind en aan zijn 
meerderjarige dochter nagelaten: een huis en erf aan de Molenwerf 
(Z = (niet genoemd); O = Jan Aertsz Schilman; W = Willem Ariensz 
Looy). Bovendien heeft hij enige schulden nagelaten, die uit de 
nalatenschap betaald moeten worden. Om de boedel te kunnen 
scheiden is het nodig het huis en erf te verkopen, waartoe de 
volwassen dochter genegen is. Supplianten verzoeken toestemming 
tot verkoop in het openbaar 
Besluit: Na advies van weesmeesters: akkoord. 

21-11-1651         invnr./blz. 199 / 157 
Verzoeker(s): Thonis Thonisz Smith, wonende te Apeldoorn 
Verzoek: Wijlen zijn vrouw Araentgen Jansz heeft hem nagelaten vier 
nog jonge minderjarige kinderen, waarvan de oudste nog geen twaalf 
jaar is. Suppliant heeft weinig middelen van bestaan en is bovendien 
gebrekkig. Door de huidige dure tijd is het hem niet mogelijk rond te 
komen. De kinderen hebben door het overlijden van hun oom, 
houtkoper Staes Jacobsz, een bedrag van ongeveer ƒ 3600 geërfd. 

Suppliant verzoekt de opbrengst hiervan te mogen gebruiken voor 
het onderhoud van genoemde kinderen. Hij heeft bovendien voor de 
rouwkleding van de kinderen moeten zorgen. Dat kostte ƒ 50. Ook 
waren er grote kosten vanwege het sterfhuis. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: akkoord voor de tijd van de 
eerstkomende vier jaren. 
Zie fol. 153 

28-10-1651         invnr./blz. 199 / 158 
Verzoeker(s): Arijntgen Jans, weduwe van Harmen Aelbertsz 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft haar nagelaten drie kinderen en 
weinig middelen. Suppliante heeft de kinderen, niet zonder 
moeilijkheden, tot nu toe opgevoed. Zij hebben nu van hun tante 
Aelbertgen Aelbertsz een bedrag van ƒ 200 geërfd. Suppliante 
verzoekt, vanwege de huidige dure tijd, de opbrengst daarvan te 
mogen gebruiken voor het onderhoud van de kinderen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die de belanghebbenden 
hebben gehoord: akkoord. 

30-12-1651         invnr./blz. 199 / 158v 
Verzoeker(s): De voogden van het weeskind van wijlen Thonis 
Cornelisz Raemburger en Aechgen Jacobs Crouwagen 
Verzoek: Genoemde Thonis Cornelisz heeft nagelaten een huis en 
erf in de Koningstraat (= Raam wz.), genaamd het "Coninchhoff". 
Supplianten zien zich genoodzaakt dit te verkopen, om de lasten van 
de boedel af te doen. Zij verzoeken toestemming tot verkoop in het 
openbaar. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: akkoord. 

30-12-1651         invnr./blz. 199 / 159 
Verzoeker(s): De voogden van het minderjarige weeskind van wijlen 
Dirck Sas Hoens, in leven oud-schepen en lid van de vroedschap van 
deze stad 
Verzoek: Hij heeft o.a. nagelaten een huis en erf aan de de 
Oosthaven. Zij achten het nuttig voor het weeskind dit te verkopen en 
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vragen toestemming voor verkoop in het openbaar. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: akkoord. 

5-1-1652         invnr./blz. 199 / 159v 
Verzoeker(s): De voogden van de twee minderjarige weeskinderen 
van de bezemmaker Jacob Isbrantsz en Stijntgen Jans en de 
voogden van het minderjarige weeskind van Magdaleentje Jaspers, 
verwekt door Josua de Roo, medeërfgenamen van de speldenmaker 
Jasper Jacobsz 
Verzoek: Genoemde Jasper Jacobsz heeft o.a. nagelaten een huis 
en erf aan de Verlorenkost. Supplianten en de andere erfgenamen 
wensen dit in het openbaar te verkopen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: akkoord. 

17-1-1652         invnr./blz. 199 / 160 
Verzoeker(s): Voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Jan 
Philips Robijn 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft aan zijn kinderen nagelaten een huis 
en erf aan de ...... (niet genoemd) alhier. Supplianten wensen dit in 
het openbaar te verkopen. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: akkoord. 

23-1-1652         invnr./blz. 199 / 160 
Verzoeker(s): De voogden van de nagelaten kinderen van lijndraaier 
Jan Joostens 
Verzoek: Hij heeft nagelaten een huis en erf in de Doelesteeg 
(Doelenstraat), en een lijnbaan. Supplianten wensen die, om de 
lasten van de boedel af te doen, in het openbaar te verkopen en 
vragen toestemming hiervoor. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: akkoord. 

30-1-1652         invnr./blz. 199 / 161 
Verzoeker(s): De voogden van het weeskind van Kars Jacobsz 
Schravelaer en Barbara Minnes 
Verzoek: Genoemd weeskind is aan kanker "gesneden", waarvoor zij 

een aanmerkelijk bedrag hebben moeten betalen. Hij heeft niet meer 
aan bezit dan een rentebrief van ƒ 200, die 5% opbrengt. Hij is 
ernstig ziek. De supplianten vragen toestemming om in mindering 
van de rentebrief of van de rente een bedrag van ƒ 36 of 40 op te 
nemen voor het onderhoud van genoemd weeskind. 
Besluit: Na advies van weesmeesters, die het weeskind (23 jaar) 
hebben gehoord: toegestaan een somma van ƒ 40 van het kapitaal 
van het weeskind op te nemen. 

10-2-1652         invnr./blz. 199 / 162 
Verzoeker(s): Michiel Jansz Naret en Pieter Pietersz Nobel, voogden 
van Hendrick Andriesz Vrijaldenhoven, minderjarige zoon van 
Theuntgen Hendrickxdr. en wijlen Andries Jansz Vrijaldenhoven, 
lakendrapier te Gouda 
Verzoek: Genoemde voogden hebben de boedel van Theuntgen 
Hendricxdr. goed onderzocht. Na goed overleg zijn zij van mening dat 
het raadzaam is voor het weeskind om de erfenis van zijn vader af te 
kopen en van deze uitkoop een notariële akte te laten opmaken, 
welke akte aan dit rekest is gehecht. De supplianten verzoeken deze 
uitkoop goed te keuren. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: uitkoop goedgekeurd, mits 
aan de weeskamer een goede waarborg hiervoor wordt gegeven. 
Zie uittreksel van de akte door notaris Dominicus Douw 30-01-1652 
(fol. 163). 

30-1-1652         invnr./blz. 199 / 163 
Verzoeker(s): Zie 10-2-1652 (fol. 162). Theuntgen Henricx, weduwe 
van Andries Jansz Vrijaldenhoven, met de door haar aangewezen 
voogd Mattheus Reyniersz Smith, en de officieel aangewezen 
voogden Michiel Jansz Naret en Pieter Pietersz Nobel van haar 
minderjarige zoon Hendrick Andriesz Vrijaldenhoven. 
Akte: Akte ten overstaan van notaris Dominicus Douw, waarbij 
comparanten verklaren dat Theuntgen Hendricx haar zoon, als die 28 
jaar is, een somma van ƒ 2100 zal schenken, bovendien jaarlijks 40 
groten rente tot zijn 25ste jaar, boven de kosten van zijn onderhoud 
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tot die tijd en het pak kleding (uitzet) dat zijn moeder hem moet geven 
als hij uit het huis zal gaan. Zij zal het vruchtgebruik hebben van 
voornoemde ƒ 2000 en de gemeenschappelijke nalatenschap 
beheren. 
Getuigen: Jos Jonathan Scharp, tabakpijpmaker, en Jan Everts, 
lakenwerker. 

9-1-1652         invnr./blz. 199 / 164 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Abraham 
Daesdonck en Marije Thonis. 
Verzoek: De voornoemde weeskinderen komen rechtens toe een 
huis en erf aan de Westhaven (N = Maerten Jacobs. Block, W (= Z ?) 
= de weduwe van Dirck Andries Louff), en een oofttuin aan de 
Fluwelensingel. De hypothecaire lasten hierop zijn tot schade van de 
weeskinderen. Het is daarom beter dat de bezittingen verkocht 
worden. Supplianten verzoeken ze in het openbaar te mogen 
verkopen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die het testament 
onderzocht hebben: akkoord. 

10-2-1652         invnr./blz. 199 / 165 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van wijlen Cornelis 
Gerritsz Loos en wijlen Jannetje Bastiaans, en de regenten van het 
weeshuis die enige van deze kinderen in onderhoud hebben 
Verzoek: Genoemde Jannetje Bastiaans heeft nagelaten een huis en 
erf aan de singel buiten de Kleiwegspoort. Supplianten zijn 
genoodzaakt dit huis te verkopen om de lasten van de boedel af te 
doen. Zij verzoeken toestemming daarvoor. 
Besluit: Toestemming tot openbare verkoop. 

10-5-1652         invnr./blz. 199 / 166 
Verzoeker(s): Michiel Gillis, zaagmolenaar 
Verzoek: Hij heeft ca. 19 jaar geleden in Gouda een zaagmolen 
gebouwd, daarna nog een beukmolen en daarna heeft hij nog 
geïnvesteerd in zwartsel- en witselmolentjes. Hij wil nu een molen 

met staande stenen bouwen om daarmede rode en andere verf te 
malen, en ook potlood en lijnzaad voor lijnkoeken. Nu laten de 
burgers (van Gouda) dat malen in Zaandam. Hij heeft daarvoor nodig 
een hoekje land dat ligt tussen de Mallemolen en de runmolen in het 
Lazarusland, ca. tien roeden groot. Hij verzoekt de magistraat met de 
regenten van het Leprooshuis te regelen, dat hij dat stukje land voor 
een klein bedrag per jaar kan pachten. 
Besluit: Na advies van de regenten van het leprooshuis krijgt hij 
toestemming dat stukje grond te pachten gedurende twaalf jaren voor 
ƒ 12 per jaar, verder volgens de condities die genoemde regenten 
met hem zullen maken. 

6-7-1652         invnr./blz. 199 / 168 
Verzoeker(s): de voogden van de nagelaten minderjarige kinderen 
van Jasper Mattheus Verdonck 
Verzoek: Zij hebben ter weeskamer gebracht de somma van ƒ 600. 
Daarvan is ƒ 500 hypothecair belegd. Er berust dus ƒ 100 ter 
weeskamer. Een van de bedoelde kinderen, Cornelis Jacobs, die 23 
jaar is, is in dienst van de West-Indische Compagnie. Hij heeft nog 
een behoorlijk bedrag tegoed daarvan. Hij moet echter nog een 
zekere Cornelis Stalperts van Lunen betalen en er moet nog in 
enkele noodzakelijkheden worden voorzien. Supplianten verzoeken 
het bedrag van ƒ 100 bij de weeskamer te mogen lichten. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die de voogden hebben 
gehoord: toestemming. 

23-7-1652         invnr./blz. 199 / 168v 
Verzoeker(s): Gerrit Hendricks Cock, gehuwd met Jannetgen Jacobs, 
dochter van Gretgen van Soest, die de dochter was van Aert Thonis 
van Soest 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft bij testament van 27-08-1649 o.a. 
aan de vrouw van suppliant vermaakt een bedrag van ƒ 2500. Dit 
kapitaal mag zij niet aantasten of vervreemden, aleer zij twee 
levende, wettige kinderen heeft gekregen. Met een overeenkomst 
van 26-08-1650 zijn de algemene erfgenamen overeengekomen dat 
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zijn vrouw in plaats van deze regeling haar legitieme en 
"trebellianique" portie (bij z.g. fideicommissaire nalatenschap = 
erfenis "over de hand" = een vierde deel) als kleindochter kon 
verkrijgen. Dat wordt begroot op ƒ 1929; het een en ander 
overeenkomstig het advies van de advocaten mr. Willem Doncker en 
Floris Cincq. Een bedrag van ƒ 2974, afkomstig van de erfenis, 
berust bij de weesmeesters. Die willen, voor meer zekerheid, dat de 
magistraat toestemming geeft om hieruit ƒ 1929 te lichten. 
Besluit: Akkoord. 
Zie ook het rekest op fol. 167 - dezelfde tekst! 

10-9-1652         invnr./blz. 199 / 169 
Verzoeker(s): de voogden van het weeskind van Ewout Jansz 
Verzoek: De weduwe van Cas Eeuwouts, de grootmoeder van 
genoemd weeskind, is overleden. Zij heeft het weeskind nagelaten 
een huis en erf in de Keizerstraat (Z = Cornelis Harmens; N = 
Trijntgen Pieters). De medeerfgenaam, trompetter Lieven Jans (of - 
Trompetter), is mede bereid het huis en erf te verkopen om de boedel 
te regelen en de schulden te betalen. Supplianten vragen 
toestemming daarvoor. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

26-1-1653         invnr./blz. 199 / 170 
Verzoeker(s): Ds. Gerardus Vinck, predikant te Meeuwen, voogd van 
het nagelaten kind van wijlen Matthijs Dijvoort en Agatha Vinck. 
Verzoek: Het genoemd weeskind heeft nu in eigendom een huis en 
erf, Den Eenhoorn genaamd, aan de Koestraat (Markt) (N = de 
kinderen van Abraham Daesdonck; Z = de kistemaker Dirck 
Bouwens). De tapnering, die in dat huis werd uitgeoefend, is 
verlopen. De huur brengt slechts een klein bedrag op en er zijn grote 
reparaties nodig. Hij verzoekt het huis, in het belang van het 
weeskind, te mogen verkopen. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

2-11-1652         invnr./blz. 199 / 171 
Verzoeker(s): Belitgen Claes, weduwe van Pieter Willems, wonende 
te Enkhuizen. 
Verzoek: Tien jaar geleden is haar man overleden, haar 
achterlatende met drie kinderen. Voor het onderhoud van deze 
kinderen heeft zij al haar middelen gebruikt, waardoor zij van de 
armen zal moeten gaan leven. Door het overlijden van Crijntgen 
Pieters, hun grootmoeder, hebben zij een somma van ƒ 700 geërfd. 
Die zijn belegd. Daarover is al twee- of driemaal rente uitbetaald. Zij 
vindt het ongerijmd dat zij ten laste van de armen zouden komen, 
terwijl zij zelf bezittingen hebben. Zij verzoekt de reeds ontvangen en 
nog te ontvangen rente te mogen gebruiken voor het onderhouden 
van haar kinderen. 
Besluit: Toestemming, gedurend vier jaren. 

4-2-1653         invnr./blz. 199 / 171v 
Verzoeker(s): Michiel Wouters van der Want en Cornelis Bouwens 
van der Want, voogden van Wouter Wijnants, zoon van Neeltgen 
Wouters, dochter van Wouter Michiels van der Want 
Verzoek: Genoemd weeskind heeft een erfdeel van een zevende 
deel in een huisje en erf op de Raam bij het oude halletje. De vier 
meerderjarige kinderen van Wouter Michiels van der Want, evenals 
het Heilige Geesthuis en het Aalmoezeniershuis, hebben ook een 
recht van zevende deel daarop. Zij zijn het allen eens om het huisje 
te verkopen. De supplianten vragen toestemming daarvoor. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

28-1-1653         invnr./blz. 199 / 172 
Verzoeker(s): De nagelaten kinderen van Jan Bouwens van der 
Tocht. 
Verzoek: Deze heeft hen nagelaten drie huisjes en erven, waarvan 
twee in de Spieringstraat staan en een in de Komijnsteeg staat. 
Omdat daaraan grote reparaties nodig zijn, verzoeken zij 
toestemming ze in het openbaar te mogen verkopen. 
Besluit: Toestemming. 
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28-2-1653         invnr./blz. 199 / 173 
Verzoeker(s): De weduwe en de voogden van de nagelaten kinderen 
van oud-burgemeester Crabet. 
Verzoek: Hij heeft nagelaten een huis en erf aan de Westhaven (Z = 
hoedemaker Gerrit de Knunnick' N = Gerrit Leysterre). Zij vragen 
toestemming die in het openbaar te mogen verkopen. 
Besluit: Toestemming. 

20-1-1653         invnr./blz. 199 / 173v 
Verzoeker(s): De erfgenamen van wijlen Marritgen Crijnen, weduwe 
van Bouwelsz, en de voogden van het nagelaten kind van Marritgen 
Aerts. 
Verzoek: Genoemde Marritgen Crijnen heeft nagelaten een huis en 
erf op de Raam. Supplianten verzoeken dit te mogen verkopen, in het 
openbaar. 
Besluit: Toestemming. 

8-2-1653         invnr./blz. 199 / 174 
Verzoeker(s): Magdaleenge de Wilde, vrouw van de Engelsman 
Jacob Troor 
Verzoek: Haar man bezat twee huisjes aan de stadssingel tussen de 
Kleiweg- en Potterspoort (Kattensingel) (O = zijzelf; W = Willem 
Hobbe). Hij heeft ƒ 200, die haar toekwamen, nutteloos besteed en is 
naar Engeland verdwenen. Hij heeft haar met vele schulden 
achtergelaten. Die kan zij niet betalen, tenzij zij de genoemde huisjes 
zou verkopen. Volgens het huwelijksrecht kan zij geen onroerende 
goederen verkopen. Zij verzoekt machtiging om de huisjes in het 
openbaar te mogen verkopen om haar schulden te betalen en te 
voorkomen dat die huisjes executoir verkocht worden. 
Besluit: Toestemming wordt verleend, nadat suppliante een lijst met 
haar schulden en eventuele veroordelingen heeft overlegd. 

11-3-1653         invnr./blz. 199 / 175 
Verzoeker(s): De voogden van de nagelaten kinderen van wijlen 
Joost Adryaensz Baersbanck 

Verzoek: Door de dure tijd en de slapte in de hekelnering is het de 
moeder van genoemde kinderen niet goed mogelijk hen in ere te 
kleden en te onderhouden. Supplianten verzoeken toestemming het 
vruchtgebruik van de goederen die deze kinderen geërfd hebben 
door het overlijden van hun grootvader Adryan Joostensz 
Baersbanck aan de moeder te verstrekken voor hun noodzakelijke 
onderhoud. 
Besluit: Toestemming verleend, nadat de magistraat de voogden 
gehoord heeft. 

26-4-1653         invnr./blz. 199 / 176 
Verzoeker(s): Jacob en Pieter Jansz van der Driessche, voogden van 
de nagelaten kinderen van Hendryck Jansz van der Driessche 
Verzoek: Deze kinderen zijn voor een vierde deel erfgenamen in een 
huis en erf in de Vuilsteeg (O = van de straat tot achter op de 
gemeenschappelijke gang, met recht op gebruik van deze gang, tot 
op de waterschap; Z = Lieven de fooier; N = (niet genoemd)). De drie 
erfgenamen van Jacob van der Driesschen, aan wie 3/4 van het huis 
en erf behoren, willen die verkopen. Zij vragen toestemming om het 
1/4 deel, dat de minderjarige kinderen toebehoort, te mogen 
verkopen. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

24-5-1653         invnr./blz. 199 / 176v 
Verzoeker(s): Aeltgen Wierten, weduwe van wijlen Pieter Dircksz 
Verheuft (?). 
Verzoek: Na het overlijden van haar man heeft zij te zorgen voor 3 
minderjarige kinderen, van wie één imbeciel en er slecht aan toe is. 
Haar man heeft gedurende 21 jaren van zijn leven aan een 
chronische ziekte geleden, waardoor zij zo verarmd was, dat zij 
moeite genoeg had hem te verzorgen. Bovendien zijn nu twee 
kinderen al bijna een jaar ziek, waaronder de imbeciele. Zij heeft nu 
alles verkocht en opgemaakt. Hoewel zij in de diepste armoede 
verkeert, wil zij de godshuizen niet lastig vallen. Haar kinderen 
hebben door het overlijden van voornoemde (?) oom ruim ƒ 500 



GOUDA                       verzoekschriften aan het stadsbestuur       1615-1657                        114 

 

 

geërfd. Zij zou (een gedeelte) van dat geld willen gebruiken voor het 
onderhoud van haar kinderen. 
Besluit: Toestemming om ƒ 25 uit de erfenis te gebruiken. 

14-5-1653         invnr./blz. 199 / 177 
Verzoeker(s): De voogden van de nagelaten kinderen van wijlen 
Dirck Gerritsz Prouckhorst (= Bronckhorst ?). 
Verzoek: Laatstgenoemde is onlangs verdronken. Hij heeft nagelaten 
een huis en erf aan de Tevestraat (Tevecoop = Turfmarkt zz). Voor 
de kinderen is dat huis ongeschikt. Het is voor hen nadelig als het 
huis leeg blijft. De supplianten kennen iemand die het huis wil kopen. 
Bij een verkoop in het openbaar zou het huis ƒ 300 à 400 minder 
opbrengen. Zij verzoeken het huis onderhands te mogen verkopen. 
Besluit: Toestemming. 

10-6-1653         invnr./blz. 199 / 178 
Verzoeker(s): De weduwe en de voogden van de nagelaten kinderen 
van wijlen Pieter Sandersz Rosmolen. 
Verzoek: Laatstgenoemde heeft nagelaten: - een huis en erf in de 
Keizerstraat (belend aan de Komijnsteeg; Z = Corn. van Doorninck); - 
een huis en erf aan de Vijverstraat (O = Nicolaas Priem; W = een 
sloot; - een huis en erf aan Koningstraat (O = de lijndraaier Jan 
Heymensz; W = het water van de stadsvest); - een lijnbaan, 
bestaande uit 3 paden, aan de Koningstraat (Z = Pieter Gillisz; N = 
ABC-poort (?)); - een boomgaard in de nieuwe Korte Akkeren (N = 
kapitein Willem van der Saen; Z = Trijntgen Bouwens). Supplianten 
verzoeken i.v.m. de hypotheken en de boedelscheiding alles in het 
openbaar te mogen verkopen. 
Besluit: Toestemming. 

17-6-1653         invnr./blz. 199 / 178v 
Verzoeker(s): De voogden van de nagelaten kinderen van Jacob 
Ariensz Hogerwaert. 
Verzoek: Genoemde kinderen zijn door het overlijden van Gerrit 
Jacobsz van den Bos (en de ?) weduwe van wijlen Jan Crijnen van 

den IJsel erfgenamen van een vierde deel van een huis en erf in de 
Keizerstraat (Z = Piet Jansz Rufte; N = Wijntge Claes); voor het 
resterende driekwart deel zijn erfgenamen Pieter Ariensz 
Hogerwaert, de nagelaten kinderen van Aert Aryensz Hogerwaert en 
Aeltgen Jans, de huisvrouw van Jacob Joosten Verhekel. 
Supplianten vinden het niet in het belang van genoemde kinderen het 
huis en erf aan te houden, gezien de te verwachten grote reparaties 
en de geringe huur. Supplianten verzoeken toestemming tot verkoop 
in het openbaar, hetgeen de toestemming heeft van de andere 
erfgenamen. 
Besluit: Toestemming. 

25-7-1653         invnr./blz. 199 / 179v 
Verzoeker(s): Notaris Nicolaes Straffintvelt, als administrateur van de 
erfenis, die Neeltgen Cornelis de Jonghe geërfd heeft van wijlen Mary 
Cornelis Hillebrants, weduw van wijlen Jacob Reyniersz de Swaen. 
Verzoek: Genoemde Neeltgen Cornelis de Jonghe heeft als meisje 
van ongeveer 15 jaar een bedrag van ƒ 800 à 900 geërfd, waarvan 
ongeveer ƒ 700 à 800 belegd is. Zij is naaister, maar kan haar werk 
niet verrichten, omdat haar moeder al vele jaren ziek is en veel pijn 
lijdt. Het is natuurlijk dat zij haar moeder alle hulp geeft. Een tante 
heeft haar moeder gedwongen om van de bedeling te leven. Zij zelf 
bezit niets en heeft ook groot gebrek geleden. Zij zou ook van de 
bedeling moeten leven. Maar nu zij de rente heeft waarvan zij kan 
leven, verzoekt suppliant in haar naam voor haar noodzakelijke 
onderhoud, toestemming haar deze rente te mogen verstrekken voor 
haar noodzakelijke onderhoud. 
Besluit: Toestemming, na advies van weesmeesters, die de suppliant 
en de voogden hebben gehoord. 

8-11-1653         invnr./blz. 199 / 181 
Verzoeker(s): De voogden van het nagelaten weeskind Aryengen 
Cornelis 
Verzoek: Zij is kortgeleden getrouwd met Thomas Jansz Brackert. 
Supplianten hebben volgens een akkoord van uitkoop, door de 
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magistraat goedgekeurd, de zorgen over de gehele boedel en andere 
goederen. Deze boedel is bezwaard met ƒ 4000 à 5000 aan lasten. 
Het is noodzakelijk, om deze boedel in orde te brengen, dat enkele 
hypotheken in het openbaar verkocht worden. Daarom willen 
supplianten een huis en erf met een pottenbakkerij verkopen, 
gelegen in de Spieringstraat naast het Maagdenhuis (Z = 
Maagdenhuis; N = het voornoemde weeskind), plus een boomgaard 
aan de Begijnenkade (= Vierde Kade) buiten de Tiendewegspoort (Z 
= Reynier Deurhoff; N = Willem Vertocht). Supplianten vragen 
allerspoedigst toestemming omdat de verkoop van de 
pottebakkersnering en het huis en erf schadelijk zou kunnen zijn. (?). 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

4-11-1653         invnr./blz. 199 / 181v 
Verzoeker(s): Lijndraaier Cornelis Joosten 
Verzoek: Neeltgen Leenderts Hout aan Hout, zijn moeder, heeft hem 
niets nagelaten in haar testament (dat hierbij gaat), maar heeft haar 
kleine bezit, dat hij op ƒ 40 à 50 schat, inclusief de rente vermaakt 
aan zijn kinderen, als zij meerderjarig zijn of getrouwd. Dit testament 
is onrechtmatig en kan betwist worden. Vanwege de kosten laat hij 
dat na. Suppliant zou tevreden zijn met de rente. Omdat hij voor zijn 
kinderen niet aan de kost weet te komen en de thesaurier dreigt hem 
uit de loods aan de Vlamingstraat te zetten, omdat hij de huur van ƒ 4 
per jaar niet kan opbrengen, verzoekt suppliant de genoemde rente 
te mogen ontvangen, tot zijn kinderen groot zijn. 
Besluit: Toestemming. 

4-10-1653         invnr./blz. 199 / 182 
Verzoeker(s): De weduwe Aeriaent Gabrielsdr, wonende te 
Amsterdam, de zuster van Luytgen Gabrielsdr 
Verzoek: Na de dood van Luytgen Gabrielsdr heeft zij gedurende vier 
jaar haar twee kinderen onderhouden. Het ene kind is overleden, het 
andere is nu 20 jaar oud. Deze kinderen konden in Amsterdam niet in 
een godshuis opgenomen worden, omdat zij niet daar geboren zijn. 
Suppliante heeft hen en ook Luytgen Gabrielsdr in haar huis 

opgenomen. De laatste is vandaar uit ook begraven. Voor de hoge 
kosten daarvan en ook voor die vanwege het overleden kind, heeft zij 
geen enkele steun ontvangen. Bij de weeskamer te Gouda berust 
een bedrag van ƒ 186.12.0, geërfd door genoemde kinderen van 
Bruyn Leendertsz Hout aen Hout en Annitgen Gerrits, hun grootvader 
en -moeder. De rente van dit bedrag heeft Luytgen Gabrielsdr 
ontvangen voor het onderhoud van de kinderen. Ook omdat zij nu 
weduwe is en geen enkel vermogen heeft en zij bovendien aan haar 
zuster grote vriendschap heeft getoond, tevens gezien het genoemde 
bedrag, en er verder geen mogelijkheid is de door haar geleden 
onkosten vergoed te krijgen, verzoekt suppliante het genoemde geld 
te mogen opnemen om het overgebleven kind te kunnen verzorgen. 
Besluit: Toestemming om de opbrengst van het geld op te nemen, 
maar zij mag niet om meer vragen. 

9-12-1653         invnr./blz. 199 / 183 
Verzoeker(s): de weduwe en de voogden van de kinderen van wijlen 
Jacob Hermensz Slangenburch, geboren uit Lijntgen Everts Winckel 
Verzoek: Genoemde Jacob Hermensz heeft nagelaten een huis en 
erf met een pottenbakkerij. Supplianten vinden het nuttig om dit te 
verkopen. Zij verzoeken toestemming hiervoor. 

9-12-1653         invnr./blz. 199 / 183 
Verzoeker(s): Jacob Verboom, burgemeester, en Adriaen Anthonisz 
van Omerinck, wonende te Delft, als voogden van en administrateurs 
over de goederen van Margrietgen Tomas Braesem, ongehuwde 
bejaarde vrouw 
Verzoek: Zij kan door de weinige rente niet onderhouden worden 
zonder het kapitaal te verminderen. Supplianten hebben besloten 
enige losrentebrieven te veranderen in lijfrentebrieven tot max. ƒ 
1100 op het gemeneland van Holland en West-Friesland. Zij vragen 
toestemming om een bedrag voor de lijfrente te mogen opnemen, 
met voldoende borg dat er jaarlijks ƒ 100 aan Margrietgen Tomasdr 
zal worden uitgekeerd. 
Besluit: Toestemming, tenzij de erfgenamen, waarvoor geen 
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testament is, bezwaren hebben; die zullen gehoord worden. (Zie 
volgende verklaring). Verklaring: de erfgenamen van Margriet 
Tomasdr Braesem, hun tante, gaan met bovenstaande akkoord. Zij 
zorgen er voor dat zij zo lang zij leeft en als zij tot armoede zou 
vervallen, van haar goederen zal kunnen gebruiken. Ondertekend 
door: Frans Harmensz Vermey, Emmigje Brasems, Maria Brasems, 
Barent Verhaer, als oom en voogd van Dirckgen Brasems. 

8-1-1654         invnr./blz. 199 / 184 
Verzoeker(s): Pieter Thonisz, Bastiaen Thonisz Mossel en Jacob 
Maertensz, voogden van de zoon van wijlen Pieter Thonisz, die was 
getrouwd met Willempgen Jacobs en wijlen Marritgen Willems. 
Verzoek: Marritgen Louris, weduwe van visser Willem Jacobsz, die 
mede-erfgenaam is van de erfenis van genoemde Jacob Crijnen en 
Marritgen Willems, wenst haar erfdeel (de helft) en de meerderjarige 
zoon van Pieter Thonisz wenst eveneens zijn erfdeel (een vierde 
deel) te verkopen. Deze erfenis bestaat uit twee huisjes en erven in 
de Vissteeg. Supplianten wensen daarom ook het resterende vierde 
deel te verkopen, in bezit van de genoemde minderjarige zoon van 
wijlen Pieter Thonisz Deze verkoop kunnen supplianten toch niet 
beletten, omdat de minste stemmen de meeste moeten volgen (zie 
het volgende rekest). 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

17-1-1654         invnr./blz. 199 / 185 
Verzoeker(s): Pieter Lievensz Moerbeek, Cornelis Gillisz Vermij, 
voogden van de kinderen van Neeltgen Evens, en Wiert Corsz 
Schorel, de vader van deze kinderen, als vervangend voogd, 
eveneens de genoemde Pieter Lievensz als voogd van de 
minderjarige dochter van wijlen Chrijntgen Lievens, en houtverkoper 
Michiel Pietersz, haar vader en toeziend voogd. 
Verzoek: De meerderjarige kinderen van genoemde Neeltgen Evens 
wensen hun 3/5 deel van de erfenis te verkopen. Deze bestaat uit 
een huis en erf aan de Zeugstraat, "Nieucoop" geheten, met een 
daarachter gelegen lijnbaan. Omdat volgens de verordening van 

deze stad de minderjarige erfgenamen met een minder gedeelte de 
meerderjarige met een groter erfdeel moeten volgen, verzoeken 
supplianten toestemming tot verkoop in het openbaar. 
Besluit: Toegestaan. 

2-3-1654         invnr./blz. 199 / 185v 
Verzoeker(s): Barthoudt van Abbesteech, oom van vaders kant, 
Johan de Laet, oom van moeders kant, van het weeskind van wijlen 
Paulus Mekula van Abbesteegh, in leven convooimeester alhier. 
Verzoek: Door het plotselinge overlijden van genoemde 
convooimeester is niemand tot voogd van genoemd weeskind 
aangesteld. De weesmeesters moeten twee bekwame personen 
daartoe aanwijzen. Supplianten hebben zich als naaste 
bloedverwanten daarom als voogden aangeboden. Krachtens de 
verordening op de weeskamer kan niemand tot enige voogdij 
toegelaten worden dan die hier woonachtig is. Daarom hebben de 
weesmeesters bezwaar gemaakt om dit aan supplianten toe te staan 
zonder voorafgaand overleg met de magistraat. Om die reden 
verzoeken de supplianten toestemming om hen als voogden toe te 
laten, ook omdat laatstgenoemde bij testament tot administrateur van 
de goederen van het weeskind is aangesteld. Zij wonen niet in 
Gouda, maar in de provincie. Zij zullen de administratie voeren met 
zo groot mogelijk voordeel voor het weeskind en daarvan aan de 
weesmeesters bewijsstukken overleggen. 
Besluit: Toegestaan, mits een behoorlijke inventarislijst van de akten, 
gelden en andere onverkochte goederen aan de weeskamer wordt 
overlegd. Dit dient elk jaar of hoogstens eens per twee jaren te 
geschieden, op een boete voor ieder van een pond Vlaams. 

28-2-1654         invnr./blz. 199 / 186v 
Verzoeker(s): ..... Reyniersz, zoon van Maycke Vereycke. 
Verzoek: Willem Vereycke heeft bij testamentaire beschikking tot zijn 
erfgenamen aangewezen Ariaentgen Vereycke, Maycke Vereycke en 
Isack Laurisse Vereycke, elk voor een deel, mits het deel van Maycke 
Vereycke onaangetast blijft tot haar kinderen 24 jaar oud zijn. Al haar 
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kinderen hebben nu die leeftijd bereikt, waarmee deze beperking is 
komen te vervallen. Suppliant zou van het vruchtgebruik van het 
vermogen zijn leven lang mogen genieten, maar wil graag de 
goederen aan zijn kinderen afstaan. Omdat de goederen onder het 
beheer van de weeskamer staan, heeft suppliant toestemming nodig 
van de magistraat. 
Besluit: Toestemming, na advies van de weesmeesters. 

28-2-1654         invnr./blz. 199 / 187 
Verzoeker(s): Marcelius Jansz van Dam en Frans Jansz van Dam, 
aangestelde voogden van de weeskinderen van wijlen kaaskoper 
Willem Hendrycksz 
Verzoek: Lijsbet Willems, de dochter van Willem Hendrycksz, is van 
mening dat zij recht heeft op haar erfdeel, omdat zij onlangs in het 
huwelijk is getreden. Volgens het testament van haar vader en 
moeder zou dat ƒ 100 bedragen. Om die reden is het volgens 
supplianten nodig te verkopen een boomgaard, liggende aan de 
Boelekade, met een huis en erf en een klein huisje daarop staande, 
met de vrije eigendom van een gang, lopende van de Boelekade tot 
de gang van Anthony Faloudt (O = molenmaker Willem Claesz; N = 
de kade). Men krijgt daarvan weinig huur. Supplianten weten anders 
geen middelen om genoemde Lijsbet Willems tevreden te stellen. Zij 
verzoeken toestemming voor de verkoop. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar, met de hypotheek. 

1-3-1654         invnr./blz. 199 / 188 
Verzoeker(s): De meerderjarige kinderen en de voogden van het 
minderjarige weeskind van wijlen Jan Poulissen van Aldale. 
Verzoek: Deze Jan Poulissen heeft bij zijn dood nagelaten twee 
huizen en erven, gelegen in "Den Eyerstraat" (= Naaierstraat). 
Supplianten zouden die graag in het openbaar of onderhands willen 
verkopen, omdat dit huisje voor de drie meerderjarigen en een 
minderjarige meer lasten meebrengt dan het opbrengt. 
Besluit: Toegestaan. 

17-3-1654         invnr./blz. 199 / 188v 
Verzoeker(s): Goossen Cornelisz Gijselvegt, Jacob Isaacksz 
Doesburgh en Adriaen Maertensz Vorm, voogden van zes 
weeskinderen van wijlen glazenmaker Job Simonsz en Marrichjen 
Isaackx. 
Verzoek: Supplianten zijn het er niet mee eens, dat deze kinderen, 
met een bezit van ƒ 1564, berustend bij de weeskamer, niet 
zelfstandig kunnen zijn. Behalve het vruchtgebruik van dit kapitaal 
ontvingen zij als hulp de laatste vier jaren van vrienden nog ƒ 1200. 
Deze hulp wordt niet meer gegeven. De voogden zijn van mening dat 
zij de kinderen nu niet meer groot kunnen brengen. Een van de vier 
voogden, Gijsbert Isaacks Doesburgh, oom van de kinderen, heeft 
aangeboden hen met het genoemde kapitaal te onderhouden, met 
hulp van een aantal vrienden. De drie andere voogden verzoeken 
van de voogdij ontslagen te worden, nu het kapitaal nog intact is, en 
tevens Gijsbert Isaacks Doesburgh alleen de opvoeding op te 
dragen. 
Besluit: Na advies van weesmeesters, die Gijsbert Isaacks 
Doesburgh gehoord hebben, en gezien zijn schriftelijk verzoek, 
opgesteld door notaris Straffintveld, ontslaat de magistraat de drie 
voogden van de voogdij over de kinderen en stellen Gijsbert Isaacks 
aan als enig voogd. Hij krijgt toestemming om boven de jaarlijkse 
opbrengst van het kapitaal elk jaar ƒ 100 daarvan te gebruiken 
gedurende 1, 2, 3, 4 of 5 jaren, tot onderhoud van de kinderen. Hij 
moet elk jaar rekening en verantwoording afleggen. 
Hierna volgt het in dit rekest genoemde verzoek van Gijsbert Isaacks 
Doesburgh. Daaruit blijkt dat de vrienden, op een der voogden na, 
bereid blijven de kinderen hulp te verlenen. Zij willen het echter van 
jaar tot jaar bezien. Verder blijkt dat de drie voogden getracht hebben 
de zes kinderen in het weeshuis geplaatst te krijgen. 

14-4-1654         invnr./blz. 199 / 190v 
Verzoeker(s): Claesge Claes, weduwe van Jacob Cornelissen, 
lijndraaier 
Verzoek: Na het overlijden van haar man is Claesge zonder middelen 
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achtergebleven met een klein kind. Uit de aangehechte brief van de 
weeskamer van Amsterdam bijkt dat haar kind van Fransje Pieters ƒ 
800 heeft geërfd; dit kapitaal berust nu bij de Goudse weeskamer. Zij 
zou graag het vruchtgebruik genieten om in onderhoud en kleding 
van haar kind te voorzien. 
Besluit: Na advies van de weeskamer: akkoord voor de 
eerstkomende tien jaar. 

2-5-1654         invnr./blz. 199 / 191 
Verzoeker(s): de meerderjarige kinderen van Hillichje Pieters, laatst 
weduwe van Pieter Leendertsz Schaep. 
Verzoek: Hillichje heeft aan haar zwager Louris Jansz Trompet 
verkocht een huis en erf aan de Komijnsteeg nz, dat zij in mei 1654 
volgens bijgaande akte getransporteerd zou hebben. Zij is echter 
voor die tijd overleden. Louris wil het huis nog steeds overgedragen 
hebben; de vijf kinderen stemmen daarmee in. Aangezien echter het 
weeskind van Daniel Willemsz voor een zesde deel recht heeft op het 
huis, verzoeken zij bekrachtiging van de verkoop zoals door hun 
moeder is overeengekomen. 
Besluit: Akkoord. 

9-4-1654         invnr./blz. 199 / 191v 
Verzoeker(s): Zie 02-05-1654 (blz. 191) 
Akte: Akte ten overstaan van notaris Straffintvelt, waarbij Louris 
Jansz Trompet (28 jaar), Pieter Willemsz den Boer (stovenmaker, 32 
jaar), Dirck Willemsz den Boer (37 jaar), Ariaentgen Maertens 
(weduwe Daniel Willemsz den Boer, 26 jaar) verklaren dat Hillichgen 
Pieters, laatst weduwe van Pieter Leendertsz Schap (= Schaap), nog 
tijdens haar leven verkocht heeft aan eerstgenoemde Louris haar 
huis en erf aan de Komijnsteeg nz., strekkende achter tot aan het 
eigendom van Maria van den Heuvel, weduwe van mr. Gerardt Bick 
(O = Marritgen Jans, weduwe van Arien Feysen, W = Maria van den 
Heuvel), belast met ƒ 25 losrente (hoofdsom ƒ 500) ten gunste van 
Ariaentgen Pieters, weduwe van Dirck Ariensz Louff, en 14 stuivers 
gemortificeerde renten ten gunste van het Heilige Geesthuis. De 

koopsom bedraagt ƒ 200 contant, boven de genoemde schuld van ƒ 
500, kosten koper. Aangezien de verkoopster is overleden vóór het 
transport, verklaren comparanten als haar erfgenamen bereid te zijn 
de verkoop gestand te doen. Getuigen waren: Dirck Wilemsz Vincq 
en Quyrijn van Deck (= Dijk ?) (klerk). 
Handmerk: Adriaengen Maertens 

18-3-1654         invnr./blz. 199 / 191v 
Verzoeker(s): Jan Boelhouwer, Jan Thonisz Croon, Nicolaas 
Straffintveld, aangestelde voogden van Pleuntgen Ariens, weeskind 
van wijlen Geesjen Michiels en Arien Dircksz den Boer. 
Verzoek: Genoemd weeskind had bij het begin van de voogdij enige 
linnen en wollen kleding in bezit, plus ƒ 800. Met de rente van het 
geld en verdiend arbeidsloon heeft zij zich redelijk kunnen kleden. Zij 
is echter nu al een half jaar zonder werk doordat het in de 
hekelnering slecht gaat. Haar kleding is nu versleten en moet nodig 
vernieuwd worden. Dit is slechts mogelijk als haar een gedeelte van 
haar kapitaal ter beschikking wordt gesteld. Met ƒ 200 kan zij tevens 
het ambacht van hekelen volledig leren. Zij verzoeken toestemming 
om gedurend twee jaren elk jaar ƒ 100 te mogen verstrekken. 
Besluit: Op advies van weesmeesters: toestemming om gedurende 
twee jaren elk jaar ƒ 50 te verstrekken. 

12-5-1654         invnr./blz. 199 / 192v 
Verzoeker(s): Dieuwertgen Jans., weduwe van wijlen Jan Jacobsz, 
Pieter Tobiasz Sterren, voogd over de kinderen van wijlen Jacob 
Dircx en Marrichjen Jacobs. Bovendien Lieven Gijsbertsz, Jan 
Gijsbertsz, Pieter Gijsbertsz, Dirck Gijsbertsz en metselaar Pieter 
Jansz van den Driesen, gehuwd met Maagtgen Gijsbertsz, allen 
nagelaten kinderen van Gijsbert Dircxz., de broeder van genoemde 
Jacob Dircxz. De twee laatstgenoemden waren zonen van Dirck 
Jacobsz, die broer was van Jacob Jacobsz Suyt den Ouden. 
Verzoek: Supplianten zijn voor een negende deel erfgenaam van de 
erfenis van Jacob Jacobsz Suyt den Ouden. Dat erfdeel ligt echter 
vast op de naam van Jacob Jacobsz Suyt de Jonge, die wegens zijn 
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ongebonden leven in het tuchthuis is opgenomen. Hij is daaruit 
ontsnapt en niemand weet waar hij heen is gegaan. De rente voor dat 
negende deel, ƒ 12.12.- per jaar, is aan supplianten onder borgtocht 
uitbetaald. De administratie van het erfdeel is in handen van Dirck 
van der Tocht. Enige jaren geleden is aan de burgemeesters 
toestemming gevraagd om het kapitaal op te nemen en te verdelen. 
Toen is vastgesteld dat daartegen geen bezwaar zal zijn op het 
moment dat Jacob Jacobsz Suyt de Jonge 80 jaar zou zijn geworden. 
Dat is nu het geval. Zij verzoeken toestemming om uit handen van 
Dirck van der Tocht hun erfdeel op te nemen. 
Besluit: Toestemming, mits met borgtocht tot tevredenheid van Dirck 
van der Tocht. 

30-5-1654         invnr./blz. 199 / 193v 
Verzoeker(s): Gerrit Cornelisz en Symen Marcusz van Steenbergen, 
voogden van Jacob Lucasz van Kade, minderjarige zoon van 
Liedewij Jans en mede erfgenaam van Marritgen Cornelis van 
Keppel, zijn grootmoeder. 
Verzoek: Bij de erfenis van Marritgen Cornelis was een huis en erf, 
gelegen Achter de Waag (Z = Arjen Schravelaer; N = de 
bezemmaker Willem Bastiaansz). Dit is voor een zesde deel erfdeel 
van genoemd weeskind. Om tot scheiding van de erfenis te komen is 
het nodig dit huis en erf te verkopen. Zij vragen toestemming tot 
verkoop in het openbaar. 
Besluit: Toegestaan. 

6-6-1654         invnr./blz. 199 / 194 
Verzoeker(s): De voogden van de kinderen van wijlen Gerrit Dircxsz 
en wijlen Aeltgen Dircx. 
Verzoek: Laatstgenoemden hebben nagelaten een huis en erf in de 
Lange Groenendaal (O = Willem Pietersz; W = de verver Jacob 
Fredericksz). Bovendien een boomgaard in de Korte Akkeren (N = 
Leendert Barentsz). Zij vragen toestemming genoemde bezittingen te 
verkopen. 
Besluit: Toegestaan. 

8-11-1654         invnr./blz. 199 / 194v 
Verzoeker(s): Aeltgen Ariens, weduwe van beenhakker Cornelis 
Maertensz 
Verzoek: Zij onderhoudt haar (demente?) zuster, waarvoor zij jaarlijks 
als vergoeding ontvangt de huur van een huisje dat in de St.-
Anthoniestraat staat, naast de Wolzak; bovendien ontvangt zij nog ƒ 
100, afkomstig van rentebrieven die staan op naam van de kinderen 
van genoemde zuster. Een van de kinderen, die geruime tijd in dat 
huisje heeft gewoond, is daaruit vertrokken, terwijl zij nog een 
huurschuld had van ƒ 100, zonder die te kunnen betalen. Deze 
schuld is ter weeskamer in een akte vastgelegd, waarin zij beloofde 
eerlijk rente te betalen en bij het overlijden van haar moeder haar 
erfdeel daarvoor te zullen laten korten. Het een en ander heeft tot 
gevolgd dat suppliante nog geld voor de kost en het onderhoud van 
haar zuster achter is. Zij verzoekt daarom dat Jacob van der Tocht, 
als benoemd administrateur van de goederen van haar zuster, haar 
daaruit ƒ 100 al betalen. 
Besluit: Toestemming, nadat weesmeesters belanghebbenden 
hebben gehoord (een testament was er niet). 

30-6-1654         invnr./blz. 199 / 195v 
Verzoeker(s): Cniertgen Jans, weduwe van Dirck Koenensteen. 
Verzoek: Haar man heeft haar nagelaten drie kinderen. Zij en haar 
kinderen hebben geen middelen van bestaan. Met zware en 
voortdurende arbeid heeft zij haar kinderen kunnen onderhouden. 
Door het overlijden van hun grootvader Coenraedt Dircxz. Steen zijn 
de kinderen erfgenaam geworden van een bedrag van ongeveer ƒ 
150. Zij verzoekt de vruchten hiervan te mogen gebruiken voor haar 
kinderen. 
Besluit: Toegestaan. 

30-6-1654         invnr./blz. 199 / 196 
Verzoeker(s): Johan Duval, weduwnaar van Marrytgen Jacobs 
(dochter van wijlen Jacob Aertsz), die hem twee kinderen heeft 
nagelaten. 
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Verzoek: Marrytgen Aerts heeft nagelaten ƒ 4000. Het is nodig dat de 
kinderen beter opgeleid worden en lezen en schrijven en een eerlijk 
ambacht leren. Bovendien moeten ze ook beter gekleed worden. 
Door de dure tijd en de slapte in zijn schoenmakerij kan suppliant dit 
niet betalen. Doordat het jongste kind van vier jaar van de geboorte 
af een bochel heeft, is het minder bekwaam een ambacht te leren en 
zal het extra zorg nodig hebben. Suppliant verzoekt de magistraat om 
deze redenen de schepen Johan de Vrije, als administrateur van de 
goederen van deze kinderen, voldoende financiële onderstand te 
geven uit de jaarlijkse rente van de ƒ 4000. 
Besluit: Na Johan de Vrije gehoord te hebben, geeft de magistraat 
toestemming om per jaar ƒ 60 uit de jaarlijkse rente uit te betalen. 

28-8-1654         invnr./blz. 199 / 197 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van wijlen Jan 
Bartolomeesen, geboren uit Marritgen Dircx. 
Verzoek: Supplianten hebben met genoemde weduwe het bijgaande 
contract van uitkoop aangegaan. Zij verzoeken dit contract goed te 
keuren. 
Besluit: Het contract wordt goedgekeurd, nadat de weesmeesters 
behalve het contract ook het testament hebben onderzocht. 
Hierna volgt een kopie van dat contract, opgesteld door notaris 
Beuck, naar aanleiding van een beschikking in het testament van 14-
12-1649 (zie: OA 199). 

21-7-1654         invnr./blz. 199 / 198v 
Verzoeker(s): Gijsbert Isaaksz Doesburgh, aangewezen voogd over 
de nagelaten kinderen van Job Symonsz Gijselveght 
Verzoek: Zijn zoon Symon Joppen, oud 19 jaar, was de laatste jaren 
glazenmaker. Daar het in dit beroep slecht gaat, was hij enige tijd 
werkloos. Suppliant wil hem daarom lakenwerker laten worden. Ook 
de naaste verwanten, die aan de kosten van de drie kinderen 
bijdragen, vinden dit goed, maar verlangen goedkeuring door de 
magistraat. Om in dit vak meester te worden, moet hij dit drie jaar 
uitoefenen. Zijn zoon heeft hiervoor een baas gevonden, nl. Thomas 

Tonseis, die hem voor ƒ 50 gedurende drie jaren in de kost neemt. 
Uit de middelen van de drie kinderen kan dit bedrag niet betaald 
worden. Zij hebben echter in de kerk drie graven, waarvan zij geen 
enkel voordeel zullen verkrijgen. Suppliant verzoekt een graf te 
mogen verkopen om met de daarmede verkregen ƒ 60 Symon 
Joppen gedurende drie jaren te laten opleiden tot meester-
lakenwerker. 
Besluit: Na gunstig advies van de weesmeesters, die ook de 
personen, die bijdragen aan de opvoeding van de kinderen, gehoord 
hebben, geeft de magistraat toestemming tot de verkoop van het 
graf. 

27-10-1654         invnr./blz. 199 / 199v 
Verzoeker(s): Belichien Stevens, weduwe van Hendrick Danielsz 
Verzoek: Zij heeft 5 kinderen, waarvan de oudste niet ouder is dan 12 
jaar. Zij heeft gedurende 5 jaren haar man moeten ontberen, 
waardoor zij in uiterste armoede kwam te vervallen. Zij heeft geen 
middelen van bestaan om de 5 kinderen op te voeden. Deze kinderen 
hebben van Marritgen Aerts een bedrag van ƒ 2000 geërfd. Omdat 
suppliante tot nu toe geen enkele ondersteuning heeft genoten, en 
het niet redelijk zou zijn, dat zij nu de godshuizen om steun zou 
vragen, verzoekt zij, nu "het water haar tot in de mond loopt", 
toestemming tot het gebruik van de jaarlijks binnenkomende rente, te 
meer daar in het genoemde kapitaal begrepen is een som van ƒ 700 
die op haar eigen huis en erf rust. 
Besluit: De weesmeesters geven, na de voogden gehoord en het 
testament van Marritgen Aerts onderzocht te hebben, een gunstig 
advies. Bij dit onderzoek blijkt dat suppliante bij afwijzing van het 
verzoek, de godshuizen om steun zou gaan vragen. Suppliante krijgt 
toestemming tot het vruchtgebruik gedurende de eerstvolgende vier 
jaar, mits zij niet zal hertrouwen. 

13-10-1654         invnr./blz. 199 / 200v 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Leendert 
Willemsz Ophoven en wijlen Cornelia Bolnes. 
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Verzoek: Deze kinderen hebben van hun ouders geërfd o.a. vaste 
goederen, zoals landerijen en huizen, waaronder enige waarvan zij 
geen voordeel genieten door belastingen en de slechte betaling van 
de jaarlijkse huren. Supplianten zijn van mening dat het in het 
voordeel van de weeskinderen is, dat die verkocht worden. Zij vragen 
toestemming die in het openbaar aan de meest biedende te verkopen 
en de opbrengst gunstig te beleggen. Specificatie: - een huis en erf in 
de Peperstraat, waarin genoemde Ophoven heeft gewoond; - twee 
huizen en erven bij de Kleiwegpoort, plus enige huisjes; - een huis 
met twee stallen aan de noordzijde van de Karnemelksloot, onder de 
Willens; - een huis en erf aan de zuidzijde van de Karnemelksloot, 
onder dezelfde jurisdictie; - een hofstede met een bij het huis gelegen 
schuit, in het Middelblok van Gouderak. 
Besluit: Na gunstig advies van de weesmeesters, na overlegging van 
een specificatie van de hypotheken van bedoelde bezittingen door de 
supplianten, gaat de magistraat akkoord met de verkoop. 

13-11-1654         invnr./blz. 199 / 200v 
Verzoeker(s): voogden van de weeskinderen van Ingetje of 
Jannetgen Gerrits, verwekt door tapissier Jan Pietersz 
Verzoek: Genoemde Jannetgen Gerrits heeft nagelaten een huis en 
erf aan de Groeneweg. Supplianten willen dit verkopen. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

13-11-1654         invnr./blz. 199 / 200v 
Verzoeker(s): Adriaen Vereyck, burgemeester, als voogd, en Cornelis 
Beuck, als vader van Claertjen Cornelisdr, verwekt bij Geertje 
Carelsdr 
Verzoek: Genoemde Claertjen Cornelisdr heeft recht op 1/6 deel van 
een huis en erf aan de Korte Groenendaal, dat door Brechgen Pieters 
verkocht is, evenals de helft van de inboedel, die in het bezit was van 
Brechtgen Pieters, blijkens een bijgevoegde verklaring. Jan 
Gijsbertsz Cinq c.s. hebben de hypotheekakten en de goederen 
onder hun berusting, maar het weeskind krijgt niet de beschikking 
daarover. Om dat te verkrijgen wil suppliant genoemde Cinq c.s. een 

proces aandoen. Suppliant verzoekt toestemming daarvoor. 
Besluit: Na gunstig advies van de weesmeesters: toestemming. 

13-11-1654         invnr./blz. 199 / 201 
Verzoeker(s): Zie rekest op fol. 200v 
Akte: Brechgien Pieters, poorteres van de stad, verklaart dat 
Geertgen Pieters, haar zuster, een derde deel van het huis en erf aan 
de Korte Groenendaal zz, waarin zij nu woont, toekomt. Het 
tweederde deel komt haar zelf toe, als erfgenaam van wijlen Frans 
Pietersz Vereyck, voormalig notaris, haar broeder. Aan Geertgen 
Pieters komt nog de helft van de inboedel toe. De andere helft komt 
haar zelf toe. 
Getuigen: ... 

25-1-1655         invnr./blz. 199 / 202 
Verzoeker(s): Gerrit Gerritsz Bommelman en Huybert Pietersz van 
der Wouden als voogden van de weeskinderen van Ariaentgen 
Gerrits, voorts Hillegont Gerrits, van moederszijde, die de voogden 
van vaderszijde vervangt. 
Verzoek: Gerrit Gerritsz, de oude Bommelman, is onlangs overleden 
en heeft nagelaten een huis en erf aan de zuidzijde van de Gouwe (O 
= mr. Gerardt Cinq, secretaris; W = Huig Melsers), en nog een huis 
en erf in de Vuilsteeg (W = schipper Cornelis Bouwens; N = Cornelis 
Janse Catte). De volwassen kinderen hebben besloten de genoemde 
huizen en erven onderhands of in het openbaar te verkopen. De 
minderjarige kinderen hebben een kleiner gedeelte in het bezit dan 
de volwassen kinderen en moeten daarom volgen, overeenkomstig 
art. 148 van de verordening op de weeskamer. Supplianten 
verzoeken toestemming voor genoemde verkoop. 
Besluit: Niet aanwezig (blijkbaar verzuimd te kopiëren.) 

18-6-1655         invnr./blz. 199 / 203v 
Verzoeker(s): Lucas de Vete, oud-schepen, en Jan Dirksz, 
pottenbakker, voogden van het weeskind van Dirk Willemsz de Vete, 
en genoemde Jan Dirksz als vader en voogd van zijn kinderen, 
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verwekt bij Emmigje Willemsz de Vete, elk voor een derde deel 
erfgenamen van (wijlen) Michiel de Vete, nagelaten zoon van Michiel 
Willemsz de Vete, verwekt bij Maria Andries Burier. 
Verzoek: Het erfdeel van deze Michiel de Vete is bij testament van 
zijn vader vastgesteld op zijn wettig aandeel en hem toegewezen als 
een bepaalde som gelds. Supplianten zijn niet tevreden met dit 
bedrag en wensen een aanvulling daarop. Supplianten en ook 
voornoemde Maria Andries Burier, de weduwe van Michiel Willemsz, 
zijn genegen de kwestie in der minne te schikken. Zij hebben daarom 
het geschil onderworpen aan de arbritage van Johan Adriaanse de 
Jonge, oud-schepen, en Jacob van der Togt, secretaris van de 
weeskamer, blijkens de bijgaande akte. Daar supplianten de 
uitspraak van genoemde arbiters hebben aanvaard, verzoeken zij de 
magistraat de akte van uitspraak goed te keuren en te ratificeren. 
Besluit: De uitspraak van de arbiters wordt goedgekeurd. 

19-2-1645         invnr./blz. 199 / 203v 
Verzoeker(s): Zie rekest op fol. 203v 
Akte: Testament van Michiel Willemsz de Vete, gepasseerd voor 
notaris Nicolaas Straffintveld. Vastgelegd is dat de weduwe de 
erfgenamen nog zal uitkeren een som van ƒ 500; bovendien krijgt het 
kind van Dirk Willemsz de Vete nog een gouden dukaat. 

21-8-1655         invnr./blz. 199 / 204 
Verzoeker(s): Dirck Fredrixsz Beuckel en Dirck Fransz Perenboom, 
voogden van de minderjarige weeskinderen van Cornelis Buyensz 
Verzoek: Deze kinderen zijn voor een vierde deel erfgenaam van een 
huis en erf aan de Keizerstraat, afkomstig van de ongetrouwde 
Niesgen Cornelisdr (Z = Cornelisz Jansz Landtman; N = Cornelis 
Lievenheer). De gezamenlijke erfgenamen zijn bereid dit huis en erf 
onderhands of in het openbaar te verkopen om met de opbrengst de 
schulden en lasten te betalen. Supplianten verzoeken hiervoor 
toestemming voor wat betreft het minderjarige deel van de 
erfgenamen. 

Besluit: Na gunstig advies van de weesmeesters: toestemming tot de 
verkoop. 

12-10-1655         invnr./blz. 199 / 205 
Verzoeker(s): de voogden van de nagelaten kinderen van Dirck 
Bouwensz 
Verzoek: In de boedel van deze kinderen bevinden zich een huis en 
erf in de Koestraat en een in de Keizerstraat. Gezien de nodige 
reparaties en de geringe huuropbrengst is het voordeliger deze 
huisjes te verkopen. Supplianten verzoeken toestemming daarvoor. 
Besluit: Na gunstig advies van de weesmeesters: toestemming tot 
verkoop in het openbaar. 

23-10-1655         invnr./blz. 199 / 205 
Verzoeker(s): Thijs Ariensz van den Bergh, voogd, en Adriaen 
Schoonhoven, toegevoegd voogd over de weeskinderen van Andreas 
Jansz, zoon van Marritgen Goossens, nagelaten door Cornelis 
Goossens, verwekt bij Marritgen Jansz, die ook een dochter was van 
genoemde Marritgen Goossens. 
Verzoek: Marritgen Goossens was grootmoeder van bedoelde 
weeskinderen en heeft nagelaten een huis en erf aan de 
Vogelenzang, strekkende van de straat af tot aan het water bij de 
Doelen (Z = Thijs Ariensz; N = de erven Goris Ariensz). Genoemde 
weeskinderen hebben van dat huis een negende deel geërfd. De 
andere erfgenamen willen dit verkopen om daarmede de schulden en 
lasten te betalen. Supplianten verzoeken hiervoor toestemming voor 
het minderjarige deel van de erfgenamen. 
Besluit: Na gunstig advies van de weesmeesters: toestemming. 

30-11-1655         invnr./blz. 199 / 205v 
Verzoeker(s): Cornelis Dircksz Both en Jacob Cornelisz Salm, 
voogden van twee minderjarige kinderen van wijlen Grietje Goverts, 
de dochter van Anna Jans, weduwe van Dirck Gerritsz Huvener. 
Verzoek: Genoemde kinderen zijn door het overlijden van Anna Jans 
voor een zesde deel erfgenaam geworden van een huis en erf aan de 
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Oosthaven, strekkende van de straat tot het eigendom van Marrichie 
Bos (Z = kuiper Claes Ariensz; N = Arien Dircksz den Boer). De 
meerderjarige erfgenamen van het 5/6 deel van dit huis en erf 
wensen dit in het openbaar of onderhands te verkopen of over te 
doen aan één van de erfgenamen. In overeenstemming met de 
verordening op de weeskamer moeten de supplianten de 
meerderheid van de erfgenamen volgen. 
Besluit: Toestemming. 

6-11-1655         invnr./blz. 199 / 206 
Verzoeker(s): David Adriaensz Keunebroeck en Isaack Alevoet, 
getrouwd met Lijsbeth Adriaens Keunebroeck, voogden van Marrichje 
Adriaans, de geestelijk gehandicapte dochter, benevens de andere 
nagelaten kinderen van Sara Adriaens, verwekt door Michiel Meesz 
Verzoek: Door het overlijden in 1654 in Doornik (Vlaanderen) van hun 
oom Jan de Weert hebben de supplianten en de genoemde kinderen 
geërfd een rentebrief van ƒ 600 op een huis in Doornik. Voor het 
bezit van deze rentebrief is geen bewijs aanwezig. Het bestaan ervan 
is bekend bij monde van genoemde oom. Door de oorlog in 
Vlaanderen (tussen Frankrijk en Spanje) wordt geen rente 
ontvangen. Supplianten zijn bereid wat hun deel betreft de rentebrief 
te verkopen. Daar het niet te verwachten is dat zij de hoofdsom en de 
rente ooit zullen ontvangen, verzoeken zij toestemming wat de 
genoemde kinderen betreft de rentebrief te mogen verkopen voor 
elke prijs die zij er voor kunnen krijgen. 
Besluit: Toestemming. 

30-10-1655         invnr./blz. 199 / 207 
Verzoeker(s): Nicolaes Sertilet, getrouwd met Ariaentje Dircx van Tol, 
en Robbert Dombaer, getrouwd met Pietertje Dircx van Tol, kinderen 
van wijlen Geertruyt Pieters de Starcke, in haar eerste huwelijk 
verwekt door Dirck Erasmus van Tol, beide eerstgenoemden 
voogden van de minderjarige kinderen van Hilligont Dircx van Tol en 
Aeltgen Dircx van Tol, beiden hun respectievelijke (overleden) 
echtgenoten 

Verzoek: Deze weeskinderen zijn door het overlijden van hun 
grootmoeder Geertruyt Pieters de Starcke erfgenamen geworden, in 
hun moeders plaats, van een zesde deel van: - een huis en erf op de 
Veerstal, de Zonnewagen geheten (O = het Schippershuis; W = 
Gijsbert Willemsz); voor van de straat tot achteraan het bezit van het 
Schippershuis; zonder enige lasten; - een huisje en erf aan de 
Keizerstraat wz (Z = wijlen Anniechien Jans, in leven vrouw van 
Gerrit Gerritsz Hopkoper); aan de voorzijde het huis van Joosten 
Verhekel, samen onder één dak; met de lasten van ƒ 0.17.8 per jaar 
gemortificeerde renten en drie blanken hofstedegeld; - een huis en 
erf ten noorden van de oostelijke Noodgodssteeg (O = wijlen Raes 
Gerritsz Bik; W = wijlen Jan Joppe); van de straat tot achter aan de 
muur van Jan Cleyneman; zonder enige lasten; - een huis en erf aan 
het Agnietenwater (Z = Lijsbeth Maertens; N = de weduwe van Jan 
Willems de Starcke); strekkende tot achter aan de sloot; met daarop 
ƒ 0.10.0 gemortificeerde renten, waarvan ƒ 0.3.0 voor de St.-
Janskerk en ƒ 0.7.0 voor het H. Geest-gasthuis. De mede-
erfgenamen van het resterende 4/6 deel willen genoemde huizen en 
erven verkopen, omdat anders de genoemde weeskinderen heel 
weinig overhouden en ook omdat de genoemde huizen aan grote 
reparatie toe zijn, en mede ook om de slechte betaling van de huur 
en ook om nog andere ongemakken. Volgens de verordening op de 
weeskamer is toestemming van de magistraat nodig. 
Besluit: Toestemming tot verkoop. 

30-10-1655         invnr./blz. 199 / 208 
Verzoeker(s): Michiel Jansz van Couwenburg, Peter Jansz Baert, 
Cornelis Willemsz van Teilingen en lijndraaier Pieter Eymbert, als 
voogden van de weeskinderen van Jan Jansz van Couwenburgh. 
Verzoek: Jan Jansz van Couwenburgh heeft nagelaten een huis en 
erf aan de noordzijde van de Nieuwehaven, strekkende tot achter aan 
de sloot (O = Jacob Twist; W = houtkoper Michiel Pietersz). Nog een 
huisje aan de noordzijde van de Nieuwehaven, strekkend tot achter 
aan het bezit van Jan Pouwelsz (O = Jan Pouwelsz; W = linnenwever 
Pieter Huybertsz). Grietjen Tonis Verbruggen, de weduwe van 
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genoemde Jan Jansz van Couwenburgh is erfgenaam voor de helft 
en wil dit in het openbaar verkopen, met nog twee huizen en erven, 
om tot een behoorlijke scheiding van de boedel te komen. Zij vraagt 
de magistraat toestemming hiervoor, op grond van de verordening op 
de weeskamer. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

23-11-1655         invnr./blz. 199 / 209v 
Verzoeker(s): de voogden van de minderjarige weeskinderen van 
wijlen pijpmaker Steven Hendricxsz 
Verzoek: Deze kinderen zijn voor een kwart erfgenaam in drie huizen 
en erven, nagelaten door Neeltgen Hendricxs, weduwe van de 
mangelaar Daniel Maertensz, resp. in de Keizerstraat, op de Raam 
en in het Pottebakkerssteegje. Loy (looier?) Seger Hendricxsz, 
Marrichje Hendricxs en de weduwe van koek(bakker?) Joost 
Hendricxsz zijn beiden voor een vierde deel, en Harmen Claesz en 
Harmen Jansz zijn samen ook voor een vierde deel erfgenaam hierin. 
Genoemde erfgenamen willen deze huizen verkopen. Supplianten 
hebben toestemming van de magistraat nodig voor het erfdeel van 
genoemde kinderen. Die verzoeken zij. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming tot verkoop in 
het openbaar. 

25-11-1655         invnr./blz. 199 / 209v 
Verzoeker(s): Dirck Thomasz Ehelborn en Gijsbert van Dam, 
voogden van de nagelaten kinderen van Thomas Ousz (?) 
Verzoek: Deze kinderen zijn door het overlijden van Gijsberth 
Gijsberthsz voor een zesde deel erfgenaam in een huis en erf aan de 
Groeneweg, vóór van de straat tot achter aan het bezit van 
Marrichjen Erasmus (Z = Lijsbeth van Waes; N = Michiel Jansz 
Couwenburgh). Genoemde Dirck Thomasz is voor de helft erfgenaam 
en twee volwassen kinderen zijn erfgenaam voor 2/3 deel van de 
andere helft hiervan. De erfgenamen willen dit huis verkopen. 
Supplianten hebben daarvoor toestemming van de magistraat nodig 
voor het erfdeel van genoemde kinderen. 

Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming tot verkoop in 
het openbaar. 

19-12-1655         invnr./blz. 199 / 209v 
Verzoeker(s): Neeltgen Leenderts, weduwe van Job Gijsberthsz 
Vrolijck, Willem Pietersz Ravesteyn en notaris Dirck Benck, als 
aangestelde voogden van het nagelaten zoontje van genoemde 
Vrolijck 
Verzoek: Deze Vrolijck heeft op 29 augustus 1655 beschikt, volgens 
bijgaande authentieke kopie, dat genoemd zoontje Leendert Jobsz de 
somma van ƒ 400 uit de vaderlijke goederen zal ontvangen. Omdat 
dit veel minder is dan zijn wettelijk erfdeel, was er een geschil. Doch 
in opdracht van de heren weesmeesters is er overleg geweest met de 
anderen over de staat van de boedel. Zij zijn tot een mondelinge en 
minnelijke schikking gekomen met de moeder. Zij zal gedurende haar 
gehele leven haar zoon onderhou den, laten leren en een ambacht 
laten leren, in zoverre dat nodig is. Als hij volwassen is geworden of 
in het huwelijk treedt, zal zij hem ƒ 100 uitkeren en een uitzet van 
kleren schenken. Supplianten verzoeken de goedkeuring op dit 
akkoord. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die het contract hebben 
onderzocht en de voogden hebben gehoord, is het contract 
goedgekeurd. 

30-1-1656         invnr./blz. 199 / 210v 
Verzoeker(s): niet genoemd 
Verzoek: De weeskinderen van Maria Gijsberts Verharst zijn mede-
erfgenaam van Margaretha Verharst voor een derde deel in een stuk 
land ongeveer acht morgen groot, liggende aan de Vlist, strekkende 
van het water van de Vlist tot achter aan de Bergvliet (Z = Gijsberth 
Jansz Arkel; N = de Domheren van Utrecht). Dit land behoort voor 
tweederde deel aan Paulus Bolnes, die getrouwd was met Weyntjen 
Gijsberts Verharst, en aan Aert Verharst. Zij willen bij gelegenheid 
hun deel van dit land in het openbaar of onderhands verkopen. 
Volgens de verordening van de weeskamer is voor het erfdeel van de 
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weeskinderen hiervoor toestemming van de magistraat nodig. Die 
verzoeken zij. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

12-1-1656         invnr./blz. 199 / 211 
Verzoeker(s): Maerten en Jan Jacobsz Block, voogden van de 
minderjarige weeskinderen van Hendrick Centen. 
Verzoek: Art. 115 van de verordening van de weeskamer brengt met 
zich mede, dat indien weeskinderen uit de inkomsten van hun 
goederen onderhouden kunnen worden, het kapitaal daarvan op 
advies van burgemeesters en weesmeesters mag worden verstrekt, 
als de verkoop daarvan niet nadelig is. Elk weeskind van Vincent 
Bouwensz, overleden in 1650, heeft niet meer geërfd dan ƒ 302.5.10. 
De weeskamer heeft van de opbrengst hiervan deze kinderen niet 
kunnen onderhouden. De supplianten hebben n.a.v. genoemd artikel 
van de ontvanger Cinq ƒ 500 geëist. Er is nu niets meer te goed dan 
een rentebrief van ƒ 300 op het huis van lijndraaier Arien Thanus op 
de Nieuwehaven, waarvan reeds ƒ 50 is voorgeschoten aan de 
weeskamer voor te betalen mondkost. Omdat een der weeskinderen 
trouwen wil, verzoeken supplianten enige subsidie en willen daartoe 
de rentebrief van ƒ 300 verkopen. Men zal dan aan de weeskamer 
rekening overleggen. 
Besluit: Mening van burgemeesters vooraf: hierin kan niet getreden 
worden, omdat er nog twee minderjarige kinderen zijn, waarvoor dan 
niets overblijft. Na advies van de weesmeesters, die de voogden 
hebben gehoord, toestemming om de rentebrief te verkopen om 
daarmede het onderhoud te betalen, mits bij huwelijk of meerderjarig 
worden een bedrag van ƒ 40 tot uitzet zal worden gebruikt. 

15-1-1656         invnr./blz. 199 / 211v 
Verzoeker(s): Arie Dircksz Poppius, zoon van Dirck Poppius. 
Verzoek: Zijn vader is enige tijd gelden zijn verstand kwijt geraakt. 
Met toestemming van de vorige burgemeesters heeft hij hem ter 
genezing naar Delft gebracht. Ondertussen heeft hij, grotendeels in 
zijn nadeel, verscheidene handelingen verricht, o.a. de verkoop van 

een huis en erf aan de Turfmarkt, naast Pieter van Stompwijck, 
waarmee hij erg verlegen is. Suppliant denkt met de koper van het 
huis overeenstemming te kunnen bereiken. Omdat daarvoor 
machtiging van de magistraat nodig is, vraagt hij die. Ook vraagt hij 
machtiging om gedurende de tijd dat zijn vader niet bij zijn verstand 
is, zijn goederen en financiën te beheren, op de wijze als zijn vader 
het zelf zou doen, behalve dat hij verplicht zal zijn verantwoording af 
te leggen aan de magistraat of de weesmeesters. 
Besluit: Toestemming; rekeningen enz. moet hij overleggen aan de 
schepenen. 

22-2-1656         invnr./blz. 199 / 212 
Verzoeker(s): de voogden van de nagelaten kinderen van wijlen 
Pieter Eymbertsz en Annetgen Cornelis 
Verzoek: Zij hebben nagelaten drie minderjarige kinderen, waarvan 
de oudste ongeveer elf jaar is. Voor hun onderhoud is het nodig de 
goederen van de overledenen te gelde te maken, te meer daar de 
boedel belast is met schulden, achterstallige betalingen zijn te 
verwachten en onkosten moeten worden worden betaald. De 
supplianten verzoeken toestemming om in het openbaar te mogen 
verkopen het door de overledenen nagelaten huisje met een lijnbaan, 
gelegen in het Magdalenaklooster. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming tot verkoop in het 
openbaar. 

23-11-1655         invnr./blz. 199 / 212v 
Verzoeker(s): bezemmaker Thonis Abeltsz Hij was getrouwd met 
Trijntje Arjensdr, bij wie hij een dochtertje heeft, die nu is 13 ½ jaar 
oud is. 
Verzoek: Hij heeft haar tot nu toe onderhouden. Zijn vrouw is in het 
kraambed overleden. De opvoeding en het onderhoud van dat 
dochtertje valt hem hoe langer hoe zwaarder doordat zij bij het ouder 
worden steeds meer nodig heeft. Door het overlijden van haar 
oudoom Jan Thijsz heeft zij geërfd een bedrag van ƒ 220, welke bij 
de weesmeesters berusten. Supplianten vraagt toestemming de 
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jaarlijkse opbrengst van dit bedrag te mogen gebruiken. 
Besluit: Weesmeesters hebben geconstateerd dat er geen testament 
is. Na advies van de weesmeesters: toestemming om de jaarlijkse 
rente te mogen gebruiken gedurende de eerste drie jaren. 

10-12-1655         invnr./blz. 199 / 213v 
Verzoeker(s): Lucas de Veth, oud-schepen en lid van de vroedschap, 
vervangend voogd, en Jan Henricksz Rijst, als voogd van de 
weeskinderen van Machteltje Dielotts 
Verzoek: Machteltje Dielotts heeft nagelaten een huis en erf, aan ..... 
(niet vermeld). Supplianten zouden dit gaarne in het openbaar willen 
verkopen. 
Besluit: Ook gezien de bijgaande rentebrief adviseren de 
weesmeesters tot toestemming tot verkoop, dus toestemming. 

31-1-1656         invnr./blz. 199 / 214 
Verzoeker(s): Gresgen Bastiaans, weduwe van wijlen Melsert 
Maertensz Broeckert 
Verzoek: Bij het overlijden van haar man is zij achtergebleven met 
eerst zeven en daarna met zes kinderen, die allen nog minderjarig 
zijn, zonder enig middel om de kinderen te onderhouden. Door het 
overlijden van Neeltgen Maertens Broeckert, tante van vaderszijde 
van deze kinderen, hebben zij geërfd ƒ 100, die zij gaarne wil 
gebruiken. De voogden geven haar hiervoor geen toestemming. Zij 
verzoekt die ƒ 100 te mogen gebruiken. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die de voogden gehoord 
hebben, toestemming. 

22-1-1656         invnr./blz. 199 / 214v 
Verzoeker(s): Joost Abrahamsz en Pieter Hendricksz Volckert, 
poorter van deze stad, als voogden van wijlen het weeskind van 
Jannitgen Abrahams, huisvrouw van Pieter Duys, op de vaart in 
Oost-Indië. 
Verzoek: Onder de goederen van Jannitgen Abrahams is een huis en 
erf in de St.-Anthoniestraat, die supplianten, tegelijk met meubilair, 

gaarne te gelde willen maken om daarmede de schulden te voldoen, 
in overeenstemming met het akkoord met de hoofdcrediteuren 
gemaakt. Zij vragen de daarvoor benodigde toestemming om het in 
het openbaar te mogen verkopen in het voordeel van het weeskind. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

29-1-1656         invnr./blz. 199 / 215v 
Verzoeker(s): de voogden van de weeskinderen van Stijntgen Jans 
en Jacob Jaspersz 
Verzoek: Zij hebben nagelaten een huis en erf op de Turfmarkt. De 
crediteuren die belangen hebben in de boedel hebben nu iets in hun 
nadeel laten vallen; anders hadden supplianten de boedel moeten 
verwerpen. Omdat er nu een zeer goede gelegenheid is om het huis 
en erf voor zeer goede prijs onderhands te kunnen verkopen, vragen 
zij toestemming daarvoor. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

27-1-1656         invnr./blz. 199 / 216 
Verzoeker(s): Johan Rooman, Willem Anderson, Cornelis Cornelisz 
van Roon en Thonis Fransz, voogden van de weeskinderen van 
Willem Geertsz Rooman en Leentgen Cornelis 
Verzoek: Deze Rooman heeft nagelaten een huis en erf in de 
Capellesteeg (= Patersteeg), waarvan de helft toekomt aan de 
weduwe van genoemde Rooman. Zij wenst haar helft te verkopen. 
Supplianten hebben dezelfde mening, gezien de te verwachten grote 
reparatie. Zij verzoeken toestemming hun helft in het openbaar of 
onderhands te mogen verkopen. 
Besluit: Na advies van weesmeesters: toestemming tot verkoop in het 
openbaar. 

6-2-1656         invnr./blz. 199 / 216v 
Verzoeker(s): Jantgen Ariens, weduwe van Jan Canielsz van Steyn, 
in leven notaris alhier 
Verzoek: Hij heeft haar achtergelaten met vijf kinderen, waarvan drie 
minderjarig zijn en het jongste kind niet ouder dan 8 jaar is; 
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suppliante bleef zonder enig middel van bestaan achter. De 
minderjarige kinderen hebben door het overlijden van hun vader 
geërfd 3/5 van ƒ 6000 geërfd, berustend ter weeskamer. Zij verzoekt 
3/5 van de opbrengst van het bedrag te mogen gebruiken voor het 
onderhoud enz. van de kinderen, zolang zij minderjarig zijn of 
ongetrouwd. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: akkoord. 

6-2-1656         invnr./blz. 199 / 217 
Verzoeker(s): Albertus Zas, schepen en dr. Johan de Vrije, 
secretaris, voogden van de minderjarige weeskinderen van wijlen 
Jean Duval en wijlen Marritge Jacobs 
Verzoek: Door het droevige en plotselinge overlijden van Jean Duval 
en Machteltge Duyven, zijn tweede huisvrouw, zijn door hem enige 
goederen, een huisje aan de Oost-Noodgodsteeg (Lange 
Noodgodsstraat) en enige schulden en obligaties nagelaten. Bij het 
aangaan van het tweede huwelijk met Machtelge Duyven zijn er 
zekere huwelijksvoorwaarden vastgesteld: als zij als eerste zou 
overlijden zonder kinderen gekregen te hebben, dan zou het zijn alsof 
zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Als hij als eerste 
zou overlijden, dan zou er geen gemeenschap van goederen zijn, 
maar zou zij een kindsdeel ontvangen. D.m.v. een testament is 
vastgesteld dat in het geval Duval als eerste komt te overlijden zijn 
kinderen erfgenamen worden volgens genoemde voorwaarden; bij 
overlijden van Machtelgen Duyven zou haar man universeel 
erfgenaam zijn. Als zij dan zonder kinderen achter te laten, zou 
komen te overlijden zal aan Duyffge Arijens (de zuster van Machtelge 
Duyven) het bedrag van ƒ 200 worden uitgekeerd. Door het 
plotselinge overlijden van beiden is het niet zeker hoe de 
nagelatenschap geregeld moet worden, rekening houdend met het 
feit dat Duyffge Arijens universeel erfgenaam van haar zuster is en 
de weeskinderen de meeste effecten en baten van de boedel zullen 
hebben. De supplianten hebben vastgesteld dat het huwelijk in 
gemeenschap van goederen is aangegaan, mits Duyffge Ariens zal 
erven alle wollen kleren van haar zuster, waar tegenover de 

weeskinderen vooruit zullen ontvangen een zilveren schaaltje, twee 
zilveren lepels en een (Nieuw)testamentje met zilveren sloten, die als 
pillegift zijn gegeven. Supplianten achten het juist de goedkeuring 
van de magistraat voor deze regeling te verkrijgen en vragen die bij 
dezen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: goedgekeurd. 

21-3-1656         invnr./blz. 199 / 217v 
Verzoeker(s): Leentgen Cornelis, weduwe van Bartel Hendriks 
Verzoek: Op 31-10-1651 is ter weeskamer voor de kinderen van haar 
en genoemde Bartel Hendricks met een verklaring (zie bijgaand) hun 
vaders erfdeel vastgelegd. Aangezien haar eigen middelen (van 
bestaan?) bestaan uit ƒ 1.10.0, moet zij hen daarmee voeden en 
onderhouden, en als zij volwassen zijn geworden, hen hebben laten 
leren en voor hen voor een uitzet gezorgd hebben. Zij heeft nu in de 
St.-Janskerk een grafplaats, die zij wil verkopen om met de opbrengst 
daarvan de kinderen te onderhouden, daar zij niet aan de kost kan 
komen. Omdat zij, volgens de kerkmeesters, hiervoor toestemming 
van de magistraat nodig heeft, vraagt zij die bij dezen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

25-3-1656         invnr./blz. 199 / 218v 
Verzoeker(s): Adriaan van Ardenne en mr. Florus Cinq, voogden van 
Andries Vlacq, weeskind van Catharina Vlacq. 
Verzoek: Andries Vlacq gaat een reis maken naar Oost-Indië. 
Aangezien de uitrusting voor die reis uit zijn huidige jaarlijks inkomen 
niet kan opgebracht worden, verzoeken supplianten om daarvoor ten 
laste van het weeskind een bedrag van ƒ 200 te mogen lenen op 
voorwaarde dat hij een behoorlijke afrekening overlegt. 
Besluit: Toestemming, mits afrekening over te leggen aan 
weesmeesters. 

29-3-1656         invnr./blz. 199 / 219 
Verzoeker(s): Erfgenamen van Marritgen Crijne, weduwe van Jan 
Pauwelsz 
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Verzoek: De kinderen van Marytgen Aerts en Pieter Aertsz Wout zijn 
medeërfgenamen in een door Marritgen Aerts nagelaten huis en erf 
aan de Korte Raam (Z = Dirck Pietersz; N = Maerten Cornelisz, 
timmerman). Supplianten achten het verstandig het te verkopen, 
omdat er dagelijks veel onkosten aan zijn en ook omdat het door de 
vele erfgenamen moeilijk is de boedel te verdelen. Zij vragen de 
magistraat toestemming voor de verkoop ervan in het openbaar. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

21-3-1656         invnr./blz. 199 / 219 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van wijlen Pieter 
Anthonius Puyenbroick en Adriana Joosten Baersbanck. 
Verzoek: Deze kinderen zijn door de dood van Joost Adriaensz 
Baersbanck, hun grootvader, medeërfgenaam van een huis en erf 
aan de oostzijde van de Gouwe, bij het verlaat. Omdat het voor de 
supplianten moeilijk is het huis langer aan te houden door de vele 
reparaties en onkosten, zijn zij van mening dat het voor de kinderen 
gunstiger is dit te verkopen. Zij vragen toestemming van de 
magistraat voor de verkoop daarvan in het openbaar. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

27-5-1656         invnr./blz. 199 / 220 
Verzoeker(s): Geertruyt Pieters, weduwe van Willem Engelenburgh. 
Verzoek: Haar man is naar Oost-Indië gevaren en daar of onderweg 
overleden. Hij liet haar en twee kinderen achter zonder de middelen 
waarmee zij haar kinderen zou kunnen opvoeden. Door het overlijden 
van haar man is aan haar kinderen van wijlen Brigitte Neuweisse, 
een bedrag van ongeveer ƒ 2000 toegevallen met de daaraan 
verbonden goederen. Daarover voert Huych Hopcooper de 
administratie. Suppliante zou gaarne haar kinderen eerlijk opvoeden 
en daar zij daarvoor niet de middelen bezit, verzoekt zij toestemming 
jaarlijks de opbrengst van genoemd kapitaal daarvoor te mogen 
ontvangen. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die Huych Hopcooper 

hebben gehoord: toestemming om de vruchten van het kapitaal te 
laten verstrekken en te gebruiken. 

7-5-1656         invnr./blz. 199 / 220v 
Verzoeker(s): Arie Gillisz van Limburgh, stoeldraaier op de Gouwe, 
voor het verlaat. 
Verzoek: Ter weeskamer berust een bedrag van ongeveer ƒ 650 van 
zijn zwakzinnige moeder Magteltgen Ariens, weduwe van wijlen Gillis 
Pietersz, naaldenmaker. De heren weesmeesters hebben hem 
toegestaan dit bedrag op te nemen, speciaal in verband met zijn huis 
en erf op de Gouwe. Omdat de heren weesmeesters wat bezwaren 
ertegen hadden dat hij genoemd geld zou opnemen volgens het 
gewone recht van de weeskamer, hebben zij hem geadviseerd zich 
hiervoor tot de magistraat te wenden. Alle haar goederen zijn onder 
beheer van de weeskamer. Zijn moeder wordt nu door haar voogden 
gezien als een minderjarig kind. Suppliant verzoekt daarom de 
magistraat genoemd bedrag bij de weeskamer te mogen opnemen op 
grond van het recht van de weeskamer, dus zoals bij weeskinderen, 
zonder de gewone kosten van de 40ste penning. 
Besluit: De weesmeesters verklaren bij hun advies dat het redelijk 
zou zijn genoemd bedrag gelicht en betaald zou worden zonder het 
recht van de 40ste penning, omdat zwakzinnige personen niet minder 
daarop recht hebben als minderjarige kinderen. De weesmeesters 
hebben bezwaren, omdat de verordening van de 40ste penning er 
niet over spreekt. De magistraat machtigt suppliant het genoemd 
bedrag ter weeskamer op te nemen. 

1-7-1656         invnr./blz. 199 / 221 
Verzoeker(s): Jannes Steenwijck 
Verzoek: Suppliant heeft op 10-06-1656 ondanks ernstige 
aanmaningen van de burgemeesters en tegen zijn instructies en 
oude gebruiken in zich niet ontzien enige schepen in de haven te 
laten komen en in de sluis te laten aanleggen. Daarvoor is hij uit zijn 
functie van havenmeester ontslagen en de fooier Cornelis Maertensz 
is in zijn plaats aangesteld. Hij verzoekt om in zijn vroegere functie 
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van havenmeester hersteld te worden. Hij belooft dat hij voortaan alle 
verordeningen enz. zal nakomen. Hij verzoekt tevens dat door de 
bode aan de fooier Cornelis Maertensz zal worden aangezegd dat 
zijn akte van aanstelling is ingetrokken. 
Besluit: Uit pure medelijden met de huisvrouw van suppliant en zijn 
kinderen wordt hij in zijn vroegere ambtsbediening hersteld, mits hij 
belooft zich voortaan aan zijn instructies te houden en dus de 
schepen in goede orde in en uit de haven zal laten komen. 

3-3-1656         invnr./blz. 199 / 221v 
Verzoeker(s): De voogden over het minderjarige weeskind van 
Roeloff Eymbertsz van Bloff en de voogden van zijn twee dochters. 
Verzoek: Genoemde Roeloff Eymbertsz heeft nagelaten een huis en 
erf aan de Kleiweg (N = Pieter Leendertsz van de Vrijhoeff; Z = Jan 
van Noortwijck). Supplianten willen om tot de beschrijving van de 
boedel te komen die verkopen. Zij vragen daarvoor toestemming. 
Besluit: Toestemming tot verkoop in het openbaar. 

9-3-1656         invnr./blz. 199 / 221v 
Verzoeker(s): De voogden van de minderjarige kinderen van wijlen 
Pieter Eymbertsz en Anneth Cornelis. 
Verzoek: Pieter Eymbertsz had toegezegd voor zijn moeder, Lijntgen 
Thonis, weduwe van Cornelis Fransz Leertouwer, te zorgen. Hij had 
daarvoor al haar goederen overgenomen. Beide ouders van de 
kinderen zijn echter overleden. De kinderen zelf zijn niet in staat hun 
ouders te vervangen door Lijntgen Thonis te onderhouden. De 
voogden willen nu hun verplichtingen uitkopen. Zij verzoeken de 
magistraat het bijgaande akkoord, waarin dit geregeld is, goed te 
keuren. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters het (bijgaand) akkoord van 
uitkoop goedgekeurd. 

21-7-1656         invnr./blz. 199 / 222v 
Verzoeker(s): De voogden over Willem van Wijck, de nagelaten zoon 
van Govert van Wijck. 

Verzoek: Ter weeskamer berust van genoemde Willem van Wijck een 
bedrag van ƒ 400, zijn deel van de erfenis van Jacob Insbeeck. Van 
de vruchten van zijn weinige goederen is het niet mogelijk Willem van 
Wijck te ondersteunen. Met zijn ambacht is hij enigszins in staat de 
kost te verdienen. Hij kan er zich echter niet van kleden. Hij is 
genoodzaakt buiten de stad werk te zoeken. Met zijn tegenwoordige 
kleding is dat niet mogelijk, want die is versleten. Hij heeft ze in 
Frankrijk gedragen en is nu slechts goed als werkkleding. 
Supplianten vragen de magistraat toestemming ƒ 120 voor kleding 
voor hem op te nemen. 
Besluit: De magistraat geeft, na advies van de weesmeesters, 
toestemming hiervoor. 

19-8-1656         invnr./blz. 199 / 224 
Verzoeker(s): Arien Schravelaar en Aert Vermey, voogden over de 
twee nagelaten kinderen van wijlen Aeltgen Goverts, verwekt door 
Pieter Augustijnsz van Crimpen. 
Verzoek: Door het overlijden van hun grootmoeder hebben deze 
kinderen geërfd een rentebrief op het gemeneland ter waarde van ƒ 
1000, waarvan de vader tot nu toe en buiten iemands lasten 
gedurende drie jaren hen heeft opgevoed. Hij heeft van de interest ƒ 
140 gebruikt. Supplianten willen de kinderen voor een jaar naar 
school laten gaan. Zij willen eveneens de rente hiervoor gebruiken. 
De vader heeft aangeboden het ontbrekende bedrag aan te vullen. 
De supplianten vragen de magistraat de toestemming hiervoor. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters krijgen de supplianten 
machtiging hiervoor. 

7-10-1656         invnr./blz. 199 / 224 
Verzoeker(s): Gerryt Pietersz, getrouwd geweest met Marrytgens 
Jans. 
Verzoek: Deze Marrytgen Jans heeft hem nagelaten zes kinderen, 
maar geen goederen. Hij is een eenvoudig dagloner en kan voor de 
kleding die dagelijks nodig is, onmogelijk zorgen. Daarom vraagt hij 
de magistraat toestemming om een legaat van ƒ 100,-, dat 
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genoemde kinderen geërfd hebben van Neeltgen Jans, de huisvrouw 
van wijlen Jan Fransz Kunnick te mogen gebruiken voor kleding en 
het nodige onderhoud. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die het testament hebben 
ingezien en de "bloedvrienden" hebben gehoord, wordt de suppliant 
door de magistraat gemachtigd een bedrag van ƒ 50 op te nemen. 
Een specificatie hiervan moet hij de weeskamer inleveren. 

27-10-1656         invnr./blz. 199 / 224v 
Verzoeker(s): Welichge Claes, weduwe van Pieter Willemsz, 
wonende te Enkhuizen. 
Verzoek: Zij heeft in het jaar 1652 aan de magistraat de moeilijke 
omstandigheden en armoede van haar en haar kinderen duidelijk 
gemaakt. Haar kinderen hebben toen door het overlijden van hun 
grootmoeder alhier geërfd een bedrag van ƒ 700. De magistraat heeft 
haar toen toegestaan gedurende vier jaren de opbrengst van dat 
bedrag te gebruiken om haar kinderen beter te kunnen opvoeden. 
Die vier jaren zijn nu voorbij, doch omdat zij nog in dezelfde armoede 
leeft, vraagt zij toestemming nog drie jaar van de opbrengst te mogen 
genieten. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toegestaan. 

29-8-1656         invnr./blz. 199 / 225 
Verzoeker(s): Mr. Jaques de Vriesz 
Verzoek: Zijn drie minderjarige kinderen ontvangen uit de rente van 
de erfenis van Willem Wouter Joosten jaarlijks een bedrag van 
ongeveer ƒ 220. Hij heeft hen daarvan fatsoenlijk van eten en drinken 
voorzien en hen doen leren lezen en schrijven. Tevens heeft hij hen 
ook een goed en eerlijk ambacht laten leren. Echter hoe groter zij 
worden, hoe meer zij gaan kosten. De drie kinderen hebben nu 
geërfd van Thijs Joosten de Hoorn een bedrag van ƒ 2000, waarvan 
notaris Straffintvelt de administratie voert. Omdat het hem onmogelijk 
is de kinderen langer financieel te verzorgen en men aan suppliant 
verzekerd heeft dat niemand de kinderen zal aannemen om ze met 
het genoemde bedrag op te voeden, verzoekt suppliant de magistraat 

hem toe te staan voor het onderhoud van de kinderen ook de rente 
van de erfenis van Thijs Joosten op te mogen nemen en daarom de 
administrateur te gelasten dit aan hem uit te reiken. Het geërfde 
kapitaal van de kinderen zal daardoor onveranderd blijven. 
Besluit: De weesmeesters hebben de administratie onderzocht en 
bevonden dat van de gebruikte rente nog aanwezig is ƒ 116.11.12. 
Op advies van de weesmeesters wordt toegestaan dit bedrag op te 
nemen, evenals de rente over het bedrag, geërfd van Thijs Joosten. 

9-12-1656         invnr./blz. 199 / 226v 
Verzoeker(s): Crijntgen Pieters, weduwe van Pieter Allertsz 
Pruymboom, Aerts Allertsz Pruymboom en Lambert Jansz, beide 
laatsten voogden over Marrietgen Pieters en Allert Pietersz, 
nagelaten voorkinderen van genoemde Pieter Allertsz Pruymboom, 
verwekt bij wijlen Ariaentgen Willems. 
Verzoek: Supplianten hebben met goedkeuring van de magistraat 
met elkaar aangegaan het bijgaande contract van uitkoop betreffende 
de vaderlijke erfenis van de twee genoemde kinderen. Zij verzoeken 
de magistraat dit contract (officieel) goed te keuren. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters is dit contract door de 
magistraat goedgekeurd. Het houdt o.a. in dat Crijntgen Pieters aan 
beide kinderen als zij volwassen zijn of in het huwelijk treden een 
bedrag van ƒ 500 zal uitbetalen. De jongste zal nog door haar 
verzorgd worden tot hij een ambacht geleerd heeft. 

27-1-1657         invnr./blz. 199 / 228 
Verzoeker(s): Gerrit Jansz Hola 
Verzoek: Suppliant is door de magistraat veroordeeld tot het 
tuchthuis om van daaruit te werken tot genoegen van de regenten 
van het tuchthuis. Tot deze straf is hij veroordeeld wegens enige 
baldadigheden tijdens een brand op de Kleiweg, n.l. het gieten van 
water en het gooien van brandemmers naar burgemeester Herberts. 
Deze welverdiende straf verdriet hem zeer, vooral doordat hij door 
die arbeid dagelijks uit zijn neus en mond veel bloed verliest (bestond 
de straf uit hekelen, een stoffige arbeid?). Daarom verzoekt hij de 
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magistraat hem wat hij misdaan heeft genadiglijk te vergeven en hem 
uit de wel verdiende gevangenschap uit medelijden te ontslaan. Hij 
belooft dat hij zich voortaan als eerlijke jongeman zal gedragen. 
Besluit: De burgemeesters geven opdracht aan Gerrit Jansz Hola om 
a.s. maandag om 10 uur in de burgemeesterskamer te verschijnen 
om hun orders te horen. 

20-2-1657         invnr./blz. 199 / 228V 
Verzoeker(s): Cornelis Thomisz, voogd over de kinderen van Metselt 
Maertensz Broeckert, Willem Cornelisz en Gerrit Jacobsz Verrijn, 
alllen voogden over het kind van wijlen Stijntgen Maertens, en 
Sander Bastiaansz Ridder en wijlen Cathelijntje Maertens, 
gemachtigd door Matthijs Cornelisz Prins. 
Verzoek: Supplianten hebben ten overstaan van hun moeder rijpelijk 
onderzocht de staat en inventaris van de boedel en de goederen door 
die Catelijntgen Maertens zijn nagelaten. Zij hebben besloten die 
over te dragen aan Matthijs Cornelisz Prins, die dan ook de schulden 
van de boedel overneemt. Dit wordt geregeld in het bijgaande 
contract voor notaris Van der Tocht gemaakt. Naast de drie partijen, 
waarvoor het bovenstaande is geregeld, is er een vierde 
medegerechtigde, n.l. Jacob Maertensz Broeckert, broer van 
bovengenoemde Cathalijntje Maertens, welke eerst aan Gerrit 
Jacobsz Verrijn en Willem Cornelisz heeft verklaard dat hij alles zou 
goedkeuren wat met zijn zwager Matthijs Cornelisz Prins zou worden 
overeengekomen. Hij is nu uit pure dwarsheid en om de boedel 
ongeregeld te houden weigerachtig het contract te ondertekenen en 
is de stad uitgegaan. Daarom wenden bovengenoemde personen 
zich tot de magistraat om bedoeld contract betreffende de 
weeskinderen en ook met Jacob Maertensz Broeckert goed te 
keuren. 
Besluit: De weesmeesters hebben gehoord de voogden, die 
verklaarden dat Jacob Mertensz Broeckert alles heeft goedgekeurd 
wat is overeengekomen. Op advies van de weesmeesters wordt het 
contract door de magistraat goedgekeurd. 

6-2-1657         invnr./blz. 199 / 229 
Verzoeker(s): Annetgen Joosten de Bruyn, weduwe van Paulus 
Joosten van der Putten. 
Verzoek: Haar man heeft haar nagelaten twee kinderen, van wie de 
ene jarenlang gebrekkig en ziekelijk is geweest en nadat het jaar en 
dag te bed had gelegen, gestorven is. Suppliant heeft dit alles 
bekostigd. Door het overlijden van Lijsbeth van der Putten, haar nicht, 
hebben de kinderen een bedrag van ongeveer ƒ 450 geërfd. Zij 
verzoekt de jaarlijkse rente van dit bedrag te mogen gebruiken. 
Besluit: Op advies van de weesmeesters, die de voogden hebben 
gehoord, krijgt zij toestemming hiervoor. 

26-1-1657         invnr./blz. 199 / 230 
Verzoeker(s): Mr. Abraham Groenewegen en Thonis Schaap, 
voogden over de kinderen van wijlen Lijsbeth Jans de Haes en 
Cornelis Aertsz van Soest. 
Verzoek: Tussen de genoemde voogden en Cornelis Aertsz van 
Soest zijn geschillen ontstaan betreffende het testament van 
genoemde Lijsbeth Jans de Haes, d.d. 09-05-1653, waarvoor beide 
partijen meermalen voor de weesmeesters verschenen zijn. Die 
hebben beslist dat Johan Adriaensz de Jonge en Herbert van der 
Mey als scheidsrechters moesten ingeschakeld worden. Nadat beide 
partijen bezwaarschriften hadden ingediend en de inventaris van de 
boedel van genoemde Van Soest was opgesteld, hebben zij zich 
onderworpen aan de (bijgaande) uitspraak van de heren 
scheidrechters. Zij verzoeken de magistraat het bijgaande contract 
met de arbitrale uitspraak goed te keuren. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters, die de voogden gehoord 
hebben, wordt de uitspraak van de scheidsrechters goedgekeurd. 

24-1-1657         invnr./blz. 199 / 231v 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Johan Inval. 
Verzoek: Deze kinderen zijn voor een derde deel eigenaars van een 
huisje en erf in de Noodgodssteeg, strekkende voor van de straat tot 
aan het eigendom van de weduwe van Johan Balbiaen (O = Luyt 
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Cornelisz en W = Jan Sweerendaer). De resterende tweederde deel 
behoort aan Geertje Jans en Duyfgen Ariens. Zij en de voogden 
willen dit huis en erf verkopen. Laatstgenoemden hebben volgens de 
verordening van de weeskamer toestemming van de magistraat 
nodig. Die verzoeken zij. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming tot verkoop in 
het openbaar. 

23-1-1657         invnr./blz. 199 / 232 
Verzoeker(s): De voogden van de weeskinderen van Reynier Aprill. 
Verzoek: Reynier Aprill heeft nagelaten een huisje en erf in de 
Nieuwe Geuzenstraat in 't klooster. Agniete Hendricx, de moeder van 
genoemde weeskinderen, heeft de helft hiervan en de kinderen de 
andere helft geërfd. De boedel van Reynier Aprill kan niet 
gemakkelijk gedeeld worden zonder dat het huisje en erf zijn 
verkocht. De voogden vragen toestemming daarvoor. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters toestemming tot verkoop in 
het openbaar. 

20-3-1657         invnr./blz. 199 / 233 
Verzoeker(s): Arien Schraavelaer en Arien Vermey, voogden van de 
weeskinderen van wijlen Aeltgen Goverts verwekt door wijlen Pieter 
Augustijn van Crimpen. 
Verzoek: De supplianten hebben op 15-06-1656 aan de magistraat te 
kennen gegeven dat deze weeskinderen door het overlijden van hun 
grootmoeder hebben geërfd een rentebrief van ƒ 1000 waarvan de 
opbrengst ƒ 140 per jaar bedraagt. Zij hebben toen verzocht dat dit 
bedrag aan van genoemde Van Crimpen zou mogen worden 
overgedragen, mits hij twee van de weeskinderen buiten de stad naar 
school zou laten gaan. Dit was toegestaan (zie bijgaand request). Om 
verschillende redenen is dit niet uitgevoerd. Van Crimpen laat de 
kinderen nu binnen de stad naar school gaan. De supplianten vinden 
dit goed, mits de opbrengst van het bedrag aan genoemde Van 
Crimpen ten goede komt. Toestemming van de magistraat is hiervoor 
nodig. 

Besluit: Op advies van de weesmeesters, die de voogden hebben 
gehoord: toestemming. 

13-1-1657         invnr./blz. 199 / 234v 
Verzoeker(s): Lucas Pauwelsz van Granaten en Leendert Leenderz., 
voogden van vaderszijde, en Jan Gerritz. Maerlingh en Arien Pieterz. 
Krieck van moederszijde, over de twee weeskinderen van wijlen 
Pieter Willemsz van Etsborgh en wijlen Marritge Gerritsz Maerlingh. 
Verzoek: Beide kinderen zijn erfgenaam van de helft van een huis 
aan de Korte Tiendeweg wz (N = schoenmaker Oth Arijnsz 
Ruytershoff, Z = Aryen Jansz van Noe). De andere helft van het huis 
komt toe aan Annitje Aryensz, de weduwe van genoemde Pieter 
Willemsz, door hun huwelijk in gemeenschap van goederen. De 
verzoekers achten het beter in verband met de boedels van de 
kinderen, het huis niet in bezit te houden, maar het te verkopen. 
Omdat deze verkoping niet toegestaan is zonder toestemming van de 
magistraat verzoeken zij toestemming tot openbare verkoop. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

29-6-1657         invnr./blz. 199 / 235v 
Verzoeker(s): Lijsbeth Huberts, weduwe van de lakendrapier Jan 
Jansz 
Verzoek: Verzoekster is bij de dood van haar man achtergebleven 
met acht kinderen, van wie zeven in leven zijn. Zes kinderen zijn 
meerderjarig of gehuwd, één kind is minderjarig. Zij had zich 
vastgelegd, boven hun onderhoud, aan deze kinderen als zij 
meerderjarig zijn of zouden huwen voor hun uitzet een bedrag van ƒ 
12 te schenken, waarvoor zij als zekerheid had een huis en erf op de 
Raam. Als zij op haar oude dag zonder geld is en niet in staat is voor 
haar onderhoud te zorgen, zal zij niet gaarne ten laste van enig 
godshuis komen. Dat zal niet nodig zijn als zij genoemd huis met een 
hypotheek van ƒ 200 mag bezwaren. Daarvoor heeft zij toestemming 
van de magistraat nodig, die zij hiermede vraagt. De meerderjarige 
kinderen stemmen hiermede in, evenals Hubert Jansz en Frans 
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Jansz, de voogden van het minderjarige kind. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters: toestemming. 

11-7-1657         invnr./blz. 199 / 236 
Verzoeker(s): Jan Bouwensz Feel en Claes Jacobsz, voogden van 
vaderszijde, en ds. Johannes Eeuwensz en Adriaen van 
Groenendijck, voogden van moederszijde, over de twee nagelaten 
kinderen van Dirck Bouwensz Feel en Anna Cinq, beiden overleden. 
Verzoek: Supplianten hebben vastgesteld dat het nagelaten kapitaal 
en de goederen niet voldoende zijn om van de vruchten in de 
toekomst hen op te voeden, zodat zij genoodzaakt zullen zijn op het 
kapitaal in te teren. Omdat er nu gelegenheid is enige lijfrenten op de 
stad Gouda op naam van de weeskinderen aan te kopen, zal dat 
kapitaal daardoor niet verminderen. Zonder toestemming van de 
magistraat hiervoor zullen zij echter moeilijkheden krijgen. Zij vragen 
daarom toestemming tot aankoop daarvan. 
Besluit: Na advies van de weesmeesters verleent de magistraat 
toestemming. Het verzoek wordt nogmaals aan wesmeesters in 
handen gegeven voor nader advies. De bezittingen van de kinderen 
worden begroot op ƒ 8000. Het oudste kind, Frans Dircks, is 11 jaar. 
Het jongste kind, Jan Dircksz is 7 jaar. De naaste verwanten, die bij 
overlijden van de kinderen erfgenamen zouden worden, zijn het eens 
met de aankoop van de lijfrenten. De magistraat kan daarom deze 
goedkeuren. 

..-11-1657         invnr./blz. 199 / 237 
Verzoeker(s): mr. Cornelis Willems Steeckelenburgh en Gerrit Gerrits 
Hoincoop als administrateurs van de verbonden goederen van 
Haesgen van Leeuwen 
Verzoek: De goederen berusten onder de weeskamer. Tussen de 
supplianten enerzijds en de vier kinderen van Neeltgen Pieters van ... 
Besluit: N.v.t. 
Doorgehaald. 

2-11-1657         invnr./blz. 199 / 237v 
Verzoeker(s): Goris Ariens Swem, Gerrit Oosterling, Abraham Ariens 
en Christiaen Huyshouwer, voogden van zowel vaders- als 
moederszijde over de weeskinderen van wijlen Marritgen Ariens, 
verwekt door Pieter Willemsz, ook namens de erfgenamen van wijlen 
Jannichge Jansz, weduwe van Arien Maertensz Swem, hun 
grootmoeder. 
Verzoek: Jannichge Jans heeft nagelaten een huis en erf aan de 
Vogelenzang, waarop genoemde weeskinderen gedeeltelijk rechten 
hebben. De andere erfgenamen hebben besloten het onderhands te 
verkopen. Omdat zij erfgenamen zijn van driekwart deel, en het 
minste deel het grootste deel moet volgen volgens art. 48 van de 
verordening op de weeskamer, verzoeken supplianten toestemming 
het aandeel van de weeskinderen in het huis en erf te mogen 
verkopen. 
Besluit: Het gedeelte van het huis en erf, dat de weeskinderen 
toekomt, moet vanwege de rente gehypothekeerd worden. 

10-11-1657         invnr./blz. 199 / 238v 
Verzoeker(s): Jacob van der Tocht, speciaal gemachtigde van Aegje 
Willemz. van Rossum, grootmoeder en medevoogdes van 
moederszijde over het nagelaten kind van Sibrant van Swaenswijck. 
Verzoek: Tussen suppliant enerzijds en Laurens en Adriaen van 
Swaenswijck anderzijds zijn enige geschillen ontstaan, die na 
toestemming van de magistraat voorgelegd zijn aan de 
weesmeesters, die als gevolg van hun mondelinge uitspraken aan 
Laurens van Swaenswijck ƒ 450 hebben toegevoegd, evenzo aan 
Adriaen van Swaenswijck. Opdat de suppliant en de beide heren 
hierin zullen berusten, verzoekt suppliant de magistraat de uitspraak 
goed te keuren. 
Besluit: Akkoord. 

10-11-1657         invnr./blz. 199 / 238v 
Verzoeker(s): Adriaen Poppius, Jan Adriaensz Coster, Gerrard 
Doncker en Nicolaes Straffintvelt, voogden over Jacob Dircksz 
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Poppius, zoon van Dirck Poppius. 
Verzoek: Dirck Poppius heeft nagelaten twee huizen, naast elkaar 
gelegen op Tevecoop (Turfmarkt). Supplianten hebben 
geconstateerd dat er nog betalingen en obligaties zijn ten laste van 
genoemde Dirck Poppius. De meerderjarige zoon van Dirck Poppius 
en de supplianten namens de minderjarige zoon hebben, om de 
boedel te regelen, besloten de huizen en erven in het openbaar te 
verkopen. Als de huizen daarbij niet voldoende opbrengen, zullen zij 
bij loting verdeeld worden in aandelen. Zij vragen voor het gedeelte 
van de minderjarige zoon toestemming. 
Besluit: Toestemming voor de verkoping, of anders voor de verloting 
in aandelen. 

18-12-1657         invnr./blz. 199 / 239 
Verzoeker(s): Annitge Daniels, vrouw van Boudewijn de Mol 
Verzoek: Annitge had machtiging van haar man bij de 
boedelverdeling tussen de erfgenamen van Marritge Aertsz, de 
weduwe van Adriaen van Hoobeeq. Van de opbrengst van de 
goederen die haar kinderen daarbij geërfd hebben is nog over een 
som van ƒ 46.10.-, zoals blijkt uit bijgaande opgave. Suppliante is 
een vrouw die moeilijk met haar kinderen aan de kost kan komen. Zij 
heeft daarom in haar nood de genoemde ƒ 46.10.-- hard nodig. 
Omdat het een nogal klein bedrag is om er rente van te trekken, 
verzoekt zij toe te staan dat zij profiteert van genoemd bedrag. 
Besluit: Na Johan de Vrije, de executeur van het testament van 
Marritge Aerts, gehoord te hebben, die geen bezwaar maakt, wordt 
haar toegestaan het genoemd bedrag in haar voordeel op te nemen. 

18-12-1657         invnr./blz. 199 / 240 
Verzoeker(s): De voogden van Jacob Dircksz Poppius 
Verzoek: Jacob heeft geërfd de helft van twee huizen en erven, naast 
elkaar gelegen. Zijn volwassen broer erfde de andere helft. De huizen 
staan op de Tevescoop (Turfmarkt), strekkende van voor aan de 
straat tot achter aan de zijl (O = vooraan Jacob Dircksz en achteraan 
Pieter van Stompwijck, W = de verkopers). Zij hebben de huizen in 

het openbaar verkocht volgens bijgaande voorwaarden en prijs ƒ 
2460. (Deze voorwaarden zijn in het rekestboek na dit rekest 
opgenomen. Zie ook rekest d.d. 10-11-1657.) Zij verzoeken de 
verkoop voor dit weeskind goed te keuren. 
Besluit: De verkoop wordt goedgekeurd. 


