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Inventaris nummer 1

Weesboek 1642 november 21 - 1692 december 6

(dit boek is zeer gehavend en er ontbreekt veel)

Vertichtinghe van GEERTJEN PIETERSDR, weduwe van CCRNELIS DIRCKSZ
VANT HOFF ende haer kindt.

Wij Isbrandt Aelbertsz Rooseboom, schout, Willem Heijndricksz
Looijs ende Cornelis Willemsz Ramp, schepenen tot Waerder
orconden dat voor ons gecompareert ende verschenen sijn, GEERTJEN
PIETERSDR , weduwe ende boedelhoudster van zaliger CORNELIS
DIRCKSZ VANT HOFF ,in sijn leven woonachtich in den ambachte tot
Waerder voors., geassisteert ende versterkt met PIETER WILLEMSZ
RAMP, wonende in weijlandt van Bodegraven, haren gecozen voocht
in desen, ten eenre ende ADRIAEN DIRCKSZ VANT HOFF,als gerechte
bloedtvoocht van vaders sijde over TRIJNTJEN CORNELISDR , naege-
latene weeskindt van den voornoemde CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF in
houwelijk geprocureert mette voors. GEERTJEN PIETERSDR, ter
andere zijden, dewelcke verclaarden met ratificatie ende approba-
tie van den voorn. schoudt, Willem Heijndricksz Looijs ende Jacob
Jansz van Heijningen als opper voochden ende weesmeesters van
's Heeren wegen over alle onmondige wesen, in de ambagt van
Waerder voors. , naar overweginghe des boedels, zulcks den voorn.
CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF ende GEERTJEN PIETERS t'Samen bezaten,
ende den selve CORNELIS VANT HOFF metter doot geruijmt ende
achtergelaten heeft, in minne ende vriendtschap bij forme van
uijtcoop vert ..... ijden ende geaccordeert te wes ..... de
t’voors. weeskinds vaderlijcke erffenisse end besterffenisse des
boedels voorens verhaeldt metter aenkleven van dien, ende dat in
manieren als volcht. Eerstens ....

Hierna volgt een heel lang verhaal met rechten en plichten
van de moeder m.b.t. de erfenis in relatie met haar dochter.

Opgesteld op 21 november 1642 en ondertekend door JAN CLAESZ

KIEVIT, secretaris van Waerder.

In de marge is op 23 juni 1664 opgenomen dat TRIJNTJE CORNELISDR

op 14 juni 1664 meerderjarig was en dat de akte als " voldaan" is
afgerond.
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Ontslaginghe der voochden van DIRCK PIETERSZ SWERTENDIJCK,
Zoon Van PIETER DIRCKSZ zaliger en KUNDERTJE LEENDERTDR.

Met Willem Heijndricksz Looijs, zijn gewezen bloedvoogd van
vaderszijde en Pieter Willemsz Besten als aangewezen voogd,
verschijnt hij voor schout en schepenen. De Voogden worden op
16 december 1642 van hun verplichtingen ontslagen. Schout
Isbrand Aelbertsz Roosenboom en schepen Cornelis Willemsz Ramp
ondertekenen, schepen Hermen Dircksz zet een merk. Ingeschre-
Ven door secretaris Jan Claesz Kievit.

Ontslaginghe der voochden ende weesmeesters van WILLEM JANSZ,
JAN' JANSZ ende BEUCKEL JACOBSZ, getrouwd hebbende LIJSBETH
JANSDR, kinderen van JAN DAMENSZ zaliger.

De voogden en weesmeesters worden op 27 januari 1643 van hun
verplichtingen ontslagen en bedankt voor hun inzet. Schout
Isbrand Aelbertsz Roosenboom en schepen Gerrit Pietersz
ondertekenen. Ingeschreven door secretaris Jan Claesz Kievit.

Reeckeninghe ende ontslaginghe der voochden van MERCHJE
PIETERSDR VERWOERDT, dochter Van PIETER PIETERSZ VERWOERDT
zaliger gedachten.

Zij verschijnt met Dirck Dircksz van Eijk, den jonghen en
Cornelisz Gerritsz, haar ooms en bloedvoogden. Uit de weeskist
wordt een doos gelicht met een verzegelde brief.
"Een gezegelde brieff zijnde van dato den 13 october 1630 bij
de welcke gebleecken ende bereeckene is dat de voornoemde
MERCHJEN PIETERS tot haer vaderlijck bewijs is competerende
eerstelijck t' gestepaerdt (?) van achtien morgen ende vijf-
tals hondt landtsch".
Bovendien krijgt ze een som van 450 Carolus guldens en een
obligatie van 162 gulden.
"Spreeckende mede ten laste van EIJPJE GERRITS, haar moeder,
van welcke somme tegen 5 gulden te hondert verloopen waren
twaalff jaeren rente, bedragende 97 gld 4 stuivers", door haar
vergroot naar 100 guldens.
Daarbij nog 54 gulden van een jaar landpacht, zodat zij tegoed
heeft in mei 1643 totaal 766 Carolus guldens, wat haar moeder
vermeerdert tot 850 guldens.
Daarnaast komt haar Via haar Vader nog toe 67 guldens 8 stui-
vers en 12 penningen van CORNELIS GIJSBERTSZ, haar oud oom,
door haar moeder vergroot tot 100 gulden, berustende op
intrest bij BEUCKEL JACOBSZ, haar zwager,
en een obligatie van 330 gulden ten laste van GIJSBERT PIE-
TERSZ VERWOERD, haar oom.
Haar oudste broer is WILLEM JANSZ.
Ingeschreven op 27 januari 1643 door secretaris Jan Claesz
Kievit.
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REIJER CLAESZ TIMMERMAN te Nieuwerbrugge als man en voocht van
GEERTJE PIETERS, weduwe Van zaliger CORNELIS DIRCKSZ VANT
HOFF, verklaart ontvangen te hebben vanwege TRIJNTJE CORNELIS
VANT HOFF, sijne comparants huijsvrouwe voordochter ende
naergelaten weeskindt van CORNELIS DIRCKSZ VANT HOFF, 60
Carolus guldens van XL groote vlaems het stuck, die bij Bouwe
Florisz van Beeckenesse berusten. Borg staan Jacob Cornelisz
Romeijn en Willem Aelberts van Stolwijck, beiden uit Waarder.
Reijer Claesz Timmerman en Jacob Cornelisz Romeijn zetten een
merk, de anderen ondertekenen. Ingeschreven door secretaris
Jan Claesz Kievit.

Boedel beschrijving en deling door
PIETER WILLEMSZ BESTEN,
wonende westeinde van Waarder, als weduwnaar en boedelhouder
van JANNIGJE SIJMANS, zijn overleden Vrouw en
GERRIT SIJMONSZ, als bloedvoogd van moederszijde over
SIJMON PIETERSZ BESTEN, Oud 17 jaren
AERDT PIETERSZ BESTEN, oud 16 jaren
MEIJNSJE PIETERSDR BESTEN, Oud 13 jaren
ANNICHJE PIETERSDR BESTEN, Oud 12 (?) jaren
GRIETJE PIETERSDR BESTEN, Oud 7 (?) jaren.
Beschreven wordt een bedrag van 80 carolus guldens, een bedrag
van 400 carolus guldens, goud- en zilverwerk, tin, koper en
ijzerwerk, huis en getimmerde bepotinge en beplantinge,
gereedschap en huisraad. Opgemaakt ten overstaan van schout en
weesmannen van Waarder. Ingeschreven op 24 februari 1644 door
secretaris Jan Claesz Kievit.

Schijdinghe ende deijlinghe des boedels door WILLEM BALTENSZ
voljaerigge ende oudste zone voor hemselve ende JAN BALTENSZ
minderjarigge zoone, item MERCHJE BALTENS, GEERTJE BALTENS
ende JONGHE MERCHJE BALTENS, geemancipeerde dochters, tesamen
kinderen en erfgenamen van BALTE JANSZ ende NEELTJE WILLEMS.
Voogden zijn Joost Jansz vant Riedt, bloedvoogd van vaderszij-
de en Jan Dircksz, bloedvoogd van moederszijde.
Akte is opgemaakt ten overstaan van schout Isbrandt Aelbertsz
Roosenboom en de weesmeesters Heijndrick Jacobsz Venvan en Jan
Thomisz Snoeck.
Beschreven is o.a. dat WILLEM BALTENSZ de hofstede en het
landt krijgt en daarvoor aan zijn broer en 3 zusters elk 300
Carolus guldens moet betalen. Ingeschreven door secretaris Jan
Claesz Kievit in 1644.
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Compareerden voor Schoudt en weesmeesters tot Waerder REIJER
CLAESZ TIMMERMAN wonende tot Nieuwerbrugge, dewelcke bekende
voor hem ende zijns erve ende naecomelinghen wel ende wette-
lick ontfangen ende gelicht te hebben eene somme van acht ende
veertich Carolus gulden vier stuivers acht penningen. Compete-
ren CRIJNTJE CORNELIS VANT HOFF zijn der huysvrouwen voordoch-
ter, met kennisse ende beliees van ARIES DIRCKSZ VANT HOFF als
voocht, welcke voorschreven somme Reijer Claesz belooffde aent
voorschreven weeskindt ofte 't recht der zelver hebben wederom
getrouwelick te restitueren met goedt ganghbare ende vrijgeldt
zoo wanneer° de voorschreven CRIJNTJE CORNELIS VANT‘ HOFF 't
haere mundighe dagen 'van achthien jaeren. off te huwelicken
staeten sal gecomen zijn, verbinden daer vooren allen zijns
persoons roerende ende onroerende presente ende toecomende
goederen ten bedwanght als naer weeskindere recht cum expen-
sis, waer voors. Cornelis Willemsz Ramp wonende aent dorp ten
Waerder ende Dirck Sijmonsz van Sneijkleedermaecker wonende
tot Nieuwerbruggen, mede voor ons compareren, haer selven
constitueerden, cautionarit en borge voor Reijer Claesz
voornoemd, met renuncatie vant benefitius ordenis divitionis
et excussionis ende bekende vande effecte der selve wet
onderrecht te wesen, ende Reijer Claesz belooffde sijn voor-
schreven borgen daer van costeloos ende schadeloos te bevrij-
den onder bedwanck als naer rechte, ende orconde is dese bij
de voornoemde comparanten onderteijckent opte 16 september
1645.

Reijer Claesz zet een merk, Cornelis Willem Ramp tekent.

Ter ordonnantie van de Schout
mitsgaders Jan Gerritsz Hagen
ende Willem Gijsbertsz weesmeesters
onderteijckent bij mij als secretaris

Jan Claesz Kievit.

Compareerden voor ons Schoudt ende weesmeesters tot Waerden
onderges. JAN BALTENSZ zoone van BALTEN JANSZ ende NEELTJE
WILLEMS sijn vader en moeder zaliger gedachte, geassisteert
met JOOST JANSZ VANT RIETVELT, vervangende JAN DIRCKSZ VAN

WILLESCHIP sijne bloedtvoochden respective van 's vaders ende
moeders zijde ende versochte alsoo sij nu 't sijns mundighe
jaeren gecomen was, dat hem bij sijn voorn. voocht qualiteij-
ten als vooren, mitsgader de schout en weesmeesters tot
Waerder, mochten werden geadmitteert sijne goederen voorschre-
ven ende selffs te administreren, welckers versoeck bejaert-
heijt ende qualiteijt van de requirant. wij Schoudt en wees-
meesters met raden ende advijs van sijn voornoemde voocht
vervangende sijn mede voocht, in consideratie genomen hebben-
de, hebben de voorn. requirant toegestaen ende geadmitteert
sijne goederen voorthaen als mundich ende tsijne jare sijnde
selft te regeren ende administreren nae sijn welgevallen. Te
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welckes ine hem sijne voochdije mitsgaders sijne stucke ende
munimente die ter weeskiste van Waerder ofte onder sijne
voornoemde voochden berusten waren sijn opgedragen bij dese,
dewelcke sij requirant ontfangen daer aen volcomen contente-
ment heeft genomen en bedanckten sijne voornoemde voochden van
haere getrouwe administratie ende moeiten die sijluijden voor
hem hebben gedaen, belovende dien aengaende sijner voorn.
voochden terzaecke van herstellinghe ofte anders niet meer te
molesteren nu noch ter eeuwighe dagen, maer ter contrarie
verobligeerden hemselve aen haer ofte den haeren des noodigh
zijnde 't selve als gecozen voocht ofte anders wederom te
recompenseren gelijck sij repr. de schout ende weesmeesters
van Waerder oock bedanckten van haere opsicht ende getrouwe
zorge die sij 't sijne beste gedragen hebben en gedaen.

Te orconder bij ons geteijkent op den 21 november 1645.

Jan Baltentsz zet een merk.
IJsbrant Aelberts Roosenboom, schoudt, Jan Gerrits en Willem
Gijberts tekenen, evenals secretaris Jan Claesz Kievit.

Voor schout en weesmeesters van Waarder verschijnt JAN JACOBSZ
VAN' DER. HOGGH, zoon van zaliger ANNICHJE SIJMONS en JACOB

CORNELISZ VAN' DER. HOOGH, met WILLEM SIJMONSZ Van Seckvelt,
zijn bloedvoogd van moederszijde. Omdat hij in de mondige
jaren is gekomen verzoekt hij voortaan zelf zijn goederen te
mogen beheren. Na advies wordt zijn verzoek ingewilligd. Hij
bedankt zijn voogd en de schout en weesmeesters voor hun
diensten en ondertekent de acte op 21 januari 1646.

NEELTJE PIETERSDR, weduwe van LAMBERT ADRIAENSZ, wonende te
Bodegraven, bekent schuldig te zijn aan JAN ADRIAENSZ GROEN,

zoon van ADRIAEN JANSZ GROEN en zaliger ANNICHJE JANS van
Waarder, haar nicht, de somme van 276 carolus guldens. Zij
heeft dit ontvangen van ADRIAEN JANSZ GROEN, de Vader Van het
voornoemde kind, alsmede van GOVERT JANSZ, voogd van moeders-
zijde. Het geld kwam uit de weeskist door handen van Isbrant
Aelbertsz Rosenboom, schout, Gerrit Pietersz van Groenendijck
en Gerrit Adriaensz, weesmeesters te Waarder.
Zij belooft de lening terug te betalen, borg hiervoor staan
PIETER WILLENSZ BESTE en WILLEM AELBERTSZ VAN STOLWIJCK,
ingezetenen van Waarder.
Neeltje Pieters en Willem Aelbertsz van Stolwijck zetten een
merk, Pieter Willemsz Besten tekent. Acte opgesteld door
secretaris Jan Claesz Kievit op 7 februari 1646.
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Op 11 mei 1646 verschijnen voor Isbrandt Aelbertsz Rosenboom,
schout, Gerrit Pietersz Groenendijck en Gerrit Arientsz,
weesmeesters te Waarder, HEIJNDRICK JANSZ VERBURGH, weduwnaar
van GEERTJE PIETERS, als vader en voogd van JAN HEIJNDRICKSZ
VERBURGH, en PIETER DIERTENSZ RAMP, halve broeder`en naasté
voogd van moederszijde, en JAN HEIJNDRICKSZ VERBURGH. Zij
leggen rekenschap af van het beheer van het tegoed van JAN
HEIJNDRICKSZ VERBURGH, wat toegenomen is van 500 naar 650
guldens. zij verklaren deze 650 guldens te beleggen aan de
kerk te Waarder, met een interest van 3 guldens en 15 stuivers
te honderd.

Wij Isbrandt Aelbertsz Rosenboom, schout tot Waerder, Hugo
Verweij, schout tot Lange en Ruige Wijde, mitsgaders WILLEM

GIJSBERTSZ, PIETER DIERTENSZ RAMP ende GIJSBERT GIJSBERTSZ
kerckmeesters tot Waerder inde jaere 1646, bekennen voor ons
en onze naecomenden schout en kerckmeesters in de tijd,
vanwegens onse kercke schuldigh te wesen aan JAN HEIJNDRICKSZ
VERBURGH 650 carolus guldens. Ontvangen van HEIJNDRICK JANSZ
VERBURGH, zijn Vader, en PIETER DIERTENSZ RAMP, zijn broeder
en vooghden. Getuigen zijn Gerrit Pietersz Groenendijck en
Gerrit Arientsz, weesmeesters te Waarder. Opgesteld door
secretaris Jan Claesz Kievit op 17 mei 1646.

Voor schout en weesmeesters van Waarder verschijnt PANCKRES

WILLEMSZ, nagelaten zoon van WILLEM PIETERSZ en ANNICHJE
CORNELISDR, beide zaliger met JAN PANCKRESZ en JAN CORNELISZ,
bloedvoogden van vaders- en moederszijde. Omdat hij in de
mondige jaren is gekomen verzoekt hij voortaan zelf zijn
goederen te mogen beheren. Na advies wordt zijn verzoek
ingewilligd. Hij bedankt zijn voogden en de schout en wees-
meesters voor hun diensten en ondertekent de acte met PANCKRES

WILLEMSZ VAN EIJCK op 16 november 1646.

Voor schout en weesmeesters van Waarder verschijnt GIJSBERTJE
HEIJNDRICKS, jonge dochter van HEIJNDRICK RUTTENSZ en WILLEM-

PJE DIRCKS Zaliger, met JACOB CLAESZ VERBRUGGE, haar Voogd.
Omdat zij nu 26 jaar is verzoekt zij voortaan zelf haar
goederen te mogen beheren. Na advies wordt haar verzoek
ingewilligd. Zij ontvangt van haar vader 546 carolus guldens
en bedankt haar voogd en de schout en weesmeesters voor hun
diensten en ondertekent de acte op 28 juni 1647.
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Voor schout en weesmeesters van Waarder verschijnt JAN HEIJN-
DRICK DIRCKSZ VERBURG, zoon Van GEERTJE PIETERS PIETERS
zaliger en HEIJNDRICK JANSZ VERBURGH. Omdat hij in de mondige
jaren is gekomen verzoekt hij voortaan zelf zijn goederen te
mogen beheren. Na advies wordt zijn verzoek ingewilligd. Hij
bedankt de schout en weesmeesters voor hun diensten en zet een
merk op 8 mei 1648.

Op 3 september 1648 verschijnen voor Isbrandt Aelbertsz
Rosenboom, schout, Anthonis Jansz Vanenhoff en Joost Adriaensz
Int Hok, weesmeesters, JAN VRANCKENSZ ende WILLEM WIERENSZ,
als groote vaders van de weeskinderen van WOUTER JANSZ JONGEN
zaliger die in eerste huwelijk geboren zijn van WEIJNTJE JANS
of van het tweede huwelijk nog geboren zouden mogen worden van
ANNIGHJE WILLEMSDR en overleggen een staat van goederen
nagelaten door CORNELIS JANSZ. Deze staat is opgesteld door
JAN DIRCKSZ, zijn vader, ten overstaan van DIRCK JANSZ ende
GEERLOFF JANSZ, zonen, CORS JANSZ als man en voogd van MERCHJE
JANSZ, alsmede de schout ende weesmeesters van Heeckendorp. De

staat van de boedel meldt de somme van 1343 carolus guldens,
11 stuivers en 8 penningen. Elk weeskind krijgt 1/5 deel.

Reeckeningh bewijs exreliqua dienende tot liquidatie van de
ontfangh en uijtgeeff t’sedere hele maken endt leveren van de
inventaris van de goederen des boedels naergelaten bij zaliger
GERRIT PIETERSZ GROENENDIJK in sijn leven gemeen beseten met
JANNICHJE JANS zijne huijsvrou totten 20 maeij 1650 toe daer
onder begrepen het gereede gelt in de voornoemde inventaris
gestelt als volcht: totale ontfangh 3053 guldens ende totale
uijtgeeff 1280 guldens.

Cp 11 januari 1655 vindt ten overstaan van Isbrandt Aelbertsz
Rosenboom, schout, Pieter Willemsz Besten en Floris Jansz
Jongendoorn, weesmeesters te Waarder, boedelscheiding plaats
door PIETER CORNELISZ NOORDTLANDER, wonende opt oosteijnde van
Waerder, weduwnaar en boedelhouder van de boedel van MERCHJE
CORNELISDR zijn overleden huijvrou en CORNELIS CORNELISZ DE

LANGE tot Oudewater, oom en naaste bloedvooght van 's moeders-
zijde, geassisteerd met WILLEM JANSZ uijt oudtgravecoop, mede
oom over CORNELIS PIETERSZ, omtrent in augustus lestlede vier
jaren. Opgesteld door secretaris Jan Claesz Kievit.
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Op 30 maart 1700 compareerden voor Hofstede, schout, Claas int
Hout en Wouter Barentsz, weesmannen van Waarder, DAAM en
PIETER PIETERSS NOORLANDER, dewelcke te kennen gaven dat haren
halve broeder KORNELIS PIETERSSEN NOORLANDER buytenslands
gestorven sijnde sij erfgenamen waren geworden van haren
broeder van een capitaal van 900 gulden, volgens bovenstaande
boedelscheiding.

PIETER DIRCKSZ RAMP, man en Vooght Van MERCHJE CORNELISDR

GROENENDIJCK, bekent ontvangen te hebben van de schout en
weesmeesters de somme van 46 guldens en 8 stuivers en nog in
handen van hen te laten 10 guldens om aan Willem Elbertsz
Laakencooper te Nieuwerbrugge te behandigen, tesamen 56
guldens, zijnde het restant van de erfenis. 20 maart 1655.

Op 2 juli 1655 wordt de boedelscheiding met rechten en plich-
ten beschreven door
MERCHJEN HAGENDR weduwe Van Zaliger LAMBERT GERRITSZ GROENEN-

DIJCK, boedelhoudster, geassiteerd met JAN HAGENSZ, hare
oudtste broeder, gecozen voocht in desen, en WILLEM GERRITSZ

GROENENDIJCK, oudste oom ende sulckx naeste bloetvoocht van
vaderssijde over GERRIT LAMBERTSZ GROENENDIJCK, nu oudt
omtrent drie en een half jaeren, en LAMBERT LAMBERTSZ GROENEN-

DIJCK, oudt omtrent vijff vierendeel jaeren,
alsmede ARIEN WILLEMSZ RAMP, aangewezen voocht, geassisteerd
met Isbrandt Aelbertsz Rosenboom, schout, Jan Heijndricksz en
Jan Gerritsz, weesmeesters te Waerder.

Gp 20 december 1655 verschijnen voor schout en weesmeesters te
Waerder CLAES EEUWOUTSZ, weduwnaar van AELTJE CLAESDR, wonende
te Waerder en CLAES DIRCKSZ van Hekendorp, Vader van Aeltje,
dus grootvader en naaste bloedvoogd van moeders zijde over
WEIJNTJES CLAES, geassisteerd met AERI CORNELISZ van Hoencoop,
medevoogd.
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<datum en begin van deze akte ontbreken>
Vader GIJSBERT PIETERSZ RAMP zal bij hertrouw of onenigheid
met een van zijn kinderen elders mogen gaan wonen, maar moet
hen dan 3 gulden en 10 stuivers per 100 per jaar uitkeren,
totdat ze meerderjarig worden of trouwen.
Bij overlijden van Vader zal men de hofstede van veertig
morgen land, gelegen aan de nieuwerbrugge onder Waerder,
blijven verbouwen totdat JAN en LEENDERT meerderjarig worden
of trouwen. Vader belooft de kinderen die in zijn huis blijven
te onderhouden en te leren lezen en schrijven.
Kinderen beloven bij trouwen vader tijdig te waarschuwen zodat
hij voldoende tijd heeft om de beloofde penningen op te
brengen. WILLEM GIJSBERTSZ RAMP en DIRCK PIETERSZ VAN VLIET
zijn tevreden dat alles zo beschreven is.
Ondertekend door: GIJSBERT PIETERSZ RAMP en WILLEM GIJSBERTSZ
RAMP en DIRCK PIETERSZ VAN VLIET, ISBRANT AELBERTSZ ROSENBOOM,

schout
JAN GERRITSZ HAGENS
PIETER WILLEMSZ BESTEN
PIETER GERRITSZ VAN VLIET
BARTELSEN SWAGERS, secretaris tot Waerder
DIRCK VAN WIJCK
1660

Reeckeninge, bewijs
als voocht van het
HEIJNDRICX ende van
ende overlijden van
men is gestelt bij

en reliqua bij ARIEN GERRITSZ IN 'T VELT
naergelaten weeskind van zaliger BERTJES
de erffenisse die het weeskind door doode
CORNELIS JAN ARIENSZ NOORTLANDER aengeco-
guldens van XL groote Vlaems, stuijvers

ende penningen als volcht:
19 november 1661 ontvangen 180 - 0 - 0

Uitgaven totaal 29 - 12 - 0

Blijft over voor het weeskind 150 - 8 - 0 op 1 maart 1662
Ondertekend door Cornelis Willemsen Loij, schout, Adriaen
Cornelissen Noorlander en Jan Willemsz Ramp, weesmannen.
Opgesteld door Bartelsen Swagers, secretaris tot Waerder.
De 150 guldens zijn op interest aan de kerk van Waerder gezet,
en de 8 stuivers aan de voocht gegeven voor zijn diensten.

Op heden den 22 augustus 1662 so sijn verschenen voor schout
en weesmeesters tot Waerder AECHJEN JANS, wonende oosteijnde
van Waerder, weduwe en boedelhoudster van zaliger PIETER
CORNELISZ NOORLANDER, haar overleden man, geassisteerd met
FLORIS JANSZ JONGENDOORN hare gecozen voocht in desen ter ene
zijde ende CGRNELIS CORNELISZ DE LANGE, burger tot Oudewater,
oom ende naaste bloetvoocht van. moederssijde over CORNELIS

PIETERSZ, voorsone ende noch onmondich sijnne van PIETER
CORNELISZ NOORLANDER zaliger, geassisteerd met WILLEM JANSZ,
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mede oom van het weeskint ter andere zijden.
De akte betreft de uitkoop van het weeskinds vaderlijk erfdeel
van 130 carolus guldens te XL grootte het stuk.
Opgemaakt voor Cornelis Willemsz Loij, schout, Jan Gerritsz
den Oudsten en Cornelis Geerlofsz Berchshoef (?) weesmannen te
Waarder.

Op heden den 22 augustus 1662 so sijn verschenen voor schout
en weesmeesters tot Waerder AECHJEN JANS, wonende oosteijnde
van Waerder, weduwe en boedelhoudster van zaliger PIETER
CORNELISZ NOORLANDER, haar overleden man, geassisteerd met
FLORIS JANSZ JONGENDOORN hare gecozen voocht in desen ter ene
zijde-
ende ARIEN CORNELISZ NOORLANDER, oom en bloetvoocht van
vaderszijde, geassisteerd met PIETER CLAESZ BOSMAN, mede oom
van de vijf naegelaten en nog onmondige weeskinderen van
AECHJEN JANS en haar overleden man, ter andere zijde.
De akte betreft de boedelscheiding. Zij blijft in het bezit
van de boedel, maar zal de kinderen onderhouden, en bij
meerderjarig worden of huwelijk 100 gulden betalen als uit-
koop. Waerborg voor dese uijtcoop is de campe weijlandt van
elff hondt landt, leggende in 't oosteijnde van Waerder aan de
waertschendijck tusschen Jan Claesz in 't Hout ende Gijsbert
Dircksz van Heulesteijn.
Opgemaakt voor Cornelis Willemsz Loij, schout, Jan Gerritsz
den Oudsten en Cornelis Geerlofsz Berchshoef (?) weesmannen te
Waarder.
Op 30 maart 1700 Verklaren DAAM, PIETER en MERRIGJE NOORLANDER

dat bovenstaande uitkoop betaald is.

Op 4 januari 1663 verschenen voor schout en weesmeesters te
Waarder JAN PANCKES VAN DIJCK, wonende oosteinde van Waarder,
weduwnaar en boedelhouder van zaliger CRIJNTJE CORNELIS zijn
laatste overleden huijsvrouw ter ene zijde
en CORNELIS GIJSBERTSZ IN 'T HOLL, Vader Van CRIJNTJE CORNELIS

zaliger ende grootvader en oppervoocht van het weeskind ter
andere zijde.
De akte betreft boedelscheiding. De vader belooft het weeskind
EVERT JANSZ te onderhouden tot hij meerderjarig is of trouwt
en dan als uitkoop te betalen vijf honderd carolus guldens van
XL en de gouden ring van CRIJNTJE CORNELIS. Waarborg is vijf
morgen land in het oosteinde van Waarder, belend ten oosten
Jan Gerritsz den Oudsten en ten westen Jan Pancken boedelhou-
der voornoemd.
Opgemaakt voor Cornelis Willemsz Loij, schout, Jan Gerritsz
den Oudsten en Cornelis Geerlofsz Berchshoeff, weesmeesters te
Waarder.
Op 20 februari 1692 zijn de 500 gulden aan EVERT JANSZ vol-
daan, waarmee de borg, de 5 morgen land, welke nu aan Gerrit
Jansen Hoogendoorn behoren, vrij komt.
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Rekeningen bij JAN DIRCKXZ JONGERS ende JAN VRANCKEN, beijde
grootvaders ende voochden van de weeskinderen van WOUTER JANSZ

JONGERS ende WEIJNTIEN JANS, beide zaliger.
Na aftrek van de uitgaven blijft over 146 guldens 17 stuivers
en 8 penningen, wat is opgedeeld tussen de mondige en onmondi-
ge kinderen. Bovendien berust 117 guldens en 10 stuivers bij
TEUNIS JANSZ voor de onmondige kinderen.
Opgesteld op 27 mei 1663 door secretaris Rosevelt.

Op 29 mei 1663 verklaart HARMEN ROELS, getrouwd met NEELTIEN

WOUTERS, dochter van WOUTER JANSZ voor schout en weesmeesters
van Waarder en ook voor JAN VRANCKEN, mede wonende te Waarder,
en JAN DIRCXZ JONGERS, wonende te Hekendorp, beide grootvaders
en voogden van zijn vrouw, dat hij de erfportie voor zijn
vrouw, 350 gulden, ontvangen heeft en de voogdij over haar
overneemt. Hij zet een merk.

Op 14 juni 1664 verscheen voor Cornelis Willemsz Looy, schout,
Pieter Claasz in 't Hout en Arien Gerritsz in 't Velt, wees-
meesters te Waarder, TRIJNTIEN CORNELIS VAN 'T HOF, mondig,

geassisteerd met IJSBRANT AALBERTSZ ROOSENBOOM, haar oom en

voocht, en verklaarde dat zij uit handen van haar moeder

GEERTIEN PIETERS, laatst weduwe van REIJNIER CLAASZ, als
uitkoop 60 gulden ontvangen had volgens de akte van 21 novem-

ber 1642.

Op 14 juni 1664 verscheen voor Cornelis Willemsz Looy, schout,
Pieter Claasz in 't Hout en Arien Gerritsz in 't Velt, wees-

meesters te Waarder, JAN JACOBSZ VAN HEYNINGEN bloedtvoocht en

ADRIAEN TONISZ mede voocht van de kinderen van JACOB JANSZ VAN

HEYNINGEN zaliger, met name ELISABETH ende AALTJE JACOBSdoch-

ters.
Betreft een obligatie van Jan Hermansz Waterblom van 1 nmi

1652 welke in 1664 afgerekend wordt, groot 300 guldens.

Op 27 maart 1665 verschenen voor schout en schepenen te
Waarder de kinderen van zaliger JAN THOMASZ SNOECK, met name

HENDRICK JANSZ SNOECK, ARIEN JANSZ SNOECK en ARIAENTIEN JANS

SNOECK.
<de inhoud van de akte is onleesbaar>



13

Op 7 juni 1665 verscheen voor Cornelis Willemsz Looij, schout,
Cornelis Willemsz Ramp en Floris Jansz Jongendoorn, schepenen
en weesmeesters te Waarder, GEELLIS GIJSBERTSZ RAMP, meerder-
jarige zoon , en GUILIAN' PELLECOORN, als man en 'voogd_ van
AELTIE GIJSBERTS, dOChter Van GIJSBERT PIETERSZ RAMP en
NEELTIE PIETERS zaliger, en DIRCK PIETERSZ VAN VLIET, haar
gewezen voogd. Hij wordt van zijn voogdijschap ontslagen en
bedankt voor zijn diensten.
Opgesteld door secretaris Reynevelt.

Op 10 juni 1665 verscheen voor Cornelis Willemsz Looij,
schout, Cornelis Willemsz Ramp en Floris Jansz Jongendoorn,
schepenen en weesmeesters te Waarder, PIETER PIETERSZ KEIJSER
als man en voogd van AELTIE GERRITS in aanwezigheid van HAGSEN

JANSZ en verklaarde ontvangen te hebben de erfenis voor zijn
vrouw, groot 1724 gulden, volgens testament van MARRITIE BORS

zaliger.

Rekeningen door THEUNIS JANSZ VAN 'T HOL en HENDRICK JANSZ
JONGERS in plaats Van zijn Vader JAN DIRCKSZ JONGERS, beide
voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger WOUTER JANSZ

JONGERS en WEIJNTIE JANSDR.
Ontvangen 206-0-0 en uitgegeven 117-10-O. Blijft over 88
guldens en 10 stuivers.
Opgesteld door secretaris Rosevelt.

Verschenen voor schout en weesmeesters te Waarder FRANCK

WOUTERSZ, mondige zoon, en JAN ROELSZ DE JONGE, man van ATHIEN
WOUTERSDR, zoon en dochter van WOUTER JANSZ JONGERS en WEYN-

TIEN JANSDR.
<de inhoud van de akte is on1eesbaar>

Rekeningen door THEUNIS JANSZ VAN 'T HOL en DIRCK JANSZ

JONGERS, Voogden Van AAESIE WOUTERSDR en DIRCK WOUTERSZ.

Totaal ontvangen 319-12-O en 159-10-O.
19 mei 1666.

Op 19 mei 1666 verscheen voor Schout en weesmeesters te
Waarder JAN' LEENDERTSZ STOLWIJCK, man en 'voocht van HAEGEN

WOUTERS om hen te bedanken voor hun trouwe bewint, regering en
administratie.
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Opgave betaalde portie aan DIRCK WOUTERS door TEUNIS JANSZ VAN
'T HOL. Betaald 112 guldens en 3 stuivers in aanwezigheid van
Cornelis Willemsz Looij, schout, Jasper Gijsbertsz Camerick en
Arien Cornelisz Noortlander, weesmeesters te Waarder op 19 mei
1666.

Verscheen voor schout en weesmeesters PIETER GIJSBERTSZ RAMP,
mondige zoon van GIJSBERT PIETERS RAMP om zijn gewezen voocht
DIRCK PIETERS VAN VLIET te bedanken. Gedaan op 2 juni 1667
voor Cornelis Willemsz Ramp, schout, Gijsbert Pieters Ramp en
Balthen Willemsz Velthuijsen.

Op 16 maart 1668 verschenen voor Cornelis Willemsz Ramp,
schout, Gijsbert Pieters Ramp en Balthen Willemsz Velthuijsen
HAGHEN JANSZ HOOGENDOORN, weduwnaar van zaliger MERRICHIE JANS
BERCHSHOEF ter ene,
en JAN CORNELISZ BESTERADER ende PIETER JANSZ BERCHSHOEF als
wettige bloedvoochden over JAN HAGHENSZ ende CORNELIS HAGHENSZ
nagelaten weeskinderen van HAGHE JANSZ HOOGENDOORN en MERRI-
CHIE JANS BERCHSHOEF ter andere zijde, Beschreven wordt dat de
vader boedelhouder is, de erfportie van de kinderen_ en de
onderhoudsplioht van de vader.

Op 5 mei 1668 verschenen voor Cornelis Willemsz Looij, schout,
Teunis Jansz van 't Hol en Jan Jansz Kaescooper, schepenen van
Waarder, DIERT PIETERSZ RAMP en GERRIT SIJMONSZ SWARTENDIJCK
en JAN HEYNDRICKSZ VERBURCH, zijn geweesene bloetvoochden van
vaders en moederszijde. Hij verklaart dat zij volledig voldaan
hebben en bedankt ze. Mede namens zijn broer SIJMON PIETERSZ
RAMP en zijn zus MEIJNS PIETERS RAMP, tesamen kinderen van
PIETER DIERTEN RAMP en MERRICHIE SIJMONS Zaliger.

Op 16 januari 1669 verschenen voor Gerard Mulock, schout, Jan
Cornelisz den Oudsten en Gerrit Sijmonsz Swartendijck, wees~
mannen ende schepenen van de ambacht van Waarder,
JAN JANSZ HOOGENDOORN, weduwnaar van zaliger TRIJNTIE DIERTENS
RAMP ter ene zijde,
en CORNELIS DIRCXSZ ACHTERHOF en GERRIT ROELOFS RAMP als
voogden van NEELTIE JANS ende TRIJNTIE JANS, kinderen van JAN
JANSZ HOOGENDOORN en TRIJNTIE DIERTENS RAMP ter andere Zijde.
Beschreven is dat vader boedelhouder is en waaruit het moeder-
lijke erfportie bestaat.
Op 21 september 1695 is een aantekening toegevoegd waarin o.a.
Staat dat ARIEN PIETERSZ ROOSENBOOM, getrouwd. met TRIJNTJE
JANSS HOOGENDOORN, NEELTJE JANSS HOOGENDOORN en CORNELIS JANSS
HOOGENDOORN hun moederlijke erfportie van (schoon-)vader
ontvangen hebben.
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Op 22 juni 1679 verscheen voor Jan Vermij, schout, Dirck
Cornelisz Ramp en Floris Jansen Jongendoorn, schepenen en
weesmannen van Waarder, LUIJT BASTIAENSS KONINCK, wonende op
het dorp van Waarder, Hij bekent schuldig te zijn aan de
weeskinderen ANNICHGEN ende JAN CORNELISS VAN PUFFELEN,
Verwekt door CORNELIS JANSZ VAN PUFFELEN bij TEUNTGEN JACOBSS
BLONCK, de som van 100 gulden. Hij belooft jaarlijks 5 gulden
intrest te betalen.

Rekeningen en bewijs door JAN WOUTERSZ HOLLANDER ende JAN VAN

RAAVENBURGHE in kwaliteit als erfgenamen van de Hr. Burgemees~
ter DE LANGE tot Oudewater ende bloetvoocht van CORNELIS
PIETERS NOORTLANDER, onmondige zoon, aan de E.H. Nicolaas van
der Hofstede, schoudt, Hagen Jansz Hoogendoorn ende Gerrit
Roelofsz Ramp, weesmannen van Waarder. Hierna volgt een deel
van een overzicht van ontvangsten en uitgaven lopend van 1662
tot 1676.

Gedeelte van een akte welke is opgesteld op 24 januari 1682.
Op 26 februari 1691 is hierbij aangetekend dat GERRIT HAGENS

HOOGENDOORN, CORNELIS HAGENS HOOGENDOORN en MAGTELT HAGENS

HOOGENDOORN, alle kinderen Van HAGEN JANSEN HOOGENDOORN,

verklaren het bewijs van duysend gulden, volgens bovenstaande
akte, ontvangen te hebben.

Bekenne van Nicolaas van der Hofstede, schoud, Gerrit Jansz
Hoogendoorn en Gerrit Cornelisz Bredijk, weesmannen te Waar-
der, dat een obligatie van 100 gulden van WILLEM LOY in de
weeskist gestort is ten voordele van JAN GERRITS. Getekend
door GERRIT JANSZ VAN RIJN op 25 mei 1684.

Door overlijden van WILLEM CORNELISZ LOOIJ zijn de alsnog
minderjarige kinderen van zaliger CORNELIS WILLEMS LOOIJ en
AALTGEN GERRITS RUIJSEN zonder voogd. Als nieuwe voogd wordt
benoemd RUIJSCH CORNELISZ LOOIJ.

Op 9 januari 1692 verschenen voor Nicolaas van der Hofstede,
schout, Cornelis Ariens Noorlander en Dirk Willemss Pols,
weesmannen, GERRIT YSBRANTSS ROOSEBOOM, weduwnaar van MERRIGIE
FREDERIX DE JONG ter ene,
en EWOUT HONKOOP als voogt over de 5 weeskinderen van GERRIT
YSBRANTSS ROOSEBOOM en MERRIGIE FREDERIX DE JONG met name
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NEELTJE, JANNETJE, KORNELIA, IJSBRAND en FREDERIK GERRITSE
ROOSENBOOM, ter andere zijde. Beschreven wordt de moederlijke
erfportie. Vader houdt de inboedel en heeft de onderhoud
verplichting.

Op 25 april 1692 verscheen voor Nicolaas van der Hofstede,
schout, Gerrit Jansen Hoogendoorn en Cornelis Jansen Ramp,
weesmannen te Waarder PIETER JANSEN VAN LEEUWEN, wonende op
Bodegraven. Hij verklaart schuldig te zijn aan de minderjarige
kinderen verwekt bij MERRITJE KORNELIS INT HOUT, met name
GRIETJE, JAN en KORNELIS VAN LEEUWEN, een somme van ....
<de rest van de akte is niet aanwezig>

Op 6 december 1692 verscheen voor Nicolaas van der Hofstede,
schout, Gerrit Jansen. Hoogendoorn en Cornelis Jansen Ramp,
weesmannen te Waarder JAN CORNELIS INT HOUT, wonende in
Waarder. Hij verklaart schuldig te zijn aan de 3 minderjarige
kinderen van PIETER JANSEN VAN LEEUWEN, verwekt bij MERRITJE
KORNELIS INT HOUT, sijn overleden huisvrouw, met name GRIETJE,
JAN en KORNELIS PIETERSS VAN LEEUWEN, woonende onder Bodegra~
Ven een som van 220 gulden in kwaliteit als voogd, die hen bij
erfenis van GRIETJE ENGELS VERHAGEN is aangekomen. Interest is
Vier ter hondert. Borg is 'vijf mergen land, gelegen in 't
westeinde van Waarder.
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Inventaris nummer 2.

Weesboek 1793 - 1798

(Dit nummer is waarschijnlijk het eerste katern van een
gesloopt weesboek, het bevat slecht 2 akten)

Op 26 april 1793 verscheen voor Eeuwout Rijkaart, schout, en
Jacob Zaal en Jan Dirkse Hoogendoorn, weesmannen van Waarder
MARIA UYTHOL, weduwe van JACOBUS MEIJDERWIJK, te Bergambagt.
Zij regelt i.v.m. een ‘voorgenomen. huwelijk de erfenis voor
haar minderjarige kinderen NEELTJE MEIJDERWIJK, oud 11 jaren
en FRANK MEIJDERWIJK, oud 10 jaren.

( zie ook inventaris nummer 5, request, ongedateerd )

Op 14 november 1798 verscheen voor Thomas Snoek en Huijbert
Snel, weesmeesters van Waarder SIJGJE BOON, weduwe van ARIE

STOLKER. Zij regelt de erfenis voor hun kind JAN, oud 4 jaren.
Als voogden worden aangesteld PIETER STOLKER te Diemerbroek en
ARIE LOOIJ te Waarder. J. Maandag tekent als secretaris.



18

Inventaris num er 3.

Testamenten met vooqdijstellinq en uitsluiting van de weeska-
mer, ter kennisneminq hiervan inqezonden, 1797 - 1800

(Dit nummer bevat 4 akten)

Op 30 december 1797 akte opgemaakt voor Simon Maandag, secre-
taris, en Thomas Snoek en Crijn. Ockerse, schepenen van de
dorpe- en ambachte van Waarder door GIJSBERT GELDERBLOM en
EMMIGJE VAN DEN DOOL. Zij stelden als voogden over hun minder-
jarige kinderen aan PIETER GELDERBLOM, broer van Gijsbert en
ADRIAAN VAN DEN DOOL, broer van Emmigje. Getuigen bij deze
reeds op 9 februari 1797 genomen beslissing zijn Jacob Zaal,
Pieter Bergshoef, Gijsbert van der Laan, Cornelis Verweij, Jan
Verweij, Claas Beijeman en Arie Hogendoorn.

Op 20 januari 1800 akte opgemaakt voor Simon Maandag, secre-
taris, en Thomas Snoek en Crijn Ockerse, schepenen van de
dorpe en ambachte van Waarder door HERMANUS DEN HOOGLANDER en
CORNELIA SPIJKER. Zij stelden als voogden aan Simon Maandag te
Waarder en Pieter Spijker Jansz te Oudshoorn, en zetten beiden
een merk.

Op 20 januari 1800 akte opgemaakt voor Simon Maandag, secre-
taris, en Thomas Snoek en Crijn Ockerse, schepenen van de
dorpe en ambachte van Waarder door WILLEM GERRITSZOON VAN DER

NEUT, wed. Van ANNIGJE POLS. Betreft dochter NEELTJE VAN DER

NEUT, huisvrouw van HUGO VAN STAVEREN te Moordrecht, in eerder
huwelijk verwekt bij NEELTJE HOGERREGT en de 5 kinderen
Verwekt bij ANNIGJE POLS, met name GERRIT, ARIJ, DIRK, WILLEM

en PIETER. Hij stelde als voogden aan Bastiaan Jungerius en
Jan van der Lee, beiden te Oudewater.

Op 20 februari 1800 akte opgemaakt voor Simon Maandag, secre-
taris, en Thomas Snoek en Crijn Ockerse, schepenen. van de
dorpe en ambachte van Waarder door HUYBERT SNEL en GEERTRUIJ
VAN VLIET wonende te Bodegraven. Zij herroepen o.a. hun
huwelijksvoorwaarden van 12 september 1772 voor notaris
Gijsbert Zwartijk te Woerden. Genoemd wordt hun dochter
TRIJNTJE SNEL, gehuwd met PIETER VAN RIJN. Geertruij zet een
merk.
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Inventaris nummer 4.

Akten van vertichting en uitkoop 1660 - 1808

(Dit nummer verkeert in zo’n slechte staat dat het niet
opvraagbaar is, het bevat 4 akten. Onderstaande gegevens zijn
overgenomen uit de index)

Akte van 'vertichting en uitkoop, gepasseerd ‘voor schout en
weesmannen van Waarder door GIJSBERT PIETERS RAMP, wed. en
boedelhouder‘ van. NEELTJE PIETERS ‘VAN `VLIET, wonende aan de
Nieuwe Brug onder Waarder, in overleg met zijn oudste zoon
WILLEM GIJSBERT RAMP en DIRK PIETER VAN VLIET als voogd over
de jongere kinderen GERLOF, PIETER, ALTIEN, GERTIEN, JAN en
LEENDERT, 1660 februari 24.

Akte van vertichting, uitkoop en scheiding, gepasseerd voor
schout en weesmeesters van Waarder door AAGJE JANS, wed. van
PIETER CORNELISZ NOORLANDER op 't oosteinde van Waarder, 1662
augustus 22.

Akte van vertichting en uitkoop ten overstaan van schout en
weesmannen van. Vleuten door JANNETJE HOOGENDOORN, wed. van
CORNELIS VERWEY, gedaan wegens aanstaand tweede huwelijk, 1788
april 19.

Akte van vertichting en uitkoop ten overstaan van weesmeesters
van Waarder door ANNIGJE VAN DER GIESEN, wed. van WILLEM

KOORN, 1808 april 15.
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Inventaris nummer 5.

Reggest na 1789

(Dit nummer bevat 1 akte)

Request aan schout en schepenen van Waarder door MARIA

UIJTBOL, wed. van JACOBUS MEIJDERWIJK te Bergambacht, inzake
gevreesde moeilijkheden. bij haar aanstaande tweede huwelijk
als gevolg 'van 'verzuimde vertichting' na het overlijden 'van
haar eerste man in oktober 1789 te Waarder. Haar eerste
huwelijk werd gesloten in 1781. In 1789 waren er 2 kinderen
uit dat huwelijk, n.1. NEELTJE MEIJDERWIJK, oud 11 jaren en
FRANK MEIJDERWIJK, oud 10 jaren. Deze akte is ongedateerd,
maar na 1789.

( zie ook inventaris nummer 2, akte 26 april 1793)
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Inventaris num er 6.

Stukken inqekomen ter weeskamer, benodiqd voor een iuiste
administratie van de betreffende boedels, 1642 - 1806

(Dit nummer verkeert in zo’n slechte staat dat het niet
opvraagbaar is, het bevat 7 akten. Onderstaande gegevens zijn
overgenomen uit de index)

Machtiging aan de Baljuw en de beide weesmeesters van Noord-
Waddingsveen, gegeven ten overstaan van schepenen aldaar aan
WOUDER DIRCKSZ., wed. van WILLEMPGEN MELTGEN (?) DR., en Vader
en voogd van GRIETJE WOUTERS, over enig goed van de laatste en
haar broers en zusters, gelegen in het ambacht van Waarder,
over te dragen aan ADRIAEN STEVENS KAESKOOPER, 1642 april 22.

Approbatie van de schout en de beide weesmannen van Bodegraven
van de overdracht van enig vast goed in de jurisdictie van
Waarder en gedeeltelijk eigendon\ van. DIRCK IDANIELS, het in
West-Indie vertoevend weeskind van wijlen DANIEL CLAESZ, en
aangekocht door ADRIAEN STEVENS CAESCOPER te Zwammerdam van
WOUTER DIRCXSZ., gehuwd met de wed. van DANIEL CLAESZ., 1642
december 7.

Getuigenis voor schout en weesmeesters van Waarder van CLAES

JANSZ. IN 'T HOUT, oud weesmeester, ten verzoeke van de
vroegere schout GERRIT AELBERTS, hoe in 1628 bij het overlij-
den van des schouts vrouw WILLEM DIRCK HEYMANS, timmerman te
Alphen, als oom en bloedvoogd van des schouts zoon AELBERT
GERRITS enige roerende goederen van het weeskind zou hebben
verduisterd "tegen ordre ende costuyme van onse weescamer",
1643 augustus 21.

Machtiging van MERTEN ROELEN te Stolwijk, oom en voogd van JAN

JANS. weeskind van JAN ROELEN, afgegeven voor gezworenen in
het ambacht van Stolwijk, dat de gelden ‘van het weeskind,
berustende in de weeskist te Waarder, zullen worden gelicht
door de medevoogd JACOB JANSZ. om voor leeftocht te dienen,
waarbij zij beiden als voogden beloven de schout en de wees-
meesters van Waarder "daervan te indemneren, te vrijen ende
quiteren", 1653 februari 18.

Machtiging van MAERTEN ROELEN als voogd van JAN JANSZ. en
ANNETGEN JANSDR., gegeven aan JAN KLAESZ. KIEVIET, secretaris
van Woerden, om 'voor hen te ontvangen een. bedrag dat deze
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wezen toekwam van de wed. van LAMMERT GERRITS, 1654 mei 18.

Uittreksel uit een 'verklaring 'van schonp en. weesmennen jvan
Waarder betreffende GIJSBERT PIETERS RAMP, wed. van NEELTJE
PIETERS VAN VLIET, die nog steeds met toestemming van schout
en weesmannen geen_ vertichting had kunnen doen jegens zijn
weeskinderen en daartoe niet zou kunnen verschijnen, zolang
geen bijzondere maatregelen waren getroffen inzake moeilijkhe-
den wegens een banvonnis van het Hof van Holland, 1660 januari
24.

Borgstelling voor weesmannen te Waarder door JAN VAN DER LEE
te Oudewater en HUGO VAN STAVEREN te Haastrecht, groot 100
gulden wegens door weesmannen te besteden uitgaven ten behoeve
van de kinderen van WILLEM VAN DER NEUT, 1806 augustus.
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Inventaris nummer 7.

Stukken betreffende de uitkerinq van beheerd weesqoed na
beeindiginq der vooqdi1J 1662 - 1684

(Dit nummer verkeert in zo’n slechte staat dat het niet
opvraagbaar is, het bevat 2 akten. Onderstaande gegevens zijn
overgenomen uit de index)

Akte van ontvangst, gepasseerd voor schout en weesmeesters van
Waarder door PIETER. ABRAMS als man en voogd van LIJSBETH
DAMEN, en de jongere kinderen van DAEM PIETERS VAN DER LEE en
MARICHJEN LAMBERTS wegens de uitkering door hun stiefvader van
de nalatenschap van HEYLTJEN VRANCKEN, hun grootmoeder, 1662
oktober 31.

Akte van comparitie voor schout en weesmannen van Waarder van
PIETER GERRITS VERWEIJ te Gravekoop en ARIE FLORISZ. HOOGEN-

BOOM te Vleuten, meerderjarig geworden kinderen, te voren
onder voogdij van hun oom FLORIS JANS JONGENDOORN, waarbij zij
voogd en weesmannen bedanken voor hun zorgen en hen quieren
voor het beheer van het ouderlijk erfgoed, 1684 mei 4.



De stichting Oudheidkamer Reeuwyk
beheert niet alleen het Streekmuseum aan de
Oudeweg te Reeuwy/Q maar wil ook een
Centrum zyn voor de geschiedenis van het
Reeuwnkse land

In deze streekgeschiedenis neemt de
genealogie een belangryke plaats in.

Medewerkers van de werkgwoep
'Bronnenontsluiting' ontsluiten hiervoor
originele bronnen die veelal moeilyk
toegankelyk zyn.

De resultaten worden in eigen beheer
uitgegeven in de serie Reeuwykse Bronnen'
die tegen koslprys verkrygbczar Worden
gestelai

Collectiez
» Comguterbestand met ruim 160.000 personen
» Brondocumenten _ _ _

¢ Naslagwerken, waaronder een groot aantal per|od|eke genealoglsche uutgaven

¢ Famiheadverienties en bidprenties, zowel papier als digitaal.

o Reeuwiikse bronnen.

h umreeuwi ik.nl/genealoqie 01 algemeenhtml

Gevestigd in het __

Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwujk
Oudeweg 3 281 1 NM Reeuwijk, tel 0182 - 393 773


