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voor Bastiaen Werboutsz van Ravensbergh,
schout, Harmen Cornelisz Vergans en Arien Jansz Bloncq,
schepenen en weesmeesters van Sluijpwijck NARIEN eh JACOB
HUIJGEN BLONCQ, gebroeders, soonen van sal. HUYCH MAERTENSZ
BLONCQ, beijde getrout te Sluijpwijck. Zij hebben van hun
voogd Gijsbert Puttershouck te Gouda al hun goederen ontvangen, die door hem beheerd zijn. Zij bedanken hem voor zijn
goede voogdij. Arien en Jacob zetten een merk.
31-12-1666

Comp

24-1-1667 heeft Jacob Huijgen Blonck een rentebrief van 600
gulden in de weeskamer gebracht van GIJSBERT FEYSZ t.b.v. het
weeskind van CORNELIS CORNELIS MOL ten overstaan van schout
Harmen Cornelis Vergans en Arij Jansz Bloncq weesmr. Harmen
zet een merk, Arij tekent.

Brief aan de

Weesm. van Gouda.

van HUIJBERT PIETERSZ DONSELAER te
2 onmondige kinderen,
is verticht in de
hun
Vader
van
voor wie de nalatenschap
voogden
nu ook de
hun
soo
verzoeken
weeskamer te Gouda,
weeskamer
in
mede
naar
de
SYNTJE
JANS,
goederen nagelaten door
hiermede
Sluijpwijck
gaat
van
Gouda te brengen. De weeskamer
accoord en neemt geen verantwoording meer voor de kinderen,

Alsoo SIJNTJE

JANS weduwe

Sluijpwijck is overleden, naelatende

21-2-1667.

11-4-1667. Sijn 600 car.guldens door JACOB HUIJGEN BLONCQ op
24-1-1667 ter weeskamer gebracht toebehorende aen NEELTJE
CORNELIS MOL, weeskint Van CORNELIS CORNELIS MOL en MARRITJE
JANS SNEL, met toelaten Van CENT JANSZ SNEL en HANS CORNELIS
MOL, hun voogden. Het geld is als hypotheek uitgegeven aan
AEFJE BUIJENS en haar kinderen, Jan Cornelis Mol tekent, Cent
Jans Snel zet een merk.
ARIEN CORNELIS VAN DER SNOECK Vader Van 2
weeskinderen en CORNELIS MAERTENSZ BLONCK als

Heden 5-5-1668

onmondige

heeft

bloetvoogd, de erfportie van de 2 kinderen gekomen van hun
nl. 570
grootvader en grootmoeder ter weeskamer gebracht kostte
2
guldens en 6 stuivers. Voor openen van de kist
idem
guldens en 40 stv. Arij Cornelis van der Snoeck tekent
Cornelis Maertensz Blonck.
23-5-1668 hebben. CORNELIS MAERTENSZ BLONCK en JAN PIETERSZ
BLONCK,
voogden van CORNELIS en MAERTEN ARIENSZ VAN DER
500
SNOUCK, weeskinderen van JACOMIJNTJE MAERTENSZ BLONCQ,
rentebrief
daarvoor
een
gelicht
en
uit
de
weeskist
Car.gld
gekocht op naam van Willem Cornelis van Swieten wonende onder
Blommendael.

2

dezelfde datum heeft de Vader van de kinderen het resterende geld uit de weeskist gehaald.
Op

26-11-1669 heeft Arij Cornelis van der Snoeck tot onderhout
Van zijn 2 kinderen uit handen van Cornelis Maertens Blonck 61
gld 40 stv ontfangen, zijnde de rest van hun erfportie.

heeft uit

Hij
MAERTEN CLAESZ DE RUIJTER.
CLAES JANSZ DE RUIJTER, en LEENDERT JANSZ

31-1-1669 Comp.
handen van Vader
ARIEN

JANSZ

wonende

Zd-Waddinxveen,

en

exvoogden,
40 gld en een
en

oomen

ontvangen een silveren beker, goutringetje,
custingbrief. Hij is daarmee voldaan en zal niets meer uit
zijn moeders nalatenschap opeisen. Claes en Leendert tekenen,
Arien zet een merk.
Comp

JAN

heeft uit
de

boedel

PIETERSZ KLEYN` getrout met JAEPJE LEENDERTS.
de weeskist gelicht de copien van de inventaris
van MARRITJE RUTTEN sa en een obligatie

tot laste van
stuivers, zijnde

JAEPJE LEENDERTSZ
91

guldens en

DERTS

1669.

7

in de boedel van

Hij

als

t.b.v.

Corenmolenaar,
van JAEPJE LEENGeteyckent 6 meij

LEENDERT JANSZ

de

MARRITJE

erfportie

RUTTEN.

5-8-1669 heeft CORNELIS GROEN ter weeskamer gebracht een
za DANIEL
rentebrief van 500 ca.gld t.b.v. de 2 weeskinderen
VAN
DER
REE als
DANIELSZ en met toestemming Van JAN CORNELIS
van
de
kinderen
heeft
stiefvader en SENT JANSZ SNEL als voogd
de
50
gld
uit
JAN DANIELSZ 100 Ca.gld en DANIEL DANIELSZ
te
laten
maken.
Er
blijft
weeskist gelicht om daarvoor kleding
nog 350 gld in de weeskist. Jan Daniels tekent, Daniel Danielsz en Cent Jansz Snel zetten een merk.
17-11-1669 heeft Bastiaan Werboutsz van Ravensberch 58 gld en
het
rente sinds 14-9-1665 ter weeskamer gebracht toebehorende haer
weeskind van AERT HENDRICKSZ POOL, genaemt MARY AERTS,
aengecomen door het overlijden van POOL HENDRICKSZ. De rente
10 gld 8 stv is aan de moeder van het kind uitgekeerd. Getekend o.a. door BERBER JANS (de moeder ?). Cornelis Hendricksz
Pool (merk).
28-11-1670 heeft HUICH MEESEN HOECK een rentebrief van 450 gld
afgelost, behorende aen de weeskinderen, van JANNITJE DANIELSZ
sa, hun grootmoeder en hebben SYMEN en JANNETJE PIETERS

geassisteerd

met CORNELIS WILLEMSZ
3

GANS

(?)

als

hun gecoren

voogd, ieder zijn vierde part uit de weeskist gelicht. Zij
bedanken hun oom en voogd JAN PR SYMENSZ DE JONGE voor zijn
voogdij, getekend op 9-12-1670, zodat voor PIETJE en NELLICHJE
PIETERS ieder 1/4 part in de weeskamer blijft ter somme 124
gld 2 stv. Jannetje en Symen zetten merk, Cornelis Willemsz

tekent.
(vergelijk akte 3-6-1678)
26-1-1671 heeft

NEELTJE

CORNELIS

MARCUS
MOL,

JASPERSZ SUDAEN,

onder geboden synde

naegelaten kint van

CORNELIS

CORNELIS

verwekt bij MARRITJE JANSZ SNEL, met toestemming van
ondergetekende voogden, uit de weeskamer gelicht een rentebrief t.b.v. NEELTJE CORNELIS MOL van 600 gld, verleden bij
MOL,

AEFFGEN BUIJENSZ

wed. Van

sal.

THONIS

JANSZ VAN LEUWEN.

Met

Sudaen en Neeltje voldaan met de
Marcus en JAN CORNELIS SNEL (voogd)
tekenen, Neeltje zet merk.

brief zijn Marcus
erfenis van haar Vader.

deze

Huijden den 4e April 1671 heeft JAN DANIELSZ GRAVESTEIJN met
consent van SENT JANSZ SEL (= SNEL ?), zijn oom, daar de medevoogd is overleden, uit de weeskist gelicht een obligatie van
300 gld, ten laste van de Hr JOHAN DE VRIJ t.b.v. JAN DANIELSZ
GRAVESTEIJN en zijn broer DANIEL DANIELSZ en daar de hr de
Vrij de obligatie wil aflossen en daar JAN DANIELSZ enig geld
nodig heeft, mag hij 100 gld met aftrek van zijn tegoed tot
zich nemen en de resterende 200 gld weer ter weeskamer brengen. Jan Daniels tekent.
Op 16 mey 1671 is bij de secretaris van Sluijpwijck in de
weeskist gebracht 200 gld wegens de obligatie van voornoemde
de Vrije, en de andere 100 gld door‘ JAN' DANIELSZ genoten,
verder nog ingebracht 7 gld rente van voorn obligatie, waer
jegens is getrocken voor t openen van de weeskist 2 gld 12
stv. Resteert 204 gld 8 stv.
Op 8

september 1671 heeft

JAN PR SYMONSZ DE JONGE,

als voocht

van de 2 weeskinderen van salr. JANNETJE DANEN, genaemt PIETJE
en NEELTJE PIETERS 248 gld 5 stv, uit de weeskist gelicht, bij
HUYCH MEESZ HOECK afgelost, om door JAN PIETERSZ op interest
ten profijte van de weeskinderen, gestelt te werden, voor de
sufficantheyt (?) dat de penningen en rente weer ter weeskamer
komen of uitgekeerd worden als de kinderen mondig worden of
trouwen. LEENDERT JANSZ RAVENSBERG, bode van Sluijpwijck,

stelt

zich borg. Leendert tekent.

26-ll-1671 hebben CENT JANSZ SNEL en JAN SYMONSZ COSTER, als
voochden van cha 2 weeskinderen bij voorn. SNEL verweckt bij
MARRITJE SYMONSZ COSTER in de weeskist gebracht 71 gld 12
penningen hen aenbestorven door het overlijden van JAN BRUIJNEN en AECHJE AERTS tot Bergambacht overleden. Hiervan is
afgetrokken

15

gld

13

stv als onkosten en aanschaf kleding.
4

Cent Jansz en Jan Symonsz

zetten een merk.
0

23-3-1672 heeft

gld 8 Stv uit de weeskist
jegens aenstaende Paesschen

DANIEL DANIELSZ 204

gelicht, alsoo Daniel Danielsz

hem

in den huywelicken State meijnt te begeven. Merk gestelt door
Daniel Danielsz GRAVESTEIJN.
27-11-1673 heeft

weeskinderen,

als

BLONCK
oom van de 4
geproSARA MAERTENSZ BLONCK,
BLONCK,
die mede compareerde, het

CORNELIS MAERTENSZ

nagelaten door

creert bij JAN PIETERSZ
Idem zijn door Schout en schepenen aangesteld JAN HUIJGEN
BLONCK en BASTIAEN WERBOUTSZ VAN RAVENSBERG als voogden over
voogdijschap aanvaard.

het weeskind van

CLAES HARMENSZ VERGANS

sa.

Schout en Schepenen van Sluipwijk CENT
over JAN DANIELSZ GRAVESTEIJN en DANIEL
Zij zijn meerderjarig geworden en
spreeckende
tot laste van CLAES WERontvangen 2 obligaties
in
de weeskist berustende.
BOUTSZ samen 750 gld, tot nu toe
aanspraak
op te nmken. Jan
Zij beloven verder nergens meer
Daniel
Danielsz tekent.
Daniels en Cent Jansz zetten een merk,
Comp. voor
JANSZ SNEL als VOOCht
DANIELSZ GRAVESTEIJN.

27-11-1673

20-12-1673

weesmannen aangesteld als
Vader, en PIETER JACOBSZ BLONCK,

zijn door schout

en

Voogden JACOB JANSZ BLONCK,
oom, v.h. weeskind. van. MARRITJE JACOBSZ
JACOB JACOBSZ BLONCK, nu

11-9-1676 Vermits

't

out omtrent

overlijden van

2

BLONCK.

jaren.

sa, genaemt

is
jaren

CLAES HARMENSZ VERGANS,
VERGANS,

tot voogd in zijn plaats over CORNELIS CORNELIS
nagelaten zoon van CORNELIS HARMENSZ VERGANS out
gestelt GHIJSBERI‘ HENDRICKSZ KAMERICKER, sijn oom.

19

Getekend
door W. Eno (= schout), merk van Pieter Cornelis de Jonge en
Jan Ariens Blonck (weesmannen).

9-ll-1676 heeft IGNATIUS DIRCXSZ gehuwd met HELENA CENTEN SNEL
consent van voogden en weesmannen uit de weeskist gelicht
27 gld 13 stv 40 penningen, die Helena aenbestorven zijn door
het overlijden van JAN BRUIJNEN en AECHJE AERTS te Bergambacht
overleden. Getekend. door Jan..Ariensz Blonck en. Jan Gerrits
Versloot. Merk van Ignatius, Cent Jansz Snel en Jan Simonsz
met

COSTLSI

.

9-11-1676 heeft

MARIJTGE CENTEN SNEL,
5

j.d.

out ca

25

jaar uit

weeskist gelicht 27 gld 13 stv 40 penn haer aenbestorven
door het overlijden van JAN BRUIJNEN en AECHJE AERTS te
Bergambacht overleden. Getekend door Jan Ariensz Blonck en Jan
Gerrits Versloot. Merk van Ignatius, Cent Jansz Snel en Jan
Simonsz Coster.
de

huijden 3-6-1678 bekennen PIETERTGE en NELLITGE PIETERSZ
ontfangen te hebben 200 gld met de verlopen interest, die bij
JAN PIETER SIMONSZ DE JONGE als gewesen voogd over de voorn 2
personen uit de weeskist zijn gelicht en op interest zijn
uitgezet aen CORNELIS WILLEMSZ HAM en nu zijn afgelost. Zij
ontvangen verder 48 gld 5 stv en beloven_ de wed. van JAN
PIETER SIMONSZ DE JONGE en de wed. en kinderen van LEENDERT
JANSZ RAVENSBERCH van alle verdere aanspraken te bevrijden.
Pietertge en Nellitge zetten een merk.
Op

MARRITJE AERTS, over de 25 jaren,
POOL t.O.V. CORNELIS HENDRICKSZ

weeskint van
POOLE, haar
AERT
van
250 gld 40
gelicht
een
obligatie
de
weeskist
voocht uit
HENDRICKSZ
POLEN,
laste
van
CORNELIS
sprekende
ten
stv 2 penn.
obligatie
van
58
verder
een
Stolwijk
dd
24-4-1662,
wonend te
dd
5-5-1672.
van
ARIEN
ARIEN
SPRUIJT
ten
lasten
gld spreekende
Marritje bedankt haar voogd en de weesmannen van Sluipwijk.
Zij zet een merk, idem Cornelis Hendricksz Poole.
31-7-1678 heeft

HENDRICKSZ

11-3-1688 hebben. Gijsbert Hendricksz, president schepen_ ten
desen gesubstitueert Schout voor den Weled. Hr. Jacob Sprongh
Ambachtsheer en dijkgraef van Sluijpwijk etc. en Wyllem Claesz
Ruyt en Tonis Jansz Ronaert, weesmannen van Sluipwijk CORNELIS
PIETERSZ DE JONGE als voogd aangesteld over GRIETJE PIETERS DE
JONGE out ca. 4 jaar‘ weeskint van PIETER. PIETERSZ DE JONGE

geprocreert bij ANNETJE
het voogdijschap.

LEENDERTS.

Cornelis Pieters aanvaart

16-4-1689. Wij Beukel van der Hout, Schout, Gysbert Hendriksz
Camerijcker en Willem Claesz Ruyt, weesmannen van Sluijpwijck
hebben tot voogden. over' de weeskinderen. van. NEELTJE ARIENS
Hekendorp
CORNELIS KORS VERHEUL te
COSTERUS verwekt bij
gesteld, CORNELIS KORS VERHEUL als Vader en CORNELIS ARIENSZ
COSTERUS als oom wonende te Sluipwijk, om de goederen die de
kinderen geerfd hebben van ARIEN JANSZ COSTERUS DE OUDE
overleden alhier te beheren.
17-11-1689 hebben Beukel van der Hout, Schout, Willem Claesz
Ruyt, mede vervangende Jan Wouters Hoflandt, weesmannen op
verzoek van JACOB ARYENSZ BLOEMENDAEL, tot voogden over het
weeskind van deselve Jacob Aryensz gesteld ARYEN JANSZ COSTERUS DE JONGE en PIETER AERTSZ VAN POEL wonende te Bodegraven,
6

om

de goederen van het weeskint

te beheren zoals het behoort.
I
n

16 Meye 1690 hebben CORNELIS KORS VERHEUL en CORNELIS
ARIENSZ COSTERUS als voogden over de 3 weeskinderen van
NEELTJE ARIENS COSTERUS verwekt bij CORNELIS KORSEN, ter
Op

weeskamer van Sluijpwijck gebracht een

rentebrief inhoudende

per resto 700 gld Capitaal, gepasserd voor Schout en Schepenen
van Sluipwijk 18-12-1668 verleden bij JAN ARIENSZ BLONCK ten
behoeve van de kinderen van MARTEN HUYGEN BLONCK, verwekt bij
ANNETJE ARIENSZ BLONCK, tegen 4% rente per jaar verschijnende
1 november. Staende als hypotheek op een hofstede met 9 m 2
hont land gelegen op Ravensbergh onder Sluipwijck waervan nu
de voornoemde Cornelis Ariensz Costerus eigenaar is. Van de
rentebrief van 700 gld komen de 3 weeskinderen 500 gld toe van
wege NEELTJE ARIENSZ COSTERUS volgens een transportakte door
ANNETJE ARIENS BLONCK ten behoeve van de 3 kinderen van
NEELTJE ARIENS COSTERUS verleden en heden 16-5-1690 voor
Schout en Schepenen van Sluijpwijck gepasseerd.
In de marge: welke 500 gld de weeskinderen van NEELTJE ARIENS
de dood van ARYEN JANSZ COSTERUS, DE

aanbestorven zijn door
OUDE, hun grootvader.

16-5-1690 Wij Beukel van der Hout, Schout, Willem Claesz Ruyt,
Jan Leenderts Ravensbergh en Jan Wouters Hoflandt, weesmannen
van Sluijpwijck hebben tot voogden over de 2 weeskinderen van
Za. THIJS AERTSZ VERWOERT geprocreert bij INGETJE GIJSBERTS
gesteld REYER GIJSBERTSZ HOOGENBOOM wonend Bergambacht en
THIJS PIETERS WOERDEN backer te Waarder.
17-6-1690 hebben als boven tot voogden over het weeskind van
za. THIJS AERTS VERWOERT geprocreert bij GEERTJE CORNELIS
GRAVESTEYN, genaemt PHILIP TYSS, gesteld THIJS PRS WOERDEN
backer tot Waarder en HENDRICK GIJSBERTSZ GEESTDORP wonend
onder Woerden.
Op heden
KLAESZE

1-3-1696

bekenden

Schout

en

weesmannen

GHYSBERT

aenstaende toe versteedt te hebben de persoone van HUYGHJE THYSE VERWOERD omme deselve te leeren
wolspinnen soo veel als in haer macht is en dat ieder week
voor de somme van ene gld 6 stv. Getekend P.J. MARSBAG.

tot

Meye

Comp. HUYGH MAARTENSZ BLONCK, met procuratie van
zijn zuster .ANNETJE MAARTENS BLONCK. Hij verklaart van de
rentebrieven berustende in de weeskamer van Sluijpwijck,
spruijtende uit de verkoop 'van een hofstede dd 18-12-1668,
waarvan IH1 possesseur is CORNS ARYENSZ COSTERUS voldaen te
zijn. HUYCH tekent.

22-4-1697

7

24-l-1701 bekende
AERTSZ VERWOERT

GHIJSBERT

TIJSEN`

VERWOERT

SOOH

en mede-erfgenaam van HUIJGJE TIJS

Van

TIJS

VERWOERT,

zijn zuster, van zijn erfportie voldaan te zijn. Hij bedankt
REIJER HOOGEBOOM, VOOgd Over PHILIPS TIJSZ VERWOERD, VOOI de
andere erfportie van Huijgje Tijsse. Ghijsbert belooft verder
het Capitael staende ten laste van desselfs (zijn ?) behouden
moeder niet op te eisen dan na behoorlijke opseggingh. Gijsbert en Reijer Gijsberts Hoogenboom zetten een merk.
24-1-1701 hebben Schout en weesmannen vermits het overlijden

Van HENDRICK GIJSBERTS GEESTDORP, de insolventie Van TIJS PRS
WOERDENS en de afwesentheijd van REIJER GIJSBERTSZ HOOGENBOOM

tot voogd over het weeskind van TIJS AARTS VERWOERD en GEERTJE
GRAVESTEIJN,
genaamd PHILIPS TIJSZ VERWOERD, Ca 17 jaar,
gestelt JACOB ARIJENSZ BLOEMENDAAL, sijn. behouden vader en

TIJS 'VERWOERT zijn, half-broer. Weesmeesters Balten
Boerefijn
en Claes Jacobsen Verburgh tekenen beiden.
Willems
GIJSBERE‘

1-7-1701 bekenden DIERT en NEELTJE BALTENS BOEREFIJN, Van
hetgeen haar volgens de vertichting bij BALTEN WMS BOEREFIJN,
haar vader voor Schout en Schepenen van Sluijpwijck dd 15-61686 wegens de erfenis van hun moeder ANNETJE DIERTEN RAMP Za
uit handen van hun Vader betaald te zijn met 2 rentebrieven.
De eene van 1000 gld, gehypotekeerd op de helft van 20 morgen
land en getimmerte daarop, gelegen onder de Langeweijde,
sprekende ten laste van Vrouwe GEERTRUYT MEESTERS, en de
andere van 475 gld gehypotekeerd op 7 morgen 2h land en
getimmerte, ten laste van CORNELIS GRTS VAN HEDEN (?) leggende
als boven. De rente op deze brieven zal voor' DIERT‘ BALTEN
ingaan 24-2-1701 en voor NEELTJE een jaar later. BALTEN
BOEREFIJN zal 150 gld blijven beheren, die Diert en Neeltje
niet voor 24-2-1705 mogen opeisen. Ondertekenen DIERT, NEELTJE
en JAN WILLEMSZ BOEREFIJN.

16-9-1703.

Schout

en

Weesmannen

stellen als

voogden

over

GRIETJE CORNELIS DE JONGE en GRIETJE PRS DE JONGE, wegens de
erfenis Van GRIETJE PRS STOLK, JAN PRS DE JONGE en GIJSBERT
D(IRKS) HEY, om deze goederen te beheren.

9-2-1707 bekende SGREVEL VAN DER GRAAFF gehuwd met GRIETJE PRS
DE JONGE, van de erfportie van GRIETJE PRS STOLCK voldaan te
zijn. Bedankt de voogden. Zet merk.

11-1-1708 Schout en weesmannen stellen tot voogden over MARTYNIS, out ca 21 jaar, HILLETJE ca 18 jaar, JACOB ca 16 jaar,
CORNELIS Ca 16 jaar en LEENDERT KLAASZ VAN LEEUWEN, ca 3 jaar
KLAAS MAARTENSZ PAT.
8

I
»

stellen tot

25-5-1708 Schout
weeskinderen van

en. weesmannen
AALTJE JANSZ VOGELENSANG,
SYMON JANSZ KOSTER, MAARTEN JANSZ VOGELESANG.

voogden over de

geprocreert bij

9-3-1711 Schout en weesmannen stellen tot voogd over het
weeskind van INGETJE AERTS BLONK, geprocreert bij SIMON JANSZ
KOSTER, SIMON AERTSZ BLONK.

21-12-1711 Ik GRIETJE

CORNELIS DE JONGE

beken

uit

de weeskamer

gelicht en uit handen van JAN PIETERSZ DE JONG en GIJSBERT
DIRKSZ HEIJ, als haar voogden, ontvangen te hebben 35 gld 5
stv 8 penn, mij toekomende uit de boedel van mijn grootmoeder
GRIETJE PIETERSZ STOLCK, verder nog 11 gld rente over boven
genoemde som. Hierbij verrekend 6 gld 14 stv als betaling voor
enige roerende goederen die ik uit de boedel van Grietje
gekocht heb. Bedank mijn voogden en de weeskamer. Getekend in
presentie Van CORNELIS JANSZ SWART en JAN' JANSZ STOLWIJCK,
schepenen van Sluijpwijck (tekenen). Grietje zet een merk.
20-2-1712 Schout en weesmannen hebben SIMON AERTSZ BLONK,
voogd over het weeskind van INGETJE AERTS BLONK, geauthoriseert om de klederen, het goud en zilver, dat het kind bezit,
te verkopen of te laten taxeren, en de opbrengst onder hem te
houden op interest.
5-3-1712 Comp. SIMON' AERTSZ BLONK. Hij heeft bovengenoemde
goederen laten taxeren op 123 gld, welke som hij zal behouden
tegen 4% per jaar ingaande op heden ten behoeve van het
weeskind.

Seclusie van
8

april

GEERTJE

getoond

ARIEN CLAESZ SPRUIJT

heeft CORNELIS LEENDERTSZ VAN LEEUWEN, gehuwd met
JANS BLONK, eerder weduwe van ARIEN CLAESZ SPRUIJT,
het testament van ARIEN CLAASZ en GEERTJE JANSZ,

1715

gepasseerd voor Huijbert van Eijck notaris te Gouda
1697, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
2.5.1715

op 10-12-

is overleden en als erfgenaam heeft
broer
LEENDERT
JANSZ STOLWIJCK, die nog mindernagelaten zijn
hebben
schout
en
weesmannen tot voogdesse over
jarig is,
zijn
moeder
GRIETJE ROMEIJN. Zij moet,
Leendert aangesteld
meerderjarig
wordt
of trouwt behoorlijke
wanneer Leendert
Alsoo

JAN JANSZ STOLWIJCK

9

verantwoording afleggen. Gedaan 2 meij 1715 in presentie van
Huijbert van Eijck, schout, Wouter Jansz Hoflant en Cornelis
f
Maartensz van Zalen, weesmannen.
U

Seclusie van
6

Meij

1715

ARIEN ARIENSZ HOGENELS

heeft

MARIA

AERTS VAN

weduwe van ARIEN

VLIET,

ARIENSZ HOGENELS, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Johan Crabet notaris te Gouda op 18-1-1693,

inhoudende seclusie van schout en weesmannen.

7-1-1717 Schout en weesmannen stellen tot voogd over het
weeskind van JAAPJE JANS OUTSHOORN geprocreert bij DAVID
ARIENSZ VAN KEMPE, JAN ARIENSZ MOLENAER.

Seclusie van

NEELTJE DIRKSZ KOSTER weduwe

van PIETER

CLAESZ

VERMEUL

16-1-1720
PIETERS
COSTER,

Andries

heeft
VERMEUL,

PIETER

HENDRIKS

BLONK,

getoond het testament

gehuwd met DIRKJE
Van NEELTJE DIRCX

wed. van PIETER CLAESZ VERMEUL,
Timmer notaris te Gouda op 27-2-1708.

Seclusie van

NEELTJE

ANDRIES,

huysvrou

gepasseerd voor

van

GERRIT

JANSZ

VERHOEF

16-1-1720 heeft

GERRIT JANSZ VERHOEF
hem en zijn vrouw NEELTJE ANDRIES,
van Eijck notaris te Gouda op 23

seclusie van schout

en weesmannen.

getoond het testament van
gepasseerd voor Huijbert
october 1710, inhoudende

Seclusie van CORNELIS VERGANS DE OUDEN
22-1-1721 heeft ARIEN JANSZ BLONK getoond het testament van
CORNELIS VERGANS DEN OUDEN, gepasseerd voor notaris Leonard
van der Valk op 6-11-1717.
Seclusie van CORNELIS VERGANS DE JONGE
22~1-1721 heeft BARBER CORNELIS VERGEER, weduwe Van CORNELIS
VERGANS DE JONGE, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor notaris Leonard van der Valk te Goude op 23-31719.
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27

april

DIRKS
STARRE.

MARIA.

Seclusie

stellen tot

1724 Schout en weesmannen

nagelaten kinderen van
VERNIEL,

DIRK VAN DER STARRE,

de perSOOn Van

Van CORNELIS JANSZ

voogd over de

4

geprocreert bij

GERRITN DIRKSZ fVAN'

DER

SWART

16-3-1726 heeft MARRITJE JANS MEUL, weduwe Van CORNELIS JANSZ
SWART, getoond een codicil door haar en haar man, gepasseerd
voor notaris Cornelis van Eijck op 19-7-1723.

Seclusie

Van SIJGJE JANS STOLWIJK

3-4-1726 heeft

AART

EVERTSZ

OUDENHUIJSEN,

getoond het

testa-

zijn overleden huisvrouw SIJGJE JANSZ STOLWIJK, gepasseerd voor Dirk Swartendijk notaris te Woerden op
27-5-1721, inhoudende seclusie van schout en weesmannen van de
plaats ,alwaar haer sterfhuijs soude mogen vallen.
ment van hem en

éeclusie

Van MARIA AARTS

25-4-1726 heeft
ARIENSZ

VLIET wed. HOGENELS

getoond akte gepasseerd
VAN `VLIET wed. van
voor Cornelis van Eijck notaris te

JAN ARIENSZ HOGENELS

bij zijn overleden
ARIEN'

VAN

moeder‘

HOGENELS

Gouda op 1-7~1717.

MARIA.

AARTSZ

7-8-1726 Schout en weesmannen van Sluijpwijck benoemen tot
voogd over de 3 nagelaten kinderen van JAN LOURISZ HOGERDIJCK
geprocreert bij TRIJNTJE DIRKSZ DE JONGE, de personen DIRK
PIETERSE DE JONG, grootvader
HOGERDIJCK, oom paternel van de

Seclusie

maternel en
kinderen.

HENDRICK

LOURISZ

Van MARRITJE SIMONS KOSTER
GERRIT SIMONSZ RUIJT getoond het testament van
overleden vrouw MARRITJE SIMONSZ KOSTER, gepas-

24-3-1728 heeft
hem en

zijn

seerd voor Leonard van der Valk notaris te

Seclusie

Gouda op 14-6-1716.

Van LEENDERT KLAASZ VERMEUL

maart 1728 heeft

van
LEENDERT KLAASZ VERMEUL, getoond het testament van haar en
haar man, gepasseerd voor Cornelis van Eijck notaris te Gouda
24

op

NEELTJE

PIETERS

4-6-1724.

ll

DE

JONG,

weduwe

Seclusie van

GEERTJE WOUTERS DE GROOT

huijsvrouw van

LODEWIJK

HARTIJSER
13 april 1728 heeft LODEWIJK HARDIJSER geexibiteerd het testament van hem en zijn overleden vrouw GEERTJE WOUTERS DE GROOT,
gepasseerd voor Hendrik van Heuven notaris te Gouda op 6-1-

1728.

Seclusie van

SARA

ARIENS

VAN

ROSSUM,

huijsvrouw van

JAN

HARMENSZ POOT

19~4-1728 heeft JAN HARMENSZ POOT getoond het testament van
hem en zijn overleden vrouw, gepasseerd voor Adriaan van der
Meer notaris te Schiedam op 30-12-1710.

Schout en weesmannen van Sluijpwijck stellen tot voogden over
de 4 kinderen van MAARTEN' VAN VEEN, verwekt bij MARRITJE
CORNELIS KLEYWEGH, de personen van LEENDERT WILLEMS SOL, oom
paternel en JAN HARMENSZ POOT, neef maternel van de genoemde

kinderen.

Actum

3 Mey

1728.

Seclusie van DIRK PIETERS DE JONG
3-5-1728 heeft JANNIGJE JANS OVEREYNDER, weduwe van DIRK
PIETERS DE JONG, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Andries Timmer notaris te Gouda op 1-8-1727.
Schout en weesmannen van Sluijpwijck stellen tot voogd over de
4
nagelaten kinderen van JACOB DIRKSZ HEIJ, verwekt bij
KLAASJE JANS VAN DUIJN, de persoon van GIJSBERT DIRKSZ HEIJ,
oom paternel van de genoemde kinderen. Actum 24-6-1728.

Seclusie van HENDRIK VAN DER VLIST
8-10-1728 heeft MARIA DIRKSZ NEUTEBOOM, weduwe van HENDRIK VAN
DER VLIST, geexibiteerd het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Andries Timmer notaris te Gouda op 25-11-1704.
Seclusie van CORNELIS RIJNEVEEN
26-1-1730 heeft JANNETJE AALBERTSZ GLIMMERVEEN, weduwe Van
CORNELIS RIJNEVEEN, getoond. het testament van haar en haar
man, gepasseerd voor Johan Hector Scheffer notaris te Nootdorp
op 26-11-1724.

12

uijt

nalatenschap van
Annetje
voorfLeonard
heeft
per
testament,
gepasseerd
Klaas Liesvelt
van der Valk, notaris te Gouda op 13-5-1728, gelegateerd aan
JAN BRUIJNEN LIEFSTE 50 gld, plus een hemdrok met zilveren
knopen. De verdere erfenis gaat naar haar naaste vrienden.
de
BRUIJNEN LIEFSTE
van
DAVID
LIESVELT
huijsvrouw
ANNETJE KLAAS

van

Legaat

JAN

VAN KEMPE.

september 1728 ontfangen Van DAVID VAN KEMPE
Idem voor de hemdrok + zilveren knopen
23 dito ontfangen van JAN VAN LUYK weesman
de opbrengst van verkocht goud en zilver
voor de portie van JAN BRUIJNEN
voor de opbrengst van kleding

50-OO-O

12

12-00-0

7-17-8
18-03-0
88-OO-8

88-00-8 ontvangen door

JAN BRUIJNEN op

14-1-1745

Seclusie van LODEWIJK HARTIJSER
13-10-1729 heeft ARIEN LODEWIJKSZ HARTIJSER getoond de acte
van voogdij gepasseerd door zijn vader LODEWIJK ARIENSZ
HARTIJSER

1729.

Actum

voor Hendrik van Heuven notaris te Gouda op 11-5-

ter presentie

Pietersz

Sluipwijk.

Seclusie

Blonk en

van Huybert van Eyck,

Philip Thysz Verwoert als

Van JOOST DIRKSZ

schout, Maarten

weesmannen. van

PAUW

26-11-1729 heeft WOUTER HUIJGEN DE HOOG, als mede executeur
van het testament van JOOST DIRKSZ PAUW, getoond het testament
bij deze gepasseerd voor Cornelis van Eyck notaris te Gouda op
21-3-1721, inhoudende seclusie van schout en'weesmannen59
Actum ter presentie vanw Maarten Pietersz Blonk en Willem
Cornelisz Schouten, Weesmannen>van sodanige plaatsen,waar sijn
sterfhuijs soude mogen vallen.

Seclusie

Van NEELTJE CORNS VERMEUL, hv Van KORS

5-5-1731 heeft

KORS

ALEWIJNSZ KRAAN

KRAAN

getoond het testament van

zijn overleden huisvrouw NEELTJE CORNELIS VERMEUL,
gepasseerd voor Leendert van der Valk notaris te Gouda op 225-1719. Actum ter presentie van Huybert van Eyck, schout,
hem

en

Willem Schoutedel en Jan van Luijk, weesmannen.

Schout en weesmannen stellen tot voogd over de
kinderen van JACOB PIETERSZ GRAVESTEYN, verwekt
KLAAS BECKMAN, JAN HARMENSZ POOT. 26-7-1731
13

'7

nagelaten

bij

GRIETJE

Seclusie

Van ARIEN HARMENSZ

VAN VLAARDINGEN

9-4-1733 heeft HARMANUS VAN VLAARDINGEN getoond het testament:
van sijn overleden vader ARIEN HARMENSZ VAN VLAARDINGEN,
gepasseerd voor Hendrik van Heuven notaris te Gouda op 13-101732

en weesmannen

Schout

stellen tot

voogd over het

kind van

verwekt door CORNELIS STEVENSZ MATSE, genaamd
JANNICHJE, de persoon van CORNELIS BACKER, oom maternel van
het kind. 29-10-1733
ANNETJE BACKER,

Seclusie van

MARRITJE

JANS

MUL,

weduwe

van

CORNELIS

JANSZ

SWART

12-3-1735 heeft JAN BALTENSZ BOEREFIJN, als executeur van het
testament van MARRITJE JANS MUL, in leven weduwe van CORNELIS
JANSZ SWART, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Cornelis van Eyck notaris te Gouda op
19-7-1723.
Actum ter presentie van Huybert van Eyck, schout, Philip Thysz
Verwoert en Cornelis van Salen, weesmannen.

Seclusie

Van JORIS GYSZE

13-8-1736 heeft
GIJSZE

VAN

VAN

RIJK

TRYNTJE CORNELIS VAN OOSTEN, weduwe Van JORIS

RIJK, getoond

het testament van haar en haar

gepasseerd voor notaris Hendrik van Heuven
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.

op

man,

31-5-1730,

Schout en weesmannen stellen tot voogden over de 2 weeskinderen van JANNICHJE JANS MOLENAER, verwekt ddor CORNELIS STEVENSZ MATSE, genaamt AELTJE, out ca 2 jaar en AAGJE out 1/2
jaar, de personen van AART JANS VAN EYCK en JAN GIJSBERTS
KOSTER, ooms van de kinderen. 14-12-1736

Seclusie van WOUTER JANSZ HOFLANT
25-5-1737 heeft GRIETJE JANSZ STOLWYCK, weduwe van WOUTER
JANSZ HOFLANT, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Cornelis van Eyck notaris te Gouda op
24-3-1718, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Schout en weesmannen stellen
ren van WILLEM KRANENBURG,

tot

voogden over de 2 weeskindeverwekt bij MARRITJE CORNELIS
14

jaar

en NEELTJE, out 11
BROER, met name CORNELIS, Out 18
JAN
KLAASZ
VAN VELZEN. Actum
CORNELIS
BROER
en
CORNELIS
1737

N

Seclusie

Van KLAAS ARENDE

4-5-1739 hebben
SOL,

skint

jaar,

1-11-

5

VAN DER LINDE

WILLEM WMSZ VAN DER LINDE

en CORNELIS

JOCHUMSZ

als voogden van DIRKJE DIRKS CONIJN, minderjarig kintvan KLAAS ARENDE VAN DER LINDE, getoond het testament

door Klaas van de Linde gepasseerd voor notaris Fredrick Luijt
op 13-1-1739, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Jan Baltensz Boerefijn is weesman.
Benoemd
VERGANS,

tot

voogd over de

verwekt bij

4

AALTJE

vmeskinderen van
KRIJNEN

JAN CORNELISZ

SWARTENDYCK,

van PIETER PIETERSZ TRIMP. 28-11-1739

de persoon

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het de 3 minderjarige kinderen van MARIA JANS RAVENSBERG
weduwe van CLAAS MAURITSZ VAN DER MEER, aangesteld de personen
van Claas Werbouts Ravensberg en Arije Cornelisz Swanenbeek,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 4 augustus 1740 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd, H. van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie van

LEENDERT HOOSBEEK

maart 1741 heeft TRIJNTJE HENDRIKSDOCHTER VRIJENOOK, weduwe
van LEENDERT HOOSBEEK, getoond het testament van haar en haar
man, gepasseerd voor Daniel van Beke, secretaris van Reeuwijk
op 7 april 1740, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Huijbert van Eijck, schout, Jan Bal4

tensz Boerefijn en Cornelis Pietersz Goutkade als weesmannen
van Sluipwijk.In kennisse van mij als secretaris H. van Eijck.

Seclusie

Van JAN DIRKSZ

VAN DER STARRE

RIJN, weduwe van JAN
DIRKSZ VAN DER STARRE, getoond het testament van haar en haar
man, gepasseerd voor Hendrik van Heuven notaris te Gouda op 28
januari 1741, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Huijbert van Eijck, schout, Jan Baltensz Boerefijn en Bastiaan Cornelisz Koster als weesmannen
5

november 1741 heeft

MARIA WILLEMS VAN

van Sluipwijk.In kennisse van mij als
15

secretaris

H.

van Eijck.

Seclusie van SELIA PIETERS VAN RIJS
30 januari 1742 heeft ARENT KLAESZ VAN DER LINDE, weduwnaar
van SELIA PIETERS VAN RIJS, getoond het testament van haar en
haar man, gepasseerd voor Daniel van Beke notaris te Bodegraven op 10 oktober 1728, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Huijbert van Eijck, schout, Jan Baltensz Boerefijn en Cornelis Pietersz Goutkade als weesmannen
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als secretaris H. van Eijck,
U

Acte van

ligting

1

van penningen,

Schout en Weesmannen van Sluipwijk JAN
meerjarig jongman, ende bekende van deselve
overgenomen en ontfangen te hebben een somme van agt en tagtig
was
guldens, agt penningen, de welke onder deselve berustende
door
het
1728
opgekomen
in
de
jare
een
legaat
hem
wegens
DAVID
VAN
huijsvrouw
van
KLAAS
LIESVELT
van
ANNETJE
overlijden
KEMPE, quijtende mitsdien de gemelde schout en weesmannendaarvan ten volle bij dezen, en bedankende deselve ook voor de
bewaaring van de voorsz. penningen.
Actum den 14 januari 1745. Present Huijbert van Eijck, schout,
Cornelis Goutkade en Bastiaan Koster als weesmannnen, en in
oirconde geteijkent.
X gestelt bij Jan Bruijnen Liefste in kennise van mij
'tals Merk
secretaris. Hubert van Eijck.
Compareerde

voor

BRUIJNEN LIEFSTE,

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de 7 minderjarige kinderen van JAN PIETERSZ TRIMP, weduwnaar van JANNIGJE VAN DER LEDE, aangesteld de personen van Jan
Willemsz van Dobbe en Cornelis Gielen Jongeneel, mitsdoende
aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 25 maart 1745 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd, H. van

Erfportie van
KORS

GERRITSZ

Eijck als secretaris.

PIETERS HOGERDIJK in de nalatenschap van
BRUIJN, haar grootvader, op 31 mei 1745

MARIA
DE

overleden.
Bij de scheiding van de nalatenschap op 28 april 1746 bedroeg
haar portie 252 guldens en 7 stuivers.
Op 28 februari 1753 hebben schout en weesmannen van Sluipwijk
rekening gedaan en het restant van de erfportie overgedragen
aan MARIA PIETERS HOGERDIJK en haar man JILLIS JANSZ STEKELENBURG.

16

DER HANS, zoon
,VAN DER
en
PIETER
LEENDERTS
en dochter
HANS, in de nalatenschap van hun grootmoeder_NEELTJEYPIETERS
DE JONG, weduwe van LEENDERT KLAASZ VERMEUL en laatst van JAN
HENDRIKSZ VAN DORP, overleden op 10 november 1747, bedroeg de
somme van 22 guldens, 9 stuivers en 4 penningen.
3 augustus 1748 de erfportie van de voornoemde ANNETJE VAN DER
HANS aan Dirk Verhoorn op zijn quitantie en ingevolge de
authorisatie van schout en gerechte van Sluypwyck in dato den
le deselve maant overgegeven.
10 juni 1749 de erfportie van de voornoemde CORNELIS VAN DER
HANS aan Dirk Verhoorn op zijn quitantie en acte van cautie
overgegeven ingevolge de authorisatie van schout en gerechte
van Sluypwyck in dato den 31 meij 1749.

Erfportie van

CORNELIS
van AALTJE

en ANNETJE PIETERS

VAN

VERMEUL

Seclusie Van CLAAS DIRKSZ VAN DER HOEVE
27 augustus 1749 heeft HEIJLTJE JANS MOLENAAR, weduwe van
CLAAS DIRKSZ VAN DER HOEVE, getoond het testament van haar en
haar man, gepasseerd voor Willem Laforce notaris te Gouda op
26 maart 1747, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan 'van Mr. Hubert van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijzen en Jacob Leendertsz Bon, weesmannen van
Sluipwijk.
Seclusie van

ANNETJE ARIENS CONIJN

heeft FRANS GARSTENSCHEIJT, weduwnaar van
ANNETJE ARIENS CONIJN, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Cornelis Swanenburg notaris te Gouda op
16 augustua 1742, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van. Mr. Hubert van Eijck, schout, Jan
6

november

1749

Jansz Broekhuijzen en Jacob Leendertsz Bon, weesmannen van

Sluipwijk.

Seclusie van GEERTJE BERKHOUT
2 februari 1750 heeft ARIJ OVERRIJNDER, weduwnaar van GEERTJE
BERKHOUT, getoond het testament van hem en zijn vrouw, gepasvan Cappelle
seerd voor Witte van CAPPELLE, subt. secretaris seclusie
van
inhoudende
februari
1740,
op
28
op d’IJssel
en
weesmannen.
schout
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Jacob
Leendertsz Bon en Claas Maartensz van Leeuwen, weesmannen van
sluipwijk.
Seclusie van NEELTJE HENDRIKS DE KNEGT
10 oktober 1750 heeft PIETER_ DIRSZ DE
17

JONG,

weduwnaar van

getoond het testament van hem en
Daniel van Beke, notaris te
gepasseerd
voor
zijn vrouw,
seclusie van schout en
29
mei
1750,
inhoudende
Reeuwijck op
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Jacob
Leendertsz Bon en Cornelis Chiels Jongeneel, weesmannen van
Sluipwijk.
NEELTJE HENDRIKS DE KNEGT,

Seclusie Van HARMANUS DE BRUIJN
10 oktober 1750 heeft LENA. CORNELIS VAN SALEN, weduwe van
HARMANUS DE BRUIJN, getoond het testament van haar en haar
man, gepasseerd voor Fredrick Luijt notaris te Gouda op 20
december 1733, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Jacob
Leendertsz Bon en Cornelis Chiels Jongeneel, weesmannen van
Sluipwijk.
Seclusie van

CORNELIS VAN LEEUWEN

Oktober 1750 heeft LIJSBETH SNELS, weduwe Van CORNELIS VAN
LEEUWEN, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd voor Fredrick Luijt notaris te Gouda op 4 maart 1746,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Jacob
Leendertsz Bon en Cornelis Chiels Jongeneel, weesmannen van
10

Sluipwijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van JILLIS JANSZ STEKELENBURG verwekt
oud
bij INGETJE ARENDS VAN' DER LINDE, met name PIETERTJE,Stekepersonen
van
Jacob
Geurtsz
agtien weeken, aangesteld de
lenburg en Jacobus van de Putte, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 19 januari 1753 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd. Hubert van

Eijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van FRANS VAN KOOTEN verwekt bij
NEELTJE JANS DE JONG, met name JANNIGJE, oud. drie weeken,
aangesteld de personen van Machiel van Kooten en Jacob Sandt,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 16 augustus 1753 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd. Hubert van

Eijck als secretaris.
18

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van ARIJ HESSELSZ DINANT verwekt bij
DIEVERTJE CLAAS VERMEUL, met name KUNDERTJE, Oud zes jaaren,
aangesteld. de personen 'van. Hessel Dinant en Cornelis Palesteijn, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke
verantwoordinge.
Actum den 14 december 1754 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd. Hubert van

Seclusie

Eijck als secretaris.

Van HESTER PIETERS LA PERE

20 april 1758 heeft GIJSBERT DIRKSZ HEIJ, weduwnaar van HESTER
PIETERS LA PERE, getoond het testament van hem en zijn vrouw,

gepasseerd. voor Pieter' de la Corter notaris te Gouda op 2
november 1751, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Sijmon
van der Werf en Pieter Dirksz de Jong, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie van

PIETER WILLEMSZ OUWENEEL

september 1758 heeft MARRIJTJE CORNELIS CROONEVEEN, weduwe
van PIETER WILLEMSZ OUWENEEL, getoond het testament van haar
en haar man, gepasseerd voor Mr. Gerard van Zelder van Beveren
notaris te Gouda op 1 mei 1753, inhoudende seclusie van schout
en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Pieter
Dirksz de Jong en Pieter Leenderts Hoosbeek, weesmannen van
28

siuipwijk.

SeCluSie Van

JAN PIETERSZ VAN SER SNEL

11 october 1759 heeft GRIETJE PIETERS KRAANHOORN,
JAN PIETERSZ VAN DER SNEL, getoond het testament

weduwe van
van haar en

haar man, gepasseerd voor Coenraad Woordhouder notaris te
Gouda op 4 augustus 1752, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Pieter
Dirksz de Jong en Pieter Leenderts Hoosbeek, weesmannen van
Sluipwijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de 2 minderjarige kinderen van CORNELIS BASTIAANSZ KOSTER
verwekt bij MARIJTJE GERRITS VAN TOL aangesteld de personen
van Pieter Leendertsz Hoosbeek en Pieter Bastiaansz Koster,
Wij

19

mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoor~
dinge.
Actum den 2 april 1761 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.
4

Seclusie

Van TRIJNTJE GERRITS VERMEUL

september 1760

13

(waarschijnlijk

moet

dit

1761

zijn, zie

datums vorige en volgende akte) heeft PIETER LEENDERTS HOOSABEEK, weduwnaar van TRIJNTJE GERRITS VERMEUL, getoond het
testament van hem en zijn vrouw, gepasseerd voor Daniel van
Beke notaris te Reeuwijk en Randenburg op 30 januari 1760,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Pieter
Dirksz de Jong en Cornelis Blonck, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie Van INGETJE CORNELISSE GOUTKADE
29 october 1761 heeft PIETER DE JONG, weduwnaar van INGETJE
CORNELISSE GOUTKADE, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Jan van Nek notaris te Gouda op 6 juli
1757, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Cornelis
Blonk en Dirk Thuijl, weesmannen van Sluipwijk.
Seclusie Van DIRK JANSZ HOGENBERG
29 oktober 1761 heeft NEELTJE AARTSE SIERE, weduwe van DIRK
JANSZ HOGENBERG, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Gerard Pijper notaris te Gouda op 13 oktober
1754, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Cornelis
Blonk en Pieter Dirsz Heij, weesmannen van Sluipwijk.
SeCluSie Van

DIRK ARIENSZ VAN DER

SIJS

25 november 1762 heeft PLEUNTJE LEENDERTS VAN DIJK, weduwe van
DIRK ARIENSZ VAN DER SIJS, getoond het testament van haar en

man, gepasseerd voor Leendert Boes notaris te Bodegraven
op 24 maart 1738, inhoudende seclusie van schout en weesman-

haar
nen.

ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Cornelis
Blonk en Jan Theunisz Stolk, weesmannen van Sluipwijk.

Actum

Seclusie
19
AAN

Van BASTIAAN CORNELISZ KOSTER

NEELTJE PIETERS DE JONG, weduwe van BASTICORNELISZ KOSTER, getoond het testament van haar en haar

maart 1763 heeft

20

gepasseerd voor Daniel van Beke notaris te Reeuwijk op 3
december 1751, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout,‘Cornelis
Blonk en Jan Theunisz Stolk, weesmannen van Sluipwijk.
man,

Seclusie van CORNELIS CLAASZ VERBURG
5 mei 1763 heeft HENDRIKJE JANS VAN DORPEN, weduwe van CORNELIS CLAASZ VERBURG, getoond het testament van haar en haar
man, gepasseerd_ voor Fredrik Luijt notaris te Gouda op 18
september 1742, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Jan
Gijsbertsz Koster en Adrianus Ziere, weesmannen van Sluipwijk.
Seclusie van JEREMIAS DE KNEGT
9 juni 1763 heeft Johanna Sijdebos, weduwe van JEREMIAS DE
KNEGT, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd
voor' Willenl La Force notaris te Gouda op 4 februari 1763,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van. Mr. Hubert van Eijck, schout, Jan
Gijsbertsz Koster en Adrianus Ziere, weesmannen van Sluipwijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van LAURENS DE KNEGT verwekt bij
ROOKJE VAN' DER LINDEN, met name WILLEM, oud negen jaaren,
aangesteld de personen van Hendrik de Knegt en Jan van Dijk,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 3 november 1763 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van DIRK PIETERSZ HOGERDIJK verwekt
oud agt maanbij GEERTJE JANS VERZAAL, met name PIETERNELLA,
en Arij
Hogerdijk
van
Jan
Pietersz
aangesteld
de
personen
den,
behoorsuccesseurs
aan
ons
of
onze
mitsdoende
Jansz Verzaal,
lijke verantwoordinge.
Actum den 1 december 1763 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd. Hubert van

Eijck als secretaris.

Seclusie Van MARIA DIRKS VERSLOOT
weduwnaar
2 juni 1764 heeft HUIJBERT STREEFLANT,
21

‘van.

MARIA

getoond het testament van hem en zijn vrouw,
Swartendijk notaris te Woerden op 29
voor
Gijsbert
gepasseerd
van schout en weesmannen.
1754,
inhoudende
seclusie
maart
Mr.
Hubert
van Eijck, schout, Jan
overstaan
van,
Actum ten
Koster,
weesmannen van Sluipen
Jan
Gijsbertsz
Theunisz Stolk
DIRKS VERSLOOT,

wijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van WILLEMIJNTJE PIETERS GRAVENSTEIJN
geprocreeerd bij JACOB BASTIAANSZ KOSTER, met name JAAPJE, oud
15 weken, aangesteld de personen van Pieter Gravensteijn,
grootvader maternel en Cornelis Bastiaansz Koster, oom paternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 18 april 1765 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van WOUTER KARWIJK verwekt bij JANNIGJE SLONS, met name CLAAS, oud 17 jaren, aangesteld de personen
van Jan Slons, oom maternel en Claas Christiaansz van Leeuwen,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 1 augustus 1765 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd. Hubert van

Eijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten. kinderen. van JAN SWANENBURG 'verwekt bij
Wij

met name JAN, oud 11 jaren, JANNA, oud 10
jaren, MARIJTJE, oud 8 jaren en GIJSBERTJE, oud 6 jaren,
aangesteld de personen van Jacobus Swanenburg en Gijsbert
Swanenburg, oomen paternel, mitsdoende aan ons of onze succesNEELTJE VERHOEF,

seurs behoorlijke verantwoordinge.
3 juli 1766 ter ordonnantie van schout en weesmannen
voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.
Actum den

Seclusie Van de wed. PIETER WILLEMSZ OUWENEEL
6 oktober 1768 hebben Willem Ouweneel en Marcellus Valle als
voogden van Jacobus Pietersz Ouweneel, kind van MARIJTJE
CORNELIS DOCHTER CROONEVEEN, weduwe Van PIETER WILLEMSZ OUWENEEL, getoond het testament van wed. Pieter Willemsz Ouweneel,
gepasseerd voor Cornelis Brack notaris te Gouda op 3 juni
1768, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
22

Actum

Tuijl

ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Fredrik
Pietersz Hogerdijk, weesmannen van Sluipwijk.

en Jan

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van AALTJE BASTIAANS KOSTER geprocreeerd bij DIRK CORNELISZ VAN VLIET, met name MARRIGJE DIRKS VAN
VLIET, oud 10 jaren, aangesteld de personen van Cornelis van
Eeuwen, oom paternel en Pieter Bastiaansz Koster, oom maternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 16 januari 1769 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie

Van WILLEMPJE JANS BOEREFIJN

14 september 1769 heeft JAN JANSZ BROEKHUIJSEN weduwnaar van
WILLEMPJE JANS BOEREFIJN, getoond. het testament van hem en

vrouw, gepasseerd voor Robbert Hendrik Daesdonk notaris
juni 1769, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Hubert van Eijck, schout, Fredrik
Tuijl en Jan Pietersz Hogerdijk, weesmannen van Sluipwijk.

zijn
te

Gouda op 18

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kinderen van JASPER SCHIEVEEN verwekt bij
Wij

SIJGJE TEIJNAGEL, met name ADRIAANTJE, oud 15 jaren, NIESJE,
oud 12 jaren, WILLEMIJNTJE, oud 9 jaren, SIERE, oud 6 jaren en
CORNELIS, oud 3 jaren, aangesteld' de personen van Pieter
Groeneveld en Gijsbert van Vliet, mitsdoende aan ons of onze

successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 19 juli 1770 ter ordonnantie-van schout en weesmannen voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben
over de minderjarige erfgenamen van het kind van

Wij

DER

WEL

Verwekt

bij

LENA

ARIENS

DOCHTER

tot

voogden

CORNELIS VAN
BROEKHUIJSEN, met

namen PIETERTJE ARIENSDOCHTER BROEKHUIJSEN, Zijnde des kinds
moeders zuster° van heele bedele, oud_ 21 jaren en deszelfs

moeders zuster van halve bedele MARTIJNTJE JACOBSDOCHTER DE
JONG, oud 18 jaren, aangesteld de personen van Jan Jansz
Broekhuijsen, oom maternel van Pietertje Ariensdochter Broekhuijsen en Pieter jansz de Jong, oom paternel van Martijntje
Jacobsdochter de Jong, mitsdoende aan ons of onze successeurs

behoorlijke verantwoordinge.
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Actum den 25 januari 1771 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Hubert van Eijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kinderen van ARIAANTJE VAN RIJK geproc&eerd
bij HERBERT MIDDELKOOP, met name KLAAS, oud twee en een half
jaar en JANNETJE, oud 3 maanden, aangesteld de personen van
Hannes van Rijk, grootvader maternel en Pieter Bastiaansz
Koster, oom paternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs
behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 22 juni 1772 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd. Hubert van

Contract tussen
Op

31

juli

1772

Eijck als secretaris.
en

HANNIS VAN RIJK

HERBERT MIDDELKOOP

belooft Herbert Middelkoop bij meerderjarig
zijn kinderen uit te keren.

worden of huwelijk 50 gulden aan

Seclusie van PLEUNA GIJSBERTS KOSTER
13 januari 1773 heeft SIJMON CORNELISZ VAN DER WERF, weduwnaar
van PLEUNA GIJSBERTS KOSTER, getoond het testament van hem en
zijn vrouw, gepasseerd voor Daniel van Beke notaris te Reeuwijk en Randenburg op 7 juli 1758, inhoudende seclusie van
schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Frans
van der Hout en Joannis van der Kloot, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie van

JANNETJE BROEKHUIJSE

december 1773 heeft PIETER FREDRIKSZ TUIJL, weduwnaar van
JANNETJE BROEKHUIJSE, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Pieter de la Coste notaris te Gouda op
18 oktober 1773, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
13

ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Joannis van der Kloot en Jan Jansz Broekhuijse de Jonge, weesmannen van Sluipwijk.

Actum

Seclusie van

MARIA HUITINGA

maart 1774 heeft JACOB CLAUSET, weduwnaar van MARIA HUITINgetoond het testament van hem en zijn vrouw, gepasseerd
voor Robbert Hendrik Daasdonk notaris te Gouda op 26 november
1773, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
17

GA,
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ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijse de Jonge en Herbert Middelkoop, weesmannen
van Sluipwijk.

Actum

H

1

Seclusie van GERRIT JANSZ SAGT
23 juni 1774 heeft ELISABETH JACOBS VERDUIJN, weduwe van
GERRIT JANSZ SAGT, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd 'voor Hendrik Luijt notaris te Gouda op 12 juli
1770, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Joannis van der Kloot en Jan Jansz Broekhuijse de Jonge, weesmannen van Sluipwijk.
Seclusie van JAN JANSZ BROEKHUIJSE
23 juni 1774 heeft JOHANNA DIRKDOCHTER DE JONGE, weduwe van
JAN JANSZ BROEKHUIJSE, getoond het testament van haar en haar
man, gepasseerd voor Daniel van Beken notaris te Reeuwijk en
Randenburg op 17 juni 1750, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Joannis van der Kloot en Jan Jansz Broekhuijse de Jonge, weesmannen van Sluipwijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van JAN CORNELISZ OOSTERWIJK verwekt
Wij

bij

MARIJTJE

VAN

DER WOLF,

met name ELISABETH,

Oud 1

jaar,

aangesteld de personen van Pieter Gravensteijn, oom paternel
en Jacob van der Wolf, oom maternel, mitsdoende aan ons of
onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 22 augustus 1774 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Seclusie Van JACOBUS PIETERSZ OUWENEEL
23 januari 1775 heeft GERRITJE DE JONG, weduwe van JACOBUS
PIETERSZ OUWENEEL, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Allard Piersons notaris te Gouda op 17 augustus 1774, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijse en Herbert Middelkoop, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie van

TRIJNTJE JACOBS VERDUIJN
25

heeft YSAAK VISSER, weduwnaar van TRIJNTJE
getoond het testament van hem en zijn vrouw,
gepasseerd voor Robbert Hendrik Daasdonk notaris te Gohda op 3
juli 1774, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijse en Herbert Middelkoop, weesmannen van Sluip23 januari 1775
JACOBS VERDUIJN,

wijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van ARIAANTJE VAN ALPHEN, geproceeerd
aangebij LEENDERT BERGAMBAGT, met name MEES, oud 12 jaren,
en
Pieter
steld de personen van Klaas Wensveen, oom paternel
onze
succesvan Alphen, oom maternel, mitsdoende aan ons of
seurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 18 maart 1775 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd.

Seclusie van

Huijbert van Eijck als secretaris.

FREDRIK DIRKSZ TUIJL

18 mei 1775 heeft MARIA PIETERSDOCHTER LA PERE, weduwe
FREDRIK DIRKSZ TUIJL, getoond het testament van haar en

van

haar

gepasseerd voor Daniel van Beken notaris te Reeuwijk en
Randenburg op 2 april 1750, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijse en Herbert Middelkoop, weesmannen van Sluipwijk.
man,

Seclusie van

juli

ANNA MAARTENS BLONK

heeft

1
1775
MAARTENS BLONK,

JAN BALTENSZ BOEREFIJN,

weduwnaar van

ANNA

getoond het testament van hem en zijn vrouw,
gepasseerd voor Robbert Hendrik Daasdonk notaris te Gouda op
12 juni 1771, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Klaas
Hogendoorn en Pieter Jansz de Jonge, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie

Van KLAAS CHRISTIAANSZ

VAN LEEUWEN

september 1775 hebben Christiaan Klaasz van Leeuwen en
van
Cornelis van Eeuwen, als executeurs van het testament
testament
getoond
het
wijlen Klaas Christiaansz van Leeuwen,
27

en MARRIGJE PIETERS BAANEN,
gepasseerd voor Robbert Hendrik Daasdonk notaris te Gouda op
12 juni 1772, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Van KLAAS CHRISTIAANSZ

VAN LEEUWEN

ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijse en Herbert Middelkoop, weesmannen van Sluipwijk.
Actum

26

Aanstelling van voogden.

N

1

schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van JAN SIJMENSZ HOGERDIJK verwekt
bij TRIJNTJE MUIJT, met name BARBARA, oud 17 jaren en MARIA,
oud 10 jaren, aangesteld de personen van Laurens Pietersz
Hogerdijk, neef paternel en Pieter Dirksz Muijt, oom maternel,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 2 november 1775 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd.

Huijbert van Eijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van GRIETJE KLAASSE VAN DER BIES,
geproceeerd bij WILLEM KLAASZ VAN LEEUWEN, met name KLAAS, oud
Wij

jaren, WILLEM, oud 20 jaren, GERRIT, oud 17 jaren, CHRISTIoud 14 jaren, MAARTJE, oud 12 jaren, NEELTJE, oud 9
jaren, ARIJ, oud 6 jaren, JANNETJE, oud 5 jaren en GEERTJE,
oud 3 jaren, aangesteld de personen van Christiaan Klaasz van
Leeuwen, oom paternel en Jacob Oosterwijk, oom maternel,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoor24

AAN,

dinge.

Actum den 8 augustus 1776 ter
mannen voornoemd. Huijbert van

ordonnantie van schout en weesEijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van KLAAS VAN WINGERDEN verwekt bij
JANNETJE VAN KOOTEN, met name FRANS, oud 1 jaar, aangesteld de
personen van Adrianus van Wingerden, oom paternel en Frans van
Kooten, grootvader maternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 15 februari 1777 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd.

Seclusie

Huijbert van Eijck als secretaris.

Van CHRISTIAAN KLAASZ VAN LEEUWEN

september 1777 hebben Arij Klaasz van Leeuwen en Hendrik de
Knegt, als gestelde voogden over de nagelaten minderjarige
erfgenamen van wijlen CHRISTIAAN KLAASZ VAN LEEUWEN, geexibiteerd de acte van voogdij bij CHRISTIAAN KLAASZ VAN LEEUWEN,
gepasseerd voor Joan Boers Jansz notaris te Gouda op 22 juli
1777, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Pieter
Jansz de Jong en Leendert Aartsz Mul, weesmannen van Sluipwijk.
27

27

Seclusie van BAARTJE JANSDOCHTER RAM
30 oktober 1779 heeft ARIJ DIRKSZ KOOREVAAR, weduwnaar van
BAARTJE JANSDOCHTER RAM, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Robbert Hendrik Daesdonk notaris te
Gouda op 7 juni 1779, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Hendrik de Knegt en Roelof van Leeuwen, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie Van CORNELIA DIRKSDOCHTER DE MIK
30 oktober 1779 heeft BRUIJN STAM, weduwnaar van CORNELIA
DIRKSDOCHTER DE MIK, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Allard Pierson notaris te Gouda op 31
januari 1779, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Hendrik de Knegt en Roelof van Leeuwen, weesmannen van Sluipwijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van DIRK VAN ALPHEN verwekt bij
WILLEMPJE BOUWMAN, met name PLEUNTJE, oud 11 jaren en NEELTJE,
oud 9 jaren, aangesteld de personen van Pieter van Alphen, oom
paternel en Roelof Bouwman, oom maternel, mitsdoende aan ons
of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 29 december 1779 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie
30

Van AAFJE AALBERTSDOCHTER

december 1779 heeft

HENDRIK
AAFJE AALBERTRSDOCHTER MUL,

MUL

CORNELISZ VERHOEF,

weduwnaar

getoond het testament van hem
van
voor
Jan van der Snoek notaris te
en zijn vrouw, gepasseerd
Boskoop op 23 juni 1779, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.

Huijbert van Eijck, schout, Hendrik de Knegt en Pieter Hollander, weesmannen van Sluipwijk.
Actum

ten overstaan van

Mr.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van JAAPJE VAN DOORN ‘verwekt bij
HENDRIK VERHAM, met name CORNELIS, oud 6 jaren, aangesteld de
personen van Leendert de Ruijter, oom paternel en Jan Sijmensz
Broekhuijse, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 19 oktober 1780 ter ordonnantie van schout en weesWij

28

mannen voornoemd.

Huijbert van Eijck als secretaris.

Seclusie van AALBERT AARTSZ MUL
11 oktober 1781 heeft MARTIJNTJE DUARLING, weduwe van AALBERT
AARTSZ MUL, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd voor Cornelis Brack notaris te Gouda op 3 juni 1762,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Pieter
Hollander en Wouter Paulusz Slappendel, weesmannen van Sluipwijk.
Seclusie van MARRIGJE CORNELISDOCHTER VERMEUL
11 oktober 1781 heeft ARIEN JANSZ VAN LUIJK, weduwnaar van
MARRIGJE CORNELISDOCHTER 'VERMEUL, getoond. het testament van
hem en zijn vrouw, gepasseerd voor Daniel van Beke notaris te
Reeuwijk en Randenburg op 25 januari 1759, inhoudende seclusie
van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Pieter
Hollander en Wouter Paulusz Slappendel, weesmannen van Sluipwijk.

Aanstelling van een voogd.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogd over
de nagelaten kinderen van CORNELIA LE FEBVRE geproceeerd
verwekt bij CORNELIS COMPEER, met name KLAAS, oud 11 jaren,
JANNETJE, oud 9 jaren en GRIETJE, oud 6 jaren, aangesteld de
persoon van Klaas Teunisz Compeer, oom paternel, mitsdoende
aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 11 oktober 1781 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie van

KLAAS WENSVEEN

december 1781 heeft TRIJNTJE JANS BERGAMBAGT, weduwe van
KLAAS WENSVEEN, getoond het testament van haar en haar man,
Randengepasseerd voor Daniel van Beke notaris te Reeuwijk en
schout
en
van
burg cq> 8 november 1756, inhoudende seclusie
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Leendert Aartsz Mul en Pieter Hollander, weesmannen van Sluipwijk.
13

Seclusie
13

Van HANNIS JORISZ

december 1781 heeft

VAN

RIJK

MARIA JANS DE BRUIJN,
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weduwe van HANNIS

het testament van haar en haar man,
Robbert
Hendrik
Daesdonk notaris te Gouda op
gepasseerd voor
seclusie
van schout en weesmannen.
13 juni 1769, inhoudende
van
Mr.
Huijbert
van Eijck, schout, LeenActum ten overstaan
Hollander,
weesmannen
van Sluipwijk.
dert Aartsz Mul en Pieter
JORISZ

VAN

RIJK, getoond

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van ANNETJE KLAASDOCHTER JONGENEEL

Wij

verwekt bij

WILLEM FRANSZ UIJTENBROEK,
oud 10
MARRGJE,

met name FRANS, oud 13

oud 8 jaren en KLAAS,
jaren,
oud 5 jaren, aangesteld de personen van Dirk Fransz Uijtenbroek, oom paternel en Klaas Klaasz Jongeneel, oom maternel,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoor-

jaren,

CAATJE,

dinge.

Actum den 13 december 1781 ter
mannen voornoemd. Huijbert van

ordonnantie van schout en weesEijck als secretaris.

Aanstelling van een voogd.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogd over
het nagelaten kind van STEVEN MATSE verwekt bij MARTIJNTJE
VENT, met name CORNELIS, oud 5 jaren, aangesteld de persoon
van Tieleman Matse, oom paternel, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 23 februarie 1782 ter ordonnantie van schout en
weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van AALTJE RAVENSBERG verwekt bij
WILLEM MAARTENSZ BOON, met name MARIJTJE, aangesteld de personen van Klaas Ravensberg, oom maternel en Johannes Wensveen,
oom paternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 2 mei 1782 ter ordonnantie van schout en weesmannen
Wij

voornoemd. Huijbert van Eijck als

secretaris.

Seclusie Van TRIJNTJE DIRKSE MUIJT
22 augustus 1782 heeft TIJS VAN DEN BOS, weduwnaar van TRIJNTJE DIRKSE MUIJT, getoond het testament van hem en zijn vrouw,
gepasseerd voor Robbert Hendrik Daesdonck notaris te Gouda op
14 april 1776, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Leendert Aartsz Mul en Pieter Jansz de Jong, weesmannen van Sluipwijk.
30

Aanstelling van voogden.

'

schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van JANNETJE KLAASDOCHTER JONGENEEL
verwekt bij PIETER YSBRANDSZ DE JONGE, met name YDA, oud 14
jaren en DEELTJE, oud 13 jaren, aangesteld de personen van
Willem Vermeul, oud-oom paternel en Symon Klaasz Jongeneel,
oom maternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 26 augustus 1782 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd.

Seclusie van

Huijbert van Eijck als secretaris.

AALTJE VAN DER SMAN

heeft KLAAS VAN DER HOEVE, weduwnaar van AALTJE
getoond het testament van hem en zijn vrouw,
voor
Allard Pierson notaris te Gouda op 6 augustus
gepasseerd
inhoudende
seclusie van schout en weesmannen.
1781,
overstaan
van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Pieter
Actum ten
en
Jan
Jansz Broekhuijse, weesmannen van SluipJansz de Jonge
wijk.

januari

9
VAN

DER

1783

SMAN,

Seclusie Van PLEUNIA LEENDERTS MUL
2
juni 1783 heeft JAN SIJMENSZ BROEKHUIJSE, weduwnaar van
PLEUNIA LEENDERTS MUL, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Robbert Hendrik Daesdonck notaris te
Gouda op 4 augustus 1767, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Frans
van der Hout en Pieter Jansz de Jong, weesmannen van Sluipwijk.

Seclusie

Van HESTER JANS

VAN DER AREND

februari 1784 heeft ISAAC DIRKSZ KRUIJT, weduwnaar van
HESTER JANS VAN DER AREND, getoond het testament van hem en
notaris te
zijn vrouw, gepasseerd voor Cornelis van Alphen
Gouda op 14 februari 1783, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Huijbert van Eijck, schout, Wouter
Paulusz Slappendel en Pieter Jansz de Jong, weesmannen. van
9

Sluipwijk.

Seclusie van DINGENAAR VAN DER GIET
9 februari 1784 hebben Cent Pietersz Bakker en Arij van der
Giet, als executeurs van het testament van DINGENAAR VAN DER
31

getoond het testament van hem, gepasseerd voor Allard
Pierson notaris te Gouda op 12 november 1780, inhoudende
f
seclusie van schout en weesmannen.
van
Eijck,
schout,
Wouter
van
Mr.
Huijbert
Actum ten overstaan
Jong,
weesmannen
'van
en
Pieter
Jansz
de
Paulusz Slappendel
GIET,

H

Sluipwijk.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van MARRIGJE SPRUIJT verwekt bij
AART JANSZ VAN KEULEN, met name CORNELIA, oud 9 jaren, JANNETJE, oud 6 jaren en MARIA, oud 4 jaren, aangesteld de personen
van Daniel Spruijt, oom paternel en Cornelis Spruijt, oom
maternel, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke
verantwoordinge.
Actum den 25 maart 1784 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van JACOB HEIJ verwekt bij ESTHER
VAN DAM, met name JAN, oud 4 jaren, ADRIANA, oud 3 jaren en
MARTHA, oud 1 jaar, aangesteld de personen van Pieter Dirksz
Heij en, Jan Pietersz Jongeneel, mitsdoende aan. ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 28 oktober 1784 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van MARIA BAK verwekt bij JACOBUS
JANSZ VALKENBURG, met name JOHANNA, oud 7 jaren, JOHANNES, oud
oud. 4 jaren, aangesteld de personen van
6 jaren en LENA,
Gijsbert Nederhof, oom, en Pieter Bak, oom, mitsdoende aan ons
of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 27 januari 1785 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van ELISABETH VAN DER WERF verwekt
lO jaren en
bij ADRIANUS VAN WINGERDEN, met name MARIA, oudSijmon
van der
PLEUNA, oud 5 jaren, aangesteld de personen van
Werf, grootvader maternel en Willenl Vermeul, oom maternel,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoorWij
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dinge.

Actum den 6 oktober 1785 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Huijbert van Eijck als secretaris. i

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van KLAAS CHRISTIAANSZ VAN LEEUWEN
verwekt bij MARIA PIETERS VERMEUL, met name CHRISTIAAN, oud 9
jaren en PIETER, oud 2 jaren, aangesteld de personen van Jan
Bastiaansz Koster, oom en Maarten Christiaansz van Leeuwen,
oom, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 6 oktober 1785 ter ordonnantie van schout en weesWij

mannen voornoemd.

Huijbert van Eijck als secretaris.

Aanstelling van een voogd.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van PIETER KORS verwekt bij TRIJNTJE
VAN DER LUGT, met name MARRIGJE, oud 13 jaren, aangesteld de
persoon van Dirk van der Heijde, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 13 februari 1786 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie van

JAN WOUTERSZ HOFLAND

november 1786 heeft CORNELIA PHILIPSDOCHTER VERWOERD,
weduwe van JAN WOUTERSZ HOFLAND, getoond het testament van
haar en haar man, gepasseerd voor Willem La Force notaris te
Gouda op 23 december 1762, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Fredriksz Tuyl en Pieter Hollander, weesmannen van Sluipwijk.
27

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten. kinderen van ARIAANTJE TEUNISDOCHTER VAN
VLIET verwekt bij MAARTEN DEN OUDEN, met name GEERTJE, oud 16
jaren, TEUNIS, oud 14 jaren en WIJNTJE, oud 6 jaren, aangeVuuren en Dirk Willemsz van
steld de personen van Lambert vanonze
successeurs behoorlijke
aan
ons
of
mitsdoende
Vliet,
verantwoordinge.
Actum den 24 maart 1787 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.
Wij

33

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben totfvoogden
over het nagelaten kind van JAN VAN DER SIJS verwekt bij SARA
Wij

met name MARIJTJE,

WADDINXVEEN,

oud

5

jaren, aangesteld

de

personen van Lambert van Vuuren en Dirk Willemsz van vlieu,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 24 maart 1787 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van HENDRIK VAN MUNSTER verwekt bij
Wij

LYDIA VAN RIJK, met name GRIETJE, oud 21 jaren, ANTJE, oud 16
jaren, AART, oud 14 jaren en TEUNTJE, oud 5 jaren, aangesteld

de personen van Dirk Vermeij en Dirk Tuijl, mitsdoende aan ons
of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 24 maart 1787 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.
»

Seclusie van

LUCRETIA VAN CLAVEREN

14 april 1787 heeft KLAAS
TIA VAN CLAVEREN, getoond

VAN DER HOEVE,

weduwnaar van LUCRE-

het testament van hem en zijn vrouw,
gepasseerd voor Allard Pierson notaris te Gouda op 19 juni
1783, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Jan
Jansz Broekhuijse en Pieter Fredriksz Tuijl, weesmannen van

Sluipwijk.

Seclusie van

CORNELIS VAN DER GOES

Oktober 1788 heeft

MARIA SCHEEPSMAKER, weduwe van CORNELIS
getoond.
het testament van haar en haar* man,
VAN' DER.
voor
Anthony
Westerbaan notaris te Rotterdam op 8
gepasseerd
inhoudende
seclusie van schout en weesmannen.
november 1770,
van
Mr.
Vincent van Eijck, schout, Pieter
Actum ten overstaan
Pieter
Bastiaansz
Coster, weesmannen van
Fredriksz Tuijl en

10

GOES,

Sluipwijk.

Seclusie

Van JAN SYMENSZ BROEKHUIJSEN en NEELTJE PLAK

december 1788 hebben Aart Leendertsz Mul, Cornelis Leendertsz Mul en Pieter Boudewijnsz van de Lecq, als executeurs
van het testament van JAN SYMENSZ BROEKHUIJSEN en NEELTJE
PLAK, getoond dit testament, gepasseerd 'voor Joan, Boers Jz
notaris te Gouda op 2 oktober 1783, inhoudende seclusie van
schout en weesmannen.
11

34

ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Fredriksz Tuijl en Pieter Bastiaansz Coster, weesmannen van
Sluipwijk.

Actum

I

N

5

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van ANNA KOOYMAN verwekt bij PIETER
jaren, aangesteld
LAURENSZ HOGERDIJK, met name MIJNSJE, oud
de personen van Pieter Hogerdijk en Eldert Kooyman, mitsdoende
aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 11 februari 1789 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.
Wij

O

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van WIJNTJE JANSDOCHTER STALENBERG
verwekt bij JACOB VAN DER WOLFF, met name JAN, oud 21 jaren,
TIJS, oud 19 jaren, ANTJE, oud 17 jaren, MARIA, oud 13 jaren,
JAAPJE, oud 8 jaren, PIETERTJE, oud 6 jaren en WILLEM, oud 1
der Wolff, oom,
jaar, aangesteld de personen van Willem van Stalenberg,
oom,
oom
en
Christiaan
Pieter van der Wolff,
verantwoorbehoorlijke
successeurs
mitsdoende aan ons of onze
dinge.
Actum den 17 december 1789 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.
Wij

SeCluSie Van
24

KLAAS VAN DER HOEVE

december 1789 heeft

weduwe van KLAAS VAN DER
van haar en haar man, gepasseerd
1788, inhoute Gouda op 10

MARIA RADDER,

getoond het testament
juli
voor Allard Pierson notaris
dende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Bastiaansz Coster en Pieter Dirksz Heij, weesmannen van SluipHOEVE,

wijk.

Seclusie

Van ANNETJE

VAN SWIETEN

25 maart 1790 heeft ARIJ VAN WIJK, weduwnaar van ANNETJE VAN
SWIETEN, getoond het testament van hem en zijn vrouw, gepasseerd voor Allard Pierson notaris te Gouda op 18 oktober 1787,

inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Bastiaansz Coster en Pieter Dirksz Heij, weesmannen van Sluip-

wijk.

35

Seclusie van MARTIJNTJE DUARLING
4 augustus 1790 hebben Jan Kruijt en Pieter Tuijl, als executeurs van het testament van MARTIJNTJE DUARLING, weduwe van
AALBERT MUL, getoond het testament van MARTIJNTJE DUARLING,
gepasseerd voor Fredrik van Breda notaris te Gouda op 5 maart
1790, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Dirksz Heij en Wouter Slappendel, weesmannen van Sluipwijk.
Seclusie van

LEENDERD MUL

september 1790 hebben kinderen en erfgenamen_ van wijlen
LEENDERD MUL, getoond het testament van LEENDERD MUL, gepasseerd voor Joan Boers Jansz notaris te Gouda op 6 april 1790,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Dirksz Heij en Wouter Slappendel, weesmannen van Sluipwijk.
29

Seclusie van

ROELOF VAN LEEUWEN

september 1790 heeft MARIA GARSTENSCHEYD, weduwe van ROELOF
getoond het testament van haar en haar man,
VAN LEEUWEN,
gepasseerd voor Arien Vermey notaris te Oudewater op 13 mei
1776, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Pieter
Dirksz Heij en Wouter Slappendel, weesmannen van Sluipwijk.
29

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van JOHANNA BOESAART verwekt bij KLAAS
VAN LOON, met name SARA, oud 3 jaren, aangesteld de personen
van Jan van Loon en Jan Amoureus, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 9 december 1790 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemdf Vincent van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie van

PIETER LEENDERTSZ

MUL

september 1791 heeft PIETERNELLA DE JONG, weduwe van PIETER
LEENDERTSZ MUL, getoond het testament van haar en haar man,
gepasseerd voor Joan Boers Jz notaris te Gouda op 2 augustus
1782 en 6 februari 1788, inhoudende seclusie van schout en
8

weesmannen.

ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Wouter
Slappendel en Jan Dirksz Kruijt, weesmannen van Sluipwijk.
Actum

36

Seclusie van

BETJE AALBERTS

MUL

maart 1792 heeft JAN DIRKSZ KRUIJT, weduwnaar van BETJE
AALBERS MUL, getoond het testament van hem en zijn vrouw,
gepasseerd voor Arien Vermey notaris te Oudewater op 19 september 1791, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Wouter
Paulusz Slappendel en Jan Kruijt, weesmannen van Sluipwijk.
22

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van HENDRIK VERHAM, met name CORNELIS
VERHAM, oud 17 jaren, aangesteld de personen van Leendert de
Ruiter, oom paternel en Adrianus van Dam, broer, mitsdoende
aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 14 juni 1792 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. Vincent van Eijck als secretaris.
Wij

Seclusie van

LENA FRANKEN

heeft JAN SNATERSE, weduwnaar van LENA FRANKEN,
getoond het testament van hem en zijn vrouw, gepasseerd voor
Paulus Ruben 'van. Hoven. notaris te Gouda op 23 maart 1793,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Jan
Dirksz Kruijt en Aart Dirksz Tuijl, weesmannen van Sluipwijk.
2

mei 1793

Acte betreffende

CORNELIS VERHAM

juli

1793 hebben Leendert de Ruyter en Adrianus van Dam,
aangeals bij acte van Schout en weesmannen van 14 juni 1792
Verham
in
stelde voogden over CORNELIS VERHAM (alzo Cornelis
september 1792 naar Oost Indien is vertrokken) gedaan rekenin11

gen en verantwoording en batig saldo ter weeskamer overgegeven
om een obligatie te kopen. Vincent van Eijck als secretaris.

Seclusie van

DIRK TUYL

september 1793 heeft ARIAANTJE ZIERE, weduwe van DIRK TUYL,
getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd voor
Cornelis van Alphen notaris te Gouda op 23 maart 1793, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Jan
Kruyt en Dirk Pieters van Vliet, weesmannen van Sluipwijk.
5

Acte betreffende

CORNELIS VERHAM
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25 november 1793
11
1793)

juli

Seclusie van

obligatie gekocht t.b.v.

CORNELIS VERHAM

(zie

I

JAN DIRKS VAN SWIETEN

25 november 1793 hebben de kinderen en erfgenamen van JAN DIRK
gepasseerd voor
VAN SWIETEN getoond het testament van hem,
Allard Pierson notaris te Gouda op 24 oktober 1793, inhoudende

seclusie van schout en weesmannen.
ten overstaan van Mr. Vincent van Eijck, schout, Jan
Dirksz Kruijt en Dirk Pieters van Vliet, weesmannen van Sluip-

Actum

wijk.

Seclusie Van PETRONELLA VOLBREGT
17 augustus 1797 heeft CORNELIS VERWEY, weduw§ van PETRONELLA
VOLBREGT, getoond het testament van hem en zijn vrouw, gepasseerd voor Jacob Hendrik van Doelen, secretaris van deze
ambagt op 4 april 1997, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Pieter de Ruijter, president, Cornelis
Aalbertz Mul en Jacob Ruijgrok, weesmannen van Sluipwijk.
In kennisse van mij, J.H. van Doelen.
Seclusie

Van GIJSBERT DIRSZ HEIJ

november 1797 heeft AALTJE GERRITSDOCHTER VERHOOG, weduwe
van GIJSBERT DIRKSZ HEIJ, getoond het testament van haar en
haar man, gepasseerd voor Jacob Hendrik van Doelen, secretaris
van deze ambagt op 22 augustus 1797, inhoudende seclusie van
schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Pieter de Ruijter, president, Cornelis
Aalbertz Mul en Jacob Ruijgrok, weesmannen van Sluipwijk.
In kennisse van mij, J.H. van Doelen.
9

Aanstelling van voogden.
Wij president der municipaliteit hebben tot voogden over het
nagelaten kind van wijlen DIRK DE RUIJTER verwekt bi] ANNA
HOLLANDER, met name DIRK, oud 3 maanden, aangesteld de perso
nen van Isaac de Ruijter en Frederk Geerlofs Spijker, ooms,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 16 mei 1798 ter ordonnantie van president en weesmannen voornoemd. J.H. van Doelen.

Seclusie van

JAN SLAPPENDEL

38

heeft HENDRIKJE KOSTER, weduwe van JAN SLAPPENhet testament van haar en haar man, gepasseerd
voor Jacob Hendrik van Doelen, secretaris van deze ambagt op
25 april 1798, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Pieter de Ruijter, president, Cornelis
Aalbertz Mul en Jacob Ruijgrok, weesmannen van Sluipwijk.
In kennisse van mij, J.H. van Doelen.
13 juni 1798
DEL, getoond

Seclusie
13 juni

Van PIETER JANSZ

DE JGNG

heeft NEELTJE SIERE, weduwe van PIETER JANSZ DE
JONG, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd
voor Arien Vermij notaris te Oudewater op 26 juli 1793, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Pieter de Ruijter, president, Cornelis
Aalbertz Mul en Jacob Ruijgrok, weesmannen van Sluipwijk.
In kennisse van mij, J.H. van Doelen.
1798

Seclusie van ARIJ FUIJK
6 juli 1798 heeft MARTIJNTJE JANSDOCHTER KRUIJT, weduwe van
ARIJ TUIJL, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd voor Cornelis van Alphen notaris te Gouda op 26 maart
1793, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van
Sluipwijk.
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.

Seclusie van

CELIA DEN OUDEN

11 november 1800

heeft

ARIJ

VAN

LEEUWEN,

weduwnaar van CELIA

getoond het testament van hem en zijn vrouw,
DEN OUDEN,
van deze
gepasseerd voor Jacob Hendrik van Doelen, secretarisschout
en
seclusie
van
1800,
inhoudende
ambagt op 30 juli
weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van
Sluipwijk.
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.

Seclusie Van WILLEM VAN LIGTENBERG
25 juni 1801 heeft PIETERTJE GROENEVELD, weduwe van WILLEM VAN
LIGTENBERG, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd 'voor Cornelis 'van..Alphen. notaris te Gouda op 12 mei
1796, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van
siuipwijk.
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In kennisse van mij,

Seclusie

secretaris J.H.

Van GRIETJE HENDRIKSE

van Doelen.

PRAAGMAN

augustus 1801 heeft STEVEN JANSZ KOSTER, weduwnaar van
getoond het testament van hem en
GRIETJE HENDRIKSE PRAAGMAN
voor
Jacob
Hendrik van Doelen, secretazijn vrouw, gepasseerd
6

,

van deze ambagt, op 13 mei 1801, inhoudende seclusie van
schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van

ris

Sluipwijk.
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.

Aanstelling van voogden.

tot

voogden
WILK verwekt
oud
bij LENA VAN BEEK, met name LENA, oud 18 jaren, PLEUNTJE,
personen
van
aangesteld
de
oud
10
jaren,
jaren
en
JACOBUS,
16
aan
ons
of
Bosman,
mitsdoende
en
Evert
Saarse
Bouwman
Gerrit
verantwoordinge.
behoorlijke
onze successeurs
Actum den 25 december 1801 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. J. H. van Doelen,

schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben
over de nagelaten kinderen van LEENDERT VAN DER
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van ANNA. JONGENEEL verwekt bij
GERRIT VOLBREGT, met name ARIJ, oud 18 jaren en NEELTJE, oud
17 jaren, aangesteld. de personen 'van Klaas van. R. en IDirk
Volbregt, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke
verantwoordinge.
Actum den 10 maart 1802 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. J.H. van Doelen.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van PIETERTJE BROEKHUIJZEN verwekt
LENA, oud 14
bij WILLEM VAN DAM, met name JAN, oud 18 dejaren,
van Arij
personen
jaren en KAATJE, oud 8 jaren, aangesteld
of onze
aan
ons
van Dam en Jan den Houdijker, mitsdoende
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 28 augustus 1802 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. J.H. van Doelen,

Wij

Aanstelling van voogden.
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schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van HUIJG JACOBSZ OOSTERWIJK
verwekt bij FIJTJE WAALWIJK, met name JANS,, oud 19f jaren,
JACOB, oud 13 jaren, DIRKJE, oud 10 jaren en JAN, oud 6 jaren,
aangesteld de personen van Jacob Gravenstein en Gerrit Heij,
mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 28 augustus 1802 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. J.H. van Doelen.
Wij

Nalatenschap van

JACOBUS VAN OS.

Nalatenschap van JACOBUS VAN OS en JAAPJE VAN BEEK t.b.v. hun
minderjarig nagelaten kind TEUNTJE VAN OS. Betreft de somme
van 148 guldens, 16 stuivers en 2 penningen. Acte op 27 maart
1803.
Copie waarin:
Hendrik de Jong, in. huwelijk hebbende Maria. Boer, voorheen
weduwe van Jan van Beek, wonende te Moordrecht; Cristiaan van
Beek, wonende te Moordrecht; Daniel van den Edel, in huwelijk
hebbende Neeltje van Beek, wonende onder de Willens en Cornevan Beek, wonende
lis Bos als in huwelijk hebbende Gerrigje voornoemde
erfenis
de
IJssel,
verklaren
Nieuwerkerk
aan
onder
en
voor
het
weeskamer
van
Sluipwijk
ontvangen
van
de
te hebben
laste
zodat
het
niet
ten
te
zullen
zorgen,
betreffende kind
komt van de diaconie en armmeesters van Ouderkerk aan den

IJssel, alwaar het kind geboren is.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van GEERTJE JANSDOCHTER HOGERDIJK
verwekt bij TEUNIS POLDERMANS, met name ELIZABETH, oud 8
jaren, aangesteld de personen van Jacob Poldermans te Kamerik
en Jacob van. Mourik te Loopik, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 30 april 1803 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. J.H. van Doelen.
Wij

Seclusie van

juli

FRANS VAN KOOTEN

heeft WILLEMPJE BOUMAN, weduwe van FRANS VAN
KOOTEN, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd
voor J. van der Grijp, notaris te Gouda, op 5 mei 1797, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van
Sluipwijk.
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.
1

1803
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Seclusie van

MARGARITA KLUMPES

heeft GIJSBERT‘ VAN KERSSEN, weduwnaar‘ van
getoond het testament van hem en zijn
MARGARITA KLUMPES,
Vrouw, gepasseerd voor Juttus van der Meij, notaris te Rotterdam, op 28 februari 1797, inhoudende seclusie van schout en
weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van
Sluipwijk.
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.
23

december° 1803

Aanstelling van voogden.
Alzoo PETRUS STOUT, geboortig van Bergambagt, op den 5 januari
1804 onder Sluypwyk overleden zijnde, heeft ook tot zijn
erfgename acht minderjarige broeders en zusters kinderen, met
name ELIZABETH STOUT, AAGJE STOUT en PIETER STOUT, en PIETERTJE KOOY, PIETER KOOY, JAN KOOY, LEENDERT KOOY en AARIS KOOY,

zodat Schout en weesmannen van Sluijpwijck tot voogden hebben
aan den
aangesteld de personen van Willem Kooy te Ouderkerk
aan
ons of
mitsdoende
te
Stolwijk,
en
Jan
van
Vliet
IJssel
verantwoordinge.
behoorlijke
onze successeurs
Actum den 14 januari 1804 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd. J.H. van Doelen.

Seclusie van

JAN HOOGENBERG

heeft NEELTJE KRUYT, weduwe van JAN HOOGENBERG, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd
voor Arien Vermeij notaris te Oudewater op 12 juli 1788,
inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen van
Sluipwijk.
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.
18

januari

1804

Seclusie van

LIJNTJE

VAN LEEUWEN

heeft PIETER KLAAS JONGENEEL, weduwnaar van
LIJNTJE VAN LEEUWEN, getoond het testament van hem en zijn
16
vrouw, gepasseerd voor Willem Brack notaris te Reeuwijk op
Actum
weesmannen.
schout en
juli 1801, inhoudende seclusie van
Pieter de
ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
van
Sluipwijk.
Ruijter en Cornelis Aalbertz Mul, weesmannen
In kennisse van mij, secretaris J.H. van Doelen.
24

juli

1804

Seclusie van
7

juli

1805

MARTINUS SYMONSZ DE BRUIJN

heeft

ANTHONYSDOCHTER

CORNELIA
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KRAAYENBRINK,

weduwe van MARTINUS SYMONSZ DE BRUIJN, getoond het testament
van haar en haar man, gepasseerd voor Jeremias van der Grijp
notaris te Gouda op 7 mei 1799, inhoudende seclusie vah schout

en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Gerrit Ruygrok als weesmannen van Sluip-

wijk.
In kennisse van mij als secretaris J.H. van Doelen.

Seclusie van GRIETJE HOLLANDER
1 augustus 1807 hebben executeurs van de boedel van GRIETJE
HOLLANDER, weduwe van CORNELIS AALBERTSZ MUL, getoond haar
testament, gepasseerd voor Jeremias van der Grijp notaris te
Gouda op 22 juli 1805, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Pieter Fredriksz Tuijl als weesmannen
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als secretaris J.H. van Doelen.
A

Seclusie van

MARTIJNTJE KOSTER

september 1807 heeft PIETER DIRKSZ HEIJ, weduwnaar van
MARTIJNTJE KOSTER, getoond het testament van hem en zijn
vrouw, gepasseerd voor Joan Boers Jz. notaris te Gouda op 7
augustus 1776, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
16

Pieter

de

Ruijter

van Sluipwijk.
In kennisse van mij

Seclusie van

en

Pieter Fredriksz Tuijl als

weesmannen

als secretaris J.H. van Doelen.

HENDRIK DE KNEGT

september 1807 heeft NEELTJE OOSTERWIJK, weduwe van HENDRIK
DE KNEGT, getoond het testament van haar en haar man, gepasseerd voor Jeremias van der Grijp notaris te Gouda op 16 juni
1803, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
18

Pieter Fredriksz Tuijl als
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als secretaris J.H. van Doelen.

Pieter

de

Ruijter

en

weesmannen

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben
over de nagelaten kinderen van JACOB VAN WENSVEEN
JAAPJE SCHIPPERS, met name ABRAHAM, oud 17 jaren
15 jaren, aangesteld de personen van Adrianus van

Wij
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tot voogden
verwekt bij
en JAN, oud

Hanswijk te

Sluipwijk en Jan van Wensveen te Zwammerdam, mitsdoende aan
ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 11 januari 1809 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd,

als secretaris J.H. van Doelen.

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van CORNELIS OOSTERWIJK verwekt bij

Wij

ARIJ, oud 19 jaren, WILLEM, oud 18
jaren, CORNELIS, oud 10 jaren, JANTJE,
oud 9 jaren, WILLEMPJE, oud 7 jaren, NEELTJE, oud 4 jaren en
MARIA, oud 2 jaren, aangesteld de personen van Jan Oosterwijk
te Boskoop en Klaas Kooij te Sluipwijk, mitsdoende aan ons of
onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 8 februari 1809 ter ordonnantie van schout en weesMARIA

jaren,

KOOIJ, met name
AGNIETJE, oud 13

mannen voornoemd,

Seclusie

als secretaris J.H. van Doelen.

Van ELIZABETH RIJSWIJK

april

heeft PIETER KERSBERGEN, weduwnaar van ELIZABETH
RIJSWIJK, getoond het testament van hem en zijn Vrouw, gepasseerd voor Schout en Schepenen van Sluipwijk op 18 januari
1809, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Pieter Fredriksz Tuijl als weesmannen
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als secretaris J.H. van Doelen.
12

Seclusie
15 mei

1809

Van PIETER HOGEVEEN en JANNIGJE LEENDERTSDR STOLK

1809 hebben de erven van PIETER HOGEVEEN en JANNIGJE

geexibiteerd het testament van hunlieden, gepasseerd voor Willem Jan Swanenburg Boers notaris te
Gouda, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
Pieter de Ruijter en Pieter Fredriksz Tuijl als weesmannen
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als secretaris J.H. van Doelen.
LEENDERTSDOCHTER STOLK

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van NEELTJE DE JONG verwekt bij
GERRIT DEN HELD, met name BEERTJE, oud 2 jaren en NEELTJE, oud
13 weken, aangesteld de personen van Arie den Held te Wiltenburg als voogd en Jan Maartensz de Jong te Sluipwijk als
toeziend voogd, mitsdoende aan ons of onze successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 7 Haart 1810 ter ordonnantie van schout en weesWij
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mannen voornoemd,

Seclusie van

als secretaris J.H. van Doelen.

GRIETJE BURGER

maart 1810 heeft WILLEM VAN LEEUWEN, weduwnaar van GRIETJE
getoond het testament van hem en zijn vrouw, gepasseerd voor den secretaris en twee schepenen van Sluipwijk op
28 augustus 1807, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
10

BURGER,

Pieter de Ruijter en
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als
Seclusie van

Pieter Fredriksz Tuijl als
secretaris J.H. van Doelen.

weesmannen

HELENA DE WIT

maart 1810 heeft CORNELIS PIETERSZ HOLLANDER, weduwnaar van
HELENA DE WIT, getoond het testament van hem en zijn vrouw,
gepasseerd voor schout en schepenen van Sluipwijk op 29
augustus 1808, inhoudende seclusie van schout en weesmannen.
Actum ten overstaan van Jacob Hendrik van Doelen, schout,
17

Pieter Fredriksz Tuijl als
van Sluipwijk.
In kennisse van mij als secretaris J.H. van Doelen.

Pieter

de

Ruijter

en

weesmannen

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van PIETERNELLA VAN DER WEL verwekt
bij MAARTEN SCHOUTEN, met name AALTJE, oud 5 jaren, KLAAS, oud
4 jaren en NEELTJE, oud 1 jaar, aangesteld de personen van Jan
Schouten te Zwammerdam als voogd en Sicca Meindertsz Krul te
Zwammerdam als toeziend voogd, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 28 november 1810 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd, als secretaris J.H. van Doelen.
Wij

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over het nagelaten kind van TRIJNTJE DEN BOGGENDE verwekt bij
HENDRIK VAN ZUIJLEN, met name JANNETJE, oud 3 jaren, aangesteld de personen van Mees den Boggende te WoerdenenalsJanvoogd,
Neef
Klaas Cornelisz Middelkoop te Oudekoop als voogd
te Vrijehoef als toeziend voogd, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 13 december 1810 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd, als secretaris J.H. van Doelen.
Wij

45

Aanstelling van voogden.
schout en weesmannen van Sluijpwijck hebben tot voogden
over de nagelaten kinderen van PIETERTJE AARTSDOCHTER MUL
verwekt bij DANIEL BONEFAAS, met name AART, oud 8 jaren en
CORNELIA, oud '7 jaren, aangesteld de personen van Leendert
Aartsz Mul te Sluipwijk als voogd en Jacobus Bonefaas te
Zwammerdam als toeziend voogd, mitsdoende aan ons of onze
successeurs behoorlijke verantwoordinge.
Actum den 23 maart 1811 ter ordonnantie van schout en weesmannen voornoemd, als secretaris J.H. van Doelen.
Wij

Reeuwijk, 15 februari 1995
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Uittreksel van
WEESKAMERARCHIEF SLUIPWIJK NR 2
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1

1661 -1811

1661

januari

5, ARIEN JANSZOON

en

BLONCK

AELTGEN CORNELISDOCHTER

Testament opgesteld voor Jacobus Puttershouck, notaris te
Annitgen Ariensdochter
Gouda, t.b.v. de 3 kinderen
en Jan Arienszoon
Ariensdochter
Blonck
Blonck, Emmitgen
Block
Ghijsbert
Stoffelenszoon
Blonck. Met als getuigen
en Harmen Hendrixszoon van Vlaerdingen.
Overzicht van inkomsten en uitgaven. Totaal bedrag is 804
guldens, 3 stuivers en O penningen.
:

1675

januari

VAN STAVEREN en
MARRITGEN MAERTENS BLONCK

25, JAN CORNELISZOON

Reeckeninge die gedaen wert bij Cornelis Maertenszoon
Blonck als oom ende gestelde voogt over de naergelaten
kinderen van Jan Corneliszoon van Staveren ende Marritgen
Maertens Blonck. Met o.a. een ontvangst door het over1ij~
den van Pieter Cornelisz van Staveren en Marritgen Gerhet overlijden van de grootourits en een ontvangst door Blonck
en Ariaentjen Jacobs.
ders Maerten Cornelisz
Totaal bedrag is 823 guldens, 19 stuivers en 4 penningen.
1696 maart 21, THIJS PIETERS

WOERDENS

Overzicht van inkomsten en uitgaven door Thijs Aartszoon
Verwoerd onder toezicht van Reijer Hoogenboom als medevoogd gedaan voor de 2 weeskinderen van Thijs Pieters
Woerdens, met name Ghijsbert Tijssen en Huijgje Tijssen,
Ontvangsten o.a. van Reijer Hoogenboom en Jacob Corneliszoon Bloemendaal; ontvangen huisloon verdiend bij Ghijsbert Tijssen en ontvangst door verkochte klederen van
Huijgje Tijssen. Uitgave o.a. Cornelis Schoenmaker voor
laarzen, Evers Hendriksz voor kostgeld Huijghje Tijssen,
Huijghje Aarts voor kostgeld Huijghje Tijssen, Neeltje
Butters, Cornelis Jansz Grol, Mr. Jan Spaar voor medicamenten en. meesterloon, weduwe van. Adolff van. Wint, de
Koningh schoenmaker en Geertruijt Roosenboom. Opgesteld
en
bij Philippus Marsbag, schout en Jacob Jansz Blonck
Sluipweesmannen
'van
Arijen, Harmensz van `Vlaardingen,
wijk. Totaal ontvangen is 211 guldens, 7 stuivers en 8
penningen.
1726

juli

4, LEENDERT JACOBSZOON

VERMEUL

en ANNETJE LEENDERTS

Acte t.b.v. de nagelaten kinderen van Grietje Pieters de
Jong, erfgenamen van Annetje Leenderts, haar grootmoeder.
Opgesteld door Leenderts Jacobszoon Vermeul bij Ii. van
Eyck, schout, en Maerten Pietersen Blonck en Aert Oudenhuysen, weesmannen, als voogden over de kindskinderen van
Annetje Leenderts. Leendert Jacobsz `Vermeul tekent met
merk.
2

Boedellijst

Overzicht met ontvangsten en uitgaven. Huis en land (drie
mergen en een hond) verkocht voor 800 guldens.
5

1736

BRUIJN LEENDERTSE LIESTEN en JAAPJE KLAAS LIESVELT

Overzichten opgesteld in 1720, 1721 en 1728 t.b.v. het
kind van Bruijn Leendertse Liesten in de nalatenschap van
de huijsvrouw van David van Kempen. Met o.a. ontvangsten
van Jan van Luijk, David Van Kempen en Jan van der Heck.
Totaal ontvangen 88 guldens en 9 penningen.
Acte van 20 juli 1736 waarin Geertie Klaas van Eijck,
huisvrouw van Dirk de Munnik, vroetvrouw in Hazerswoude
en Willemtje Jans Verkaade, weduwe van Roet Dirkse van
der Wilk, buurvrouw verklaren 17 of 18 jaar geleden
aanwezig te zijn geweest bij de geboorte van zoon Jan van
Bruijn Leenderts Liesten en wijlen Jaapje Klaas Liesvelt,
wonende te Hazerswoude in het huis van Klaas Floriszoon
Liesvelt (schoonvader). Zoon Jan is gedoopt in de Remonstrantse kerk en is nog in leven. Beiden tekenen met
merk.
Verklaring op 14 januari 1745 van Jan Arienszoon Molenaar
dat Jan Bruijnen Lieste tot zijn mondige dagen is gekoITIS!!

1748

.

augustus 3,

JAN VAN DORP

en NEELTJE PIETERS

DE JONG

Acte op 31 mei 1349 bij sohout Hubert van Eyck betreffende de erfportie van de reeds eerder overleden Cornelis
Pieterszoon van der Hans bij het overlijden van zijn
grootmoeder Neeltje Pieters de Jong, weduwe van Jan van
Dorp. Zijn erfportie gaat naar zijn zuster Annetje Pieters van der Hans, wonende bij Dirk Verhoorn. Dirk Verhoorn tekent voor ontvangst met merk.
Acte op 1 augustus 1§49 bij schout Hubert van Eyck betreffende de erfportie van Annetje Pieters van der Hans
bij het overlijden van haar grootmoeder Neeltje Pieters
de Jong, weduwe van Jan van Dorp. Annetje Pieters van der
Hans, wonende bij Dirk Verhoorn. Dirk Verhoorn tekent
voor ontvangst van 11 guldens, 4 stuivers en 10 penningen
met merk.
1753

februari

28,

KORS GERRITZOON DE BRUIJN

Reekening, bewijs en reliqua welke zijn doende Mr. Hubert
van Eyck, schout, Claas Maartensz van Leeuwen en Cornelis
Palesteijn, weesmannen van Sluijpwijck van sodanigen
ontfang en uytgaaf als dezelve hebben gehad_ en. gedaan
wegens de erfportie van Maria Pieters Hogerdijck, gehuwd
met Jilles Janszoon Stekelenburg, in de nalatenschap van
haar grootvader Kors Gerritzoon de Bruijn, overleden den
31 meij 1745. Beschrijft o.a. ontvangen van Hendrik
3

Hogerdijck de helft van een schuld, de andere helft is
voor Hermanus de Bruijn, zoon van Kors Gerritsz de
Bruijn. En. beschrijft betalingen aan. Hendrik Hogerdijk
voor kostgeld en schoenreparatie, aan de bode Uijthol,
aan Adriaantje Decker voor kleding, aan Jan Lorie voor 20
pond vlas t.b.v. Maria Pieters Hogerdijck en aan Pieter
Hogerdijck voor kleding en voedsel van zijn dochter Maria
Pieters Hogerdijck vermits dezelve in een huur als
dienstmeijd stond te gaan. Maria Pieters Hogerdijck en
Jillis Janszoon Stekelenburg tekenen met merk, de anderen
met naam. Ontvangen 276 guldens, 7 stuivers en 12 penningen; uitgegeven 77 guldens, 17 stuivers en 0 penningen.
1790 november 25,

HANNES VAN

RIJK en MARIA

DE BRUYN

Testament van Hannis Jorisse van Rijk ende Maria Jans de
Bruijn, egtelieden woonende aan de Platteweg onder
Sluijpwijk. Op 18 juni 1769 bij notaris Robert Hendrick
Daesdonck te Gouda met getuigen Jasper Negenduijsent en
Samuel Kokkengen.
Overeenkomst op 26 juli 1772 tussen Hannes van Rijk en
Herbert Middelkoop, met als getuigen Pieter Koster en
Pieter Goudkade. (inhoud gelijk aan contract van 5 dagen

later)
op 31 juli 1772 tussen Hannis van Rijk en Herbert Middelkoop. Herbert Middelkoop belooft dat hij aan
zijn 2 kinderen, verwekt aan zijn overleden huisvrouw
Adriaantje van Rijk, met name Klaas Middelkoop en Janne‘van 25 jaren
tje Middelkoop, wanneer zij de ouderdom van
50 guldens
hebben bereikt of huwen te betalen een som
kwam
te
overlijof indien 1 kind minderjarig en ongehuwd
Contract

den, het andere kind 100 guldens of indien beide kinderen
minderjarig en ongehuwd kwamen te overlijden aan Hannis
van Rijk 100 guldens. Hannis van Rijk tekende met merk,
Herbert Middelkoop met naam. Mede ondertekend door H. van
Eijck, secretaris van Sluipwijck.
Uijt volle order van Maria de Bruyn met haar volle verstand steld Harmen Middelkoop en Pieter Koster als voogt
over haar dogters zoon onder buuren getuijgen Maria
Wensveen, Gerrit Kol tekende met merk, Sijmen de Knegt,
Diert Wensveen, Teuntje Stofberg, Symon Vermeul en Willem
van Ligtenberg met naam.
Compareerde ter secretary van Sluypwijck, Herbert Middelkoop en Pieter Coster, zo voor hun zelfs, als in qualiteijt van voogden (desnoods) over Claas Herbertszoon
Middelkoop, zijnde de voornoemde Claas Herbertszoon
Middelkoop, van de naaste vrienden van wijlen Maria de
Bruyn, weduwe wijlen Hannes de Rijk, en verklaarden wel
der
expresselijk te protesteren, dat zij in het bezorgen
begravenisse van de ‘voornoemde Maria de Bruyn, weduwe
wijlen Hannes de Rijk, als anderzints eenige acte haerediteur hebben gepleegt of zullen pleegen, maar in tegendeel bij dezen verkiezen desnoods het jusdeliberande.
Actum den 31 october 1790. In kennisse van mij, secretaris H. van Eyck. Zowel Herbert Middelkoop als Pieter

Coster tekende met naam.
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Papieren rakende derl boedel
Hannes van Rijck.
25 november 1790

lijst

weduwe van Hannes van

van. Maria de

Bruyn_

weduwe

van goederen van Maria dé Bruyn,

Rijk.

1792 mei 22, HENDRIK VERHAM
Acte op 9 november 1786

voor Mr. Huijbert van Eijck,
schout, Wouter Pauluszoon Slappendel en Frans van der
Hout, schepenen opgesteld door Hendrik Verham, weduwnaar
van Jaapje van Doorn, Leendert de Ruiter en Jan Sijmenszoon Broekhuizen, voogden van Cornelis Verham, oud 6
jaren en Roelof van Leeuwen en Pieter Hollander, weesmannen van Sluijpwijck en oppervoogden betreffende het
erfdeel van. moeder. Deze oorkonde is voorzien 'van een
prachtig groot zegel met o.a. de tekst gravinne v moens
vrijvrouwe v vrijenes.
Staat en inventaris van de vaste en andere goederen van
Hendrik Verham, wonende te Sluijpwijck, overleden op 22
mei 1792 te Lange Ruijgeweide bij zoon Adrianus van Dam,
geformeert bij Leendert de Ruijter en Adrianus van Dam,
als voogden over Cornelis Verham, minderjarige zoon en
mede erfgenaam.
Als vaste goederen: huys, erve, berg en schuur met 10
mergen land, staande ende gelegen op den bozem, onder de
jurisdictie van Sluypwyck van de Gravekooperdyk af noordwaards op tot den eygen van Maarten van den Bosch, belend
ten oosten Jan Cornelis van Swieten, en Aldert land,
enten westen voor den heer Adrianus van der Graaff en
vervolgens Jacobus van der Weyde;
nog drie mergen, drie hond land, gelegen als voor, strekkende van de Bozemkade af noordwaards op over den Bozemdyk ter halver sloot van de zuydzy der kade toe, belend
ten oosten de voornoemde van der Weyde en ten westen voor
:

de weduwe van Jan Wouters Hofland en agter de gemelde van
den Bosch;
nog een stuk land, verongeldende voor vier mergen, mede

gelegen als voore;
totalen opbrengst 3300 guldens.
Bij de andere goederen o.a. een obligatie t.l.v. Roelof
Verburg en schulden Jan Bakker, Aart van Keulen, Jan in
't Riet, Adranus van Dam, Arij Slaaff en Tieleman Matse.
Diverse uitgebreide overzichten van ontvangsten en uitgaven. Totaal ontvangen 4247 guldens, 1 stuiver en 8 penningen.
1803 maart 13, JACOBUS

VAN OS

en JAAPJE van

BEEK

Staat en inventaris van de boedel en goederen van wijlen
Os overleden in september 1802 en wijlen
Jaapje van Beek voor schout en weesmannen van Sluipwijk
t.b.v. hun minderjarig kind. Met o.a. de volgende lasten:
K. van Loon koster klokluiden, Pieter de Ruijter timmerman doodskist, Doctor Marinus Imans, Pieter Gijsb. Heij
bakker brood, Gerrit Rijswijk winkelwaren jenever, NeelJacobus van
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tje van Beek boter kaas koffie thee, Chirurgijn F.W.
Luders, Cornelis van Os, Teunis Poldermans en Pieter
Fred. Tuyl. Totaal ontvangen 302 guldens, 19 stuivers en
0 penningen, totaal uitgegeven 154 guldens, 12 stuivers
en 14 penningen.
Hendrik de Jong gehuwd met Maria Boer voorheen weduwe van
Jan van Beek wonende te Moordrecht, Christiaan van Beek
wonende te Moordrecht, Daniel van. den Edel gehuwd. met
Neeltje van Beek wonende te Willens en Cornelis Bos
gehuwd met Gerrigje van Beek wonende te Nieuwerkerk aan
de IJssel, allen bloedverwanten van het enige nagelaten
kind, geboren te Ouderkerk aan de IJssel, van Jacobus van
Osch en Jaapje van Beek, beiden overleden te Sluipwijk.
Acte betreft de afhandeling van de erfenis. 13 maart 1803
Ouderkerk aan de IJssel. Hendrik de Jong tekende met
merk, de anderen met naam. Mede ondertekend door Diaconen
en H. Geest meesteren Dirk Hoogendijk, Leendert Stolk en
Cornelis

Weggeman

Acte tussen Cristiaan van Beek en Daniel van den Edel
gehuwd met Neeltje van Beek op 27 maart 1803.
1809 mei 24, PIETER

HOGEVEEN

en JANNIGJE LEENDERTS

STOLK

Inventaris van Pieter Hogeveen en Jannigje Leenderts
Stolk, overleden op 3 april 1809, gemaakt en in schrift
doen stellen bij Aart Hak gehuwd met Jannigje Hogeveen
wonende onder Stolwijk, Jan Snoeij gehuwd met WillemijnWillens en de voornoemde Aart
tje Hogeveen wonende onderwonende
te Boskoop als voogden
en
Gerrit
Ouwerkerk
Hak
nagelaten
kinderen van Gerrigje
minderjarige
over de
Hogeveen,
te samen erfgenamen
van
Adraantje
Hogeveen en
bij notaris
zijn
testament
ingevolge
van Pieter Hogeveen
vdjnmaand
de
4e
van
de
Boers
op
Willem Jan Swanenburg
anderen
met
met
merk,
de
Jannigje
tekende
1804 te Gouda.
secretaris
van
Doelen,
door
G.H.
naam. Mede ondertekend
van Sluipwijk.
1809

juli

7, PIETER KERSBERGEN en ELISABETH RIJSWIJK

Inventaris van Pieter Kersbergen. en. Elisabeth Rijswijk
(Reijsweijk), overleden op 10 maart 1809. Hebben 2 onmondige kinderen: Johannes en Adriana. Er staat o.a. in
beschreven dat: in comp. met Dirk van Vliet drie stukken
veenland, groot of voor ongelge voor agt merge vier hond,
strekkende van de Reede zuydwaars tot in den agterweetering en noordwaars tot aan de Reede, belent ten weste de
heer Johannes Lambert en ten oosten den heer Verbrugge,
waarvan mijn helft is getakseert op 3600.
1810 maart 3, WILLEM

VAN LEEUWEN

Inventaris van Willem van
6

en GRIETJE
Leeuwen

BURGER

en

Grietje Burger,

overleden op 25 december 1809, ten overstaan van Leendert
Broekhuijzen en Hendrik Koster als voogden over hun
minderjarige kinderen. Totale ontvangsten 1920 @u1dens,
totale uitgaven 1024 guldens.
1810

juni 6, SIMON CORNELISZOON VAN DER WERF
Staat en inventaris van de boedel en goederen van Simon
mei
Cornelisz van der Werf, weduwnaar, overleden op
te
Gouda
der
Werf
wonende
1810, gemaakt bij Cornelis van
en Pieter Pieterszoon Heij wonende te Reeuwijk als executeuren en voogden van de minderjarige erfgenamen volgens
testament van 15 december 1796 bij notaris Pieter Daesdonck. Met o.a. hypotheek ten laste van. Hendrik Trimp
wonende onder Willens aan de Platteweg, schuldbrief
Anthonie Plak te Sluipwijk en pretensies Lourens Hogerte Sluipwijk,
dijk te Willens, Adrianis van Wijngaarden
Cornelis Oosterwijk te Sluipwijk, Jan Koolmees teenKorteDirk
noord, IJsbrand van Wijngaarden te Bodegraven
Ouwerkerk te Sluipwijk.
E5

1811 november 20,

ARNOLDUS

VIS en ANTJE JONGENEEL

Inventaris van Arnoldus Vis en Antje Jongeneel, overleden
een huis en erve met een
op 26 october 1811, met o.a.
oft verongeldende voor 5
water
groot
veenland
oft
party
de juris:

mergen, staande en gelegen op Ravensberg onder
op 400
dictie van Sluypwyk en de waarde daarvangataaxeert
oft
te
zamen
groot
veenland
twee
parthijen
guldens;
de
gelegen
onder
en
520
roeden,
voor
4
merg
verongeldende
getaaxeert
ter
en
hetzelve
van
Swammerdam
jurisdictie
waarde van 600 guldens. Totale inventaris 3486 guldens,
penningen. Totale schulden en lasten
18 stuivers en
3920 guldens, 9 stuivers en 10 penningen.
(J

Reeuwijk, 15 februari 1995
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De stiehting Oudheidkamer Reeuwyk
beheert niet alleen het Streekmuseum aan de
Oudeweg te Reeuwylg maar wil ook een
Centrum zyn voor de geschiedenis van het
Reeuwykse land

In deze streekgeschiedenis neemt de
genealogie een belangryke plaats in.
,Medewerkers van de werkgroep
Bronnenontsluiting' ontsluiten hiervoor
originele bronnen die veelal moeilyk
toegankelyk zyn.
De resultaten warden in eigen beheer
uitgegeven in de serie Reeuwykse Bronnen '
die tegen kosqyrgs verkrygbaar warden

gesteld

Collectiez
»
o
o
o
o

Comguterbestand met ruim 160.000 personen
Brondocumenten
Naslagwerken, waaronder een groot aantal perlodleke genealogusche u|tgaven
Famiiieadvertenties en bidprenties, zowel papier als digitaal.
Reeuwilkse bronnen.

hHp;//vvv»'w /iik.nl/geneaIogie O1
Gevestigd in het
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk
Oudeweg 3 281 1 NM Reeuwijk, tel 0182 - 393 773
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