EXCERPTEN
van
een persoonlijke selectie van documenten
uit het

OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN
aanwezig in:
Voorheen:

Noord Hollands Archief te Haarlem

THANS:

Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen
te Naarden

Toegangscode:
184 (In Naarden niet meer van toepassing)
Inventarisnummers:
3156:
Recuil van keuren
3170 t/m 3182: Schepenrol
(1656 - 1811)
3183:
Bijlage bij Schepenrol
(1662 - 1811)
3184:
Register van interrogatoriën
(1677 - 1709)
3186 t/m 3211: Register van transporten en hypotheken (1654 - 1810)
3214 t/m 3226: Register diverse Schepenakten
(1657 - 1811)
3227:
Minuutregister huwelijkse voorwaarden, testamenten,
akten van bewijs
(1657 - 1685)
3228:
Register van procuraties
(1677 - 1696)
3231:
Boedelpapieren
(1675 - 1811)

Alle documenten zijn gefotografeerd en op analoge wijze gerubriceerd als aangegeven in de Tabel b.v.:
(Haarlem-184-) 3187-A013
Inv.nr. 3187, Akte nr. 13, of
(Haarlem-184-) 3179-1752-11-03
Inv.nr. 3179, datum 1752-11-03
met, indien van toepassing, als toevoeging een volgnummer: -01, -02, enz.
Bij twijfel over of fouten in een excerpt kan de foto van het originele document geraadpleegd worden.
In de rechter kolom is aangegeven of van een document een (partiële) transcriptie is gemaakt.

Alle namen voorkomende in deze documenten zijn opgenomen in een Access Database

Stand van zaken d.d. 09-10-2015
Arnhem, Jan Schipper

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

1 / 128

Inv. Nr.

Blz.

3152
3154 - 3156
3156
3156
3156
3156

1
27 t/m 29
51 t/m 53

3156 26 t/m 28
3170 - 3182
3170

Gekopieerde en/of geraadpleegde akten uit het Oud-rechterlijk-Archief Huizen
Registratie Boek van Commissien en Acten beginnende 25 Julij 1782
Aantekeningen en afschriften van keuren en resoluties betreffende de regering van ‘s Graveland,
Hilversum, Huizen en Naarden (1388)-1787; 3 pakken
Recuil van keuren in den Dorpe Huijsen in Gooiland
Inhoudsopgave

transc

17-01-1739; schuijten, welke niet te gebruijken; origineel
25-12-1755; schuijten, welke niet te gebruijken
Zie tevens Deel 2: Protocollen van resolutiën van het dorpsbestuur 1753 - 1817
Blz 4 - 5v Verbod ongeoorloofd gebruik van de veerschuit; 25 december 1755

transc

17-01-1739; schuijten, welke niet te gebruijken (copie van 1)

Schepenrol met o.m. akten van bewijs en voogdij en rekesten, 1656-1811. 13 delen
Reghterlijke verslagen 07-03-1656 tot 27-01-1665, N.B. Tevens enkele testamenten
07-03-1656: Schepenen condemn. Rut Gerritsz (Doorn) @ Jan Evertsz de voechdije aen te nemen van ‘t wees
kint van saliger Thijmen Jansz Horre
11-03-1656: Compareerde voor Elbert Claesz en Lambert Willemsz schepenen tot Huijsen in persoon Lambert
Jansz Swart, Jan Gerretsz, Goosschen Reijertsz, Claes Elbertsz en Elbert Rutten onze
buijrluijden die op verzoek van Gerret Theunisz? Buurmr. van Lage Bussum verklaarden ten
eerste dat Lambert Jansz Swart die het omslach van het hoede Gelt heeft gecollesteert enz. Betreft
wijden van vee
21-03-1656: Op verzoek van het nagelaten weeskind van wijlen Lubbert Baerentsz @ Tijmentje Jans en hun
crediteuren de boedel ponts ponts te verdelen. Jan Pietersz en Claes Elbertsz. Handtekeningen van
Claes Jansz Swart, Gerret Gerretsz, Gerret Willemsen, Elbert Claasz Laren, Gijsbert Jansen
Lustig, Lambert Willemsen, en het merk van Heijn Lubbertsz
28-03-1656: Elbert Claes Laren @ Lambert Willemsz schepenen. Lambert Lambertsz Cos @ Gerret
Lambertsz Cos verklaren op verzoek van Gijsbert Jacobsz onze mede buijrman ten eerste Lambert
Lambertsz Cos van Willem Claesz onze mede-buurman penningen op Intrest heeft ontvangen
17-04-1656: Schepenen hebben op verzoek van Willem Gijsbertsz als wettelijck ceurateurs van de boedel van
wijlen Jan Wijchertsz ge-inventariseert. Eerstelijk het huis en hofstede
23-04-1656: Neeltje Pieters weduwe van wijlen Harman Harmansz in sijn leven nuijrman tot huijsen die
welcke heeft gecedeert en getransporteerd aan Geertje Harmans dochter van de voorn. Harman
Harmansz een som van f 60:5 volgens schultbriff daer van sijnde ten laste van Peter Feecksz
02-05-1656: In de saeck tusschen Dirck Ebbersz als curateur van de boedel van wijlen Tijmen Gerretsz Vos als
eijsscher, en Peter Gerbertsz als gedaeghde veordonneren schepenen ordineren bij sententie dat
Peter Gerberts binnen 2x 24 uren enz.
12-05-1656: Akte van Scheiding Marri Gerrets weduwe van Heijn Claesz geassisteert met Jan Gerretsz
(Backer) en Gerrit Gerretsz (Backer) haar broeders en Tijmen Wijchertsz haar zwager, haar
gecoren voogden ter eenre @ Claes Gerretsz als Bestevader (grootvader) @ Claes Heijndricksz
als oud-oom en bloedvoogden van nagelaten weeskind van Heijn Claesz geteelt bij de voorn.
Meerri Gerrets met name Neeltgen Heijndricksz ter andere sijde. Aanzienlijke bedragen in
inventaris.
14-05-1656: Huwelijkse voorwaarden. Toenis Jacobsz joncksgesel van Laeren geassisteert met Crijn Jacobsz
zijn broer ter eenre en Marritgen Gerrets weduwe van Heijn Claesz geassisteert met Jan Gerretsz
Backer @ Gerret Gerretsz Backer haer broers ter andere
15-05-1656: Gerret Willemsz en Gijsbert Jansz Lustich schepenen en Gijsbert Jacobsz Secretaris op verzoek
van Huijbert Lubbertsz als last hebbende van Jaepge Elberts zijn moeder ten huize van
naegenoemde personen ten eerste bij Jacob Gerretsz heeft hij Huijbert hem afgevraagt of hij 8 voet
land heeft gehad op de Naerdermaet van Gerretge Huijberts waarop hij die geruilt te hebben voor f
500 neffens Dirck en Cornelis Lambertsz voorst getransporteert te huijs van Claes Gijsbertsz of zij
niet op Intrest hebben gehadt van Willemgen Goossens de som van f 100 met intrest heeft betaalt aan
ene Gerritje Huijbers ten huijse van Peter Jacobsz
21-05-1656: Lambert Willemsz en Heijndrick Lubbertsz schepenen tot Huijsen. Testament Gijsbertgen Jans
weduwe van wijlen Jan Lambertsz Swart oud-schepen, laat na aan Vreijnskge Jans dochter van
Jan Lambertsz Huijser ontvangt al de boedel in haar huis en 2 jaar vrije huur van haar huijs

3170

07-03-1656

3170

11-03-1656

3170

21-03-1656

3170

28-03-1656

3170

17-04-1656

3170

23-04-1656

3170

02-05-1656

3170

12-05-1656

3170

14-05-1656

3170

15-05-1656

3170

21-05-1656

3170
3170

23-05-1656 23-05-1656: Testament Toenis/Teunis Pietersz Vergoes en Vreijnskge Claes (ziek) echtelieden; langslevende
24-05-1656 24-05-1656: Teunis Pietersz Vergoes en Vreijnskge Claes echtelieden doen alle testamenten te niet

3170

27-05-1656

3170

03-06-1656

3170

04-06-1656

3170

15-06-1656

27-05-1656: Gijsbert Jansz Lustigh en Lambert Willemsz schepenent tot Huijsen. Lambert Jansz @ Dirck
Jansz te samen gebroeders, beide ziek. De kerk krijgt een stuk bouwland gemaat het schaapschots
boven de proverijen; alsmede een stukje land aan Nellitge Willems huijsvrou van Meijns Jan
Kossen 5 spint land genaamd Lambert Lubbertsz ackertje
03-06-1656: Testament Aeltge Cornelis weduwe van wijlen Gerret Jacobsz : nu haar zoon Cornelis Gerretsz
is komen te overlijden, haar goederen in 2 delen moeten worden geklooft d.w.z 1 helft voor haar
broeders en zusters of deselve kinderen en de andere helft aan de erfgenamen van haar overleden man
04-06-1656: Testament Leendert Seecksz Smit met zijn wettige huijsvrou Elysabet Tijmens buurluij tot Huijsen;
langstlevende.
A26: Op 15-06-1656 Hebben wij Gerrit Willemsz en Gijsbert Jansz Lustich schepenen, op versoeck van
Evert Lubbertsz, zoon van Jaepge Elbers, vraagt aan Jan Gerretsz (Backer) en Tijmen Willemsz
(Backer) of zij in de afgelopen jaren maetland gehuur hebben waarvoor de penningen betaald zijn aan
Willemge Goossens en, volgens de verklaring van Gerrit Dircksz, aan zijn stiefvader Frans Goossen

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

2 / 128

transc

3170

3170

20-06-1656: Elbert Jansz Swart schout, Willem Gijsbertsz en Heijn(drick) Lubbertsz schepenen hebben op
versoeck van Dirck Ebbesz ons getransporteert bij de persoon van Peter Lambertsz Bol bijde als
Executeurs van saliger Tijmen Gerritsz Vossch hem lastende niets uit de boedel zonder toestemming
van Dirck Ebbesz te verkopen
25-06-1656: Compareerden voor ons Gerrit Willemsz en Gijsbert Jansz Schepenen in persoene Annetge
Gerrets die verclaerde ten versoecke van Willem Claesz (Backer) hoe waer is, dat ick als bewaecker
ben ontboeden geweest ten huijse van hem requirant te waer doen tot hem requirants huijs sieck laech
25-06-1656
aen de gaeve Godts eenen Stijntgen Cornelis onse mede buerdochter in haer leven verclaert dat
voorn: Stijntje Cornelis ontrent twee daegen voor haer verlijden begeert heeft dat nae overlijden
Lambertge Dircks de huisvrou van den voorn: requirant soude hebben en genieten haer silveren
OorJser ‘t welck ssij daechgelijckx drooch
20-06-1656

3170

04-07-1656 04-07-1656 / 05-07-1656: Tijmen Willemsz (Backer) en Jan Gerretsz Backer

3170

05-07-1656

3170

10-07-1656

3170

11-07-1656

3170

21-07-1656

3170

28-07-1656

3170

31-07-1656

3170

08-08-1656

3170

14-08-1656

3170

23-08-1656

3170

20-02-1657A

3170

20-02-1657B

3170

20-02-1657C

3170

06-03-1657

3170

20-03-1657

05-07-1656: Op verzoek van Gijsbert Bartholomeusz zoon van zaliger Meus Meusz @ Neeltje Thoenis zijn
Tijmen Willemsz Backer en Jan Gerretsz Backer als curatoren van de nagelaten boedel van
Neeltge Toenis aangesteld . Elbert Jansz Swart schout.
10-07-1656: Op versoeck van Cornelis Lubbertsz, Dirck Jansz en Ebbe Willemsz als erfgenaemen ab
intestato van zalige Gerretje Huijbers ons getransporteert ten huijse bij de persoon van Jaepgen
Elbers weduwe van wijlen Lubbert Evertsz mede-erfgenaem van voorn Gerretgen Huijbers
offte haere kinderen en heeft hij Cornelis Lubberts als last hebbende van de andere namentlijck
Dirck Jansz en Ebbe Willemsz haer Jaepgen Elbers afgevraecht van wie dat sij dat huijs daer sij
inwoonde hadde gecocht waer op sij hem tot antwoort gaff enz
nogh verder haer affgevraecht hebben van de schiftinge en scheijdinge tusschen de voorz:
Gerretgen Huijbers en haeren man, bijde als erfgenamen van eenen Willempgen Goossens in haer
leven ons buijrvrou enz
11-07-1656: Testament Cornelis Willemsz van der Hulst @ Belichen Abrams wonende in het dorp Huijsen. De
broeder van Belichen Abrams ontvangt f 2,21-07-1656: Testament. Reijntgen Tijers onse buijrdochter, sieckelijck van lichaem te bedde leggende, verclaert
eersten dat Ootgen ? Sijmens haer swarte camelotte rock en haere halve susters de somme van f
2:10:- voorst institueert sij tot haer eenige universele erffgenaem bij desen haere eenige Broeder met
naemen Jan Tijers Verwer alle goederen
- Den 06-07-1660 compareerde voor Gerrit Gerritsz en Lambert Willemsz schepenen tot Huijsen
Reijntgen Tijers jegenwoordig huijsvrouw van Gerrit Jansz en verclaerde sij comparante ‘t testament
hier boven staende te niet te doen begerende dat het selve nu en van geender waerde soude wesen
28-07-1656: Testament. Rijck Jan van Craloo onse buijrman sieckelijkc te bedde leggende, eerstens sijn
huijsvrou Steffentge Toenes Ploos alle de inboedel nu in haer huijs sijnde, soo gout silver gelt
31-07-1656: Op verzoek van de crediteuren van de boedel van wijlen Willem Jansz Speelman ponst ponts te
verdelen. Uit te voeren door Peter Gerretsz en Cornelis Crijnen
08-08-1656: Gerrit Willemsz en Lambert Willemsz schepenen tot Huijsen op versoeck van Gerret Gerretsz en
Oetgen Gerrits onse buijrluijden ons getransporteert ten huijse en bij de persoene van Peter
Gerretsz Guijt ‘t welck sieck lach te bedde. So heeft hij gewilt en begeert of het gebeurde dat sijn
vier naelaeten weeskinderen alle deser werelt quamen te passeren, dat als dan alle de naegelaeten
goederen, bij haer caemen nae te laeten, in twee deelen sullen worden geclooft. Dat is te weten de eene
helffte sal worden ge-erfft aen de vrienden en erffgenaemen van sijn overlijden vrou Gerretje
Elbers en de andere helfft aen vrienden en erffgenaemen van hem Peter Gerretsz voornt.
14-08-1656: Op versoeck van Heijn(drick) Heijn(dricksz) en Willem Petersz als erfgenaemen ab intestato van
Cornelis Gijsbertsz ons getransporteert bij de persoon van Weijmpgen Lambers en hebben sij
Heijn(drick) Heijn(dricksz) en Willem Petersz haer afgevraecht of sij niet als bewaerder van de
Goedts goederen sijt geweest ten huijse van Cornelis Gijsbertsz, of niet waerachtich en is dat doen
Peter Cornelisz laeste soon van den voorn Cornelis (Gijsbertsz) op sijn uijterste sijnde, en van
dien tijt af tot sijn leevene ter wijl sij als verwaerter ? daer was, enz of er een seecker testament was
gemaakt door Huijbert van Schadijk
23-08-1656: Testament Michiel Cornelisz onze buijrknecht ziekelijk te bed liggende, legateert aan Cornelisz
Lamberts nu wonende tot Amsterdam een som van f 400,- zijnde de erfenis de door hem ontvangen
erfenis van zijn meutge Burch? Willems; en de andere goederen aan zijn naeste bloetvriende
zijnde zijn half-zusters @ en zijn andere vrienden
20-02-1657A: Present: Elbert Jansz Swart schout, Lambert Claes, Marten Lambertsz, Claes Elbertsz,
Evert Willemsz en Jan Gerretisz Backer schepenen
Tegens Frans Teuwisz werd verleend het 1e default aan Jan Teeuwisz
Tegens Wichert Gerritsz werd verleen het 1e default aan Jan Teeuwisz
Schepenen ordonneren Wichert Hendricksz eijscher contra Jan Teeuwisz gedaagde te bewijzen op
wat tijd hij de bouckweijdt in questie aan de gedaagde verkocht zou hebben en houden de zaak van
Jan Teeuwisz als eijscher contra Wichert Hendricksz in advijs
20-02-1657B: Authoriseren Leo Steffens wonende tot Blaricum en Jacob Gerritsz wonende alhier omme mits
afstandt van de erfgenamen, als curateurs onder behoorlicke Inventaris aen te vaerden den boedel @
goederen nagelaten bij Claes Swart @ Aefien Claes zijn huisvrouw. Elbert Jansz Swart schout,
Claes Jansz buijrmr., Lambert Claes Schram, Claes Elbertsz, Evert Willemsz en Jan Gerritsz
Backer schepenen
20-02-1657C: Lambert Ghijsbertsz Smit @ Jan Pietersz onze buijrluijden worden aangesteld als curateurs
over de boedel @ goederen nagelaten door Ghijsbert Jacobsz Backer in zijn leven secretaris alhier
06-03-1657: Crijn Rutten @ Jan Teeuwissen buijrluijden tot Huijsen worden aangesteld als curateurs van de
boedel @ nagelaten goederen van Jacob Claesz Snijer en Grietgen Cornelis en deze aan de meest
biedende te verkopen ter betaling van de schulden
20-03-1657: Voor Maerten Lambertsz en Evert Willemsz schepenen tot Huijsen compareerden Jan Evertsz en
Ruth Gerritsz Doorn bejaarde @ geloofwaardige personen die verklaarden op verzoek van
Hendrickie Lambertsz weduwe van Evert Lubbertsz dat Ghijsbert Jacobsz Backer in zijn leven
secretaris van dit dorp, ziek liggende aen de sieckte daer van hij is comen te sterven en door de
voorn. Jan Evertsz gevraagd sijnde dat de man van de requirant in dese voor hem was borge
geworden ten behoeve van Timentge Gerrits weduwe van Samuel Joppen
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20-03-1657-A: Schepenen condemneren Elbert Rutten en Willem Rutten gedaegden omme getuijchnis der
waerheijt te geven op de Interrogatien bij Wichert Hendricksz als vader van Lambertgen Wicherts
Zie ook 184-3170; 20-04-1657-C

3170

20-03-1657-A
-

24-03-1657:

3170

24-03-1657

05-04-1657:

3170

05-04-1657

10-04-1657:

3170

10-04-1657

20-04-1657:

3170

3170

20-04-1657

Schepenen ordonneren Dominicus Jansz als vooght over het onmondige weeskindt van
Heijndrick Heijndricksz en Niesien Dominicus sijne eijsch can f 63:16 tegens Hubert Cornelis
Roos gedaegde gedaen naerder te bewijsen
Voor Claes Elbertsz @ Evert Willemsz schepenen tot Huijsen compareerden Pieter Jansz Vloth
(ca. 21 jr) @ Trijntge Dircks (ca. 20 jr) die verklaarden op verzoek van Dominicus Jansz als
Grootvader en voogd van Hendrick Hendricksz zijn overleden dochters kindt, waarachtig te
wezen dat zij comparanten ten tijde als Hendrick Hendricksz des requirants dochters man ziek lagh
aen de pest waer van hij is comen te sterven, desselven Hendrick Hendricksz in ‘t bijwesen van
Hubert Cornelisz Roos en Nanningh Rijcksz die voor de deur stonden en ‘t selve wel conden
hooren, hebben horen zeggen dat hij van Hubert Cornelisz Roos nog f 63 kreeg
Compareerden voor Lambert Claesz Schram en Maerten Lambertsz schepenen tot Huijsen,
Ghijsbert Jansz Lustigh, Lambert Willemsz, Claes Lambertsz, Gerrit Jacobsz, Jacob Gerritsz,
Hendrick Lubbertsz aan wie werd voorgelezen een testament gemaakt door wijlen Jannetge Dircks
in haer leven huijsvrouw van Fytus Hendricksz dat op 16-10-1656 werd gepasseert en op schrift
gesteld door Notaris Jacob Atten te Naerden toe de Secretaris van voorn dorp aflijvigh @ er nog
geen andere bedieninge was. Ende verklaarde voor eerst de voorn. Lambert Willemsz, Claes
Lambertsz, Gerrit Jacobsz, Jacob Gerritsz @ Hendrick Lubbertsz ter versoecke van Fytus
Hendricksz voornt. dat sij comparanten nevens eene Timen Jansz Wit ten tijde dat de voorn
Jannetge Dircks sieck lagh aen de peste die doen ter tijdt in den voorsz dorpe soo hevich in
swangh ginck dat bijna de helft van de inwoonders @ ter huijse van de voorn. Fytus Hendricks
zeven (7) kinderen als oock de voorn. Testatrice daer van sijn gestorven, ontboden zijn geweest.
In het testament zou tot uiting zijn gebracht dat indien de respectieve legatarissen zonder kinderen
kwamen te overlijden, alle legaten zouden moeten wederkeren aan voorn Fytus Hendricksz
Akte van bewijs. Ghijsbertge Hendricks weduwe van Coppen Ghijsbertsz geassisteert met
Cornelis Lubbertsz haar tegenwoordige man aan de ene, mitsgaders Louw Ghijsbertsz en
Lambert Ghijsbertsz als Ooms @ voogden van des vaders wegen van ‘t kind van de voorn.
Coppen Ghijsbertsz nagelaten en geprocreeert bij de voorn. Ghijsbertge Hendricksz aan de andere
zijde.
Akte van bewijs Compareerden voor Lambert Claesz Schram @ Jan Gerretsz Backer schepenen
tot huijsen, Mattgen Gerrits weduwe van Meijns Jansz geassisteert met Claes Gerritsz haeren
broeder als haeren gecoren voochdt in desen, aen d’eene mitsgaders Ghijsbert Joosten @ Rijck
Hendricks Lustigh als vooghden van Claes Meijnsz nagelaten weeskindt van de voornoemde
Maijns Jansz bij de voorsz Mattge Gerritje geprocreert aen d’andere sijde
eijndelijck de helft van een acker aen het loeg groot ontrent twee schepel gelegen aen de Noort-sijde
van Timen Willemsz Dam

20-04-1657cA 20-04-1657A:

in 1656 is ½
van de
inwoners
van Huijsen
gestorven
aan de pest

transc

Zie boven

20-04-1657B:

3170

3170

3170
3170

Huwelijkse voorwaarden. Pieter Lambertsz Boll toecomende bruijdegom aan de ene en Mattge
20-04-1657cB
Gerrits weduwe van Mains Jansz toecomende bruijd geassisteert met Claes Gerritsz aan de
andere sijde
20-04-1657-C: Interrogatorien. vanwege Wichert Hendricksz als vader en voocht van Lambertgen Wicherts
omme te hooren Elbert Rutten en Willem Rutten als getuijgen. Vraag: was ontrent de jaer geleden
ten huijsen van Elbert Rutten aanwezig Meijns Jansz met sijn soon Jan Meijnsz: Ja
20-04-1657-C
Dat voorn Meijns Janss op den selven tijdt aen hem Elbert Rutten presenteerde te vercopen een koe
ofte veers op conditie dat sijn voorn. soon Jan Meijnsz binnen seeckeren tijdt getrout soude weesen
met Lambertgen Wicherts des requirants dochter: Ja. enz
05-06-1657: Tegens Timen Willemsz (Backer) wordt verleent het in default @ Jan Evertsz eijser een ux vitae
05-06-1657
Schepenen vergunnen de curateuren van den boedel van Tijmen Gerritsz Vos copie uijt de eijsch van
Geert Cornelisz
Gerrit Philipsz
19-06-1657 19-06-1657: Tegens Timen Willemsz Backer gedaagde werdt verleent het 1e default Jan Evertsz

3170

03-07-1657

3170

25-09-1657

3170

02-10-1657

3170

30-10-1657

03-07-1657: Compareerde voor Lambert Claesz Schram & Jan Gerritsz Backer schepenen in Huijsen, Maritge
Gerrits suster van Grietge Gerrits zaliger in haer leven huijsvrou van Willem Elbertsz en
verklaarde geaccordeert te hebben met Willem Elbertsz voor de som van f 50 te cederen op de
ontruimde boedel
25-09-1657: Hebben Lambert Claesz Schram en Claes Elberts schepenen tot Huijsen doen registreren dat
Grietge Teeuwis huisvrouwe van Cos Gerritsz, in haer presentie op d’afvraginghe van Mathijs
Boelhouder schout tot Laeren van wege Gerrit Jansz Broeck wonende to Amsterdam den 12-091657 bekent aen de selve Gerrit Jansz schuldigh te wesen f 100,02-10-1657: Willem Elbertsz in presentie van Lambert Claes Schram @ Claes Elbertsz schepenen tot Huijsen
interdictie gedaen aen Gerrit Phillipsz ten eijnde derselve niet en soude sich vervorderen eenige
goederen te vercopen die hij Willem Elbertsz pretenderende uijt den boedel van Belijtge Lamberts
sijn moeder gecomen te sijn ende tusschen hem en de voorn. Gerrit Philipsz gedeelt te moeten
werden
30-10-1657: Elbert Jansz Swart schout, Lambert Claesz Schram @ Evert Willemsz schepenen tot huijsen,
Gerrit Dircksz oudt 72 jaren Jacob Pietersz oudt 63 jaren @ Jan Evertsz oudt ontrent 63 jaeren;
betreft het beweiden van gemene gronden vallende onder de jurisdictie van Huizen

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

4 / 128

transc

3170

27-11-1657

3170
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14-05-1658
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10-09-1658
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10-09-1658
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10-09-1658
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01-10-1658
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19-11-1658A
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19-11-1658B
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19-11-1658C

3170

23-11-1658

3170

03-12-1658A

3170

03-12-1658B

27-11-1657: Schepenen condemneren Timen Willemsz als borg onder renunciatie van de beneficine ordinis
divisionis et exussionis voor Cornelis Lubbertsz Schoenmaker gedaagde aan Jan Evertsz als
voogd van ‘t weeskint van Timen Jansz Horre erfgenaam van Ebbe Willemsz , mede-borge voor
den voorn. Cornelis Lubbertsz, te restitueren de helft van ‘t gene bij ‘t voorsz weeskint of sijne
voogden ter zake van de voorn. borgtochte uijt krachte van de obligatie daer van sijnde @ ‘t vonnis
van desen Gerechte bevonden sal werden betaelt te sijn aen Lijsbeth Jaspers weduwe van Lambert
Evertsz enz.
Schepenen ordonneren de Curateurs van den boedel van Timen Gerritsz Vos enz.
Schepenen ordonneren Pieter Lambertsz Bol te bewijsen dat Meijns Jan Cornelisz ‘t gewas over
welckers enz.
25-03-1658: Voor Elbert Jansz Swart schout, Gerrit Gerritsz @ Claes Willemsz Coij schepenen tot huijsen,
verklaarde gedaagde Grietge Teunis, huijsvrouw van Lambert Claesz Schram, onder ede dat zij
transc
niet op het door de eiser, Mathijs Koehouder schout van Laren, genoemde tijdstip van 19-12-1657
op bedevaart is geweest
14-05-1658: Schepenen condemneren Gerrittge Ghijsberts weduwe van Elbert Hendricksz gedaagde in
conventie aen Teunis Jansz Pan eijscher in ‘t voorsz cas de geeijschte somme van 23 gl volgens
afreeckeninge te betalen met compensatie van costen ende nopende de saeck in reconventie;
renvoijeren de voorsz parthien aen Timen Willemsz Dam @ Jan Gerritsz Backer on de selve rest
doende af te maecken
10-09-1658: Gerrit Hendricksz buijrman tot huijsen als erfgenaam van zaliger Lambert Hendricksz voor hem
selve voorts als last hebbende @ hem sterck maeckende voor Fytus Hendricksz, Ghijsbert
Hendricksz, Lambert Hendricksz, Aeltje Hendricksz @ Timen Jacobsz mitsgaders Hendrick
transc
Jacobsz kinderen @ erfgenamen van Jacob Hendricksz ende te samen mede erfgenamen van de
voorsz Lambert Hendricksz in de zaak jegens Lubbert Hendricksz mede-erfgenaam van
voorgemelte Lambert Hendricksz
10-09-1658: - Elbert Jansz Swart schout contra Fytus Hendricksz
Pieter Lambertsz Bol gedaagde werd verleent default Mr. Claessen / Claes Jan ? Swart
Tegen Gerrit Philps gedaagde default verleent Hendrick Willemsz, en default verleent Lambert Jansz
Gerrit Hendricksz gedaagde gecondemneert tot betaling van f 310 aan Claes Lubbertsz eiser rakende de
boedel van Lambert Hendricks als van Grietge Claes
Schepenen condemneren Cornelis Claesz @ Jan Teeuwisz gedaagden om getuijchenis der waerheijt te geven
terr versoecke van den schout binnen 24 uijren na de receptie van de interrogatoren
Schepenen condemneren Gerrit Philpsz tegens de eijsch van Niesien Hendrick weduwe van Hendrick
Dircksz bargh ten naeste reghtdagh
Schepenen renvoijeren Isaacq @ Hendrick Willemsz eijsersch @ Gerrit Philipsz als getrout hebbende
Hendrickje Lambertsz gedaagde tern versoecke van de gedaagde onpartijdigh regtsgeleerden @ ordonneren
partijen tusschen dese en de naeste reghtdagh ‘t voorz renvoij te voldoen op peijne van condemnatie
Isaacq @ Hendrick Willemsz gedaagden tegens de eijs van Jacob Pater
Ebbert Gerritsz gedaagde aen Lambert Lubbertsz
schepenen condemneren Frans Teeuwisz
10-09-1658: Voor de gereghte compareerde Marije Jansdr (62) en verklaarde op verzoek van de Schaermeesters
van de gemeente des voorz dorps dat zij met haar overleden man Jan Thomasz doen timmeren heeft
erfgrens
het huijs ‘t gene met sijn achtergevel is comende tegen ‘t erff van Crijn Rutten enz
probleem
Insgelijck compareerde voor de gereghte Jan Jansz (55), Hendrickje Lambertsdr (36)
jegenwoordig huijsvrouwe van Gerrit Philpsz; Item Elbertje Jans (30) @ Rijck Hendricksz
01-10-1658: Gerrit Gerritsz en Gijsbert Jansz Lustigh schepenen tot Huijsen doen ten register aenteijckenen dat
Claes Evertsz @ Jacob Lambertsz Schram, beijde van compenetent ouderdom om te getuigen,
verklaren op verzoek van Lambert Jansz Speelman dat hij nevens andere buijrluijden van Goijlandt,
in augustus lestleden turff gebragt hebben op de huijsen van Muijden ende dat de voorn Lambert
Jansz Speelman met Teunis Jansz Spelt buijrman tot Lage Bussum, haers paerden aen
hackelaersbrugge tegens de andere vermangelt hebbende
19-11-1658A: Schepenen condemneren Gerrit Philipsz als getrout hebbende Hendrickie Lamberts dat hij
Isaack en Hendrick Willemsz al hebben te vrijen en costeloos en schadeloos te houden van
soodanigh achter weesen als d’erfgenamen van Elbrigh Ghijsbertsz ter somme van f 336 van dien te
pretenderen hebben op de kinderen @ erfgenamen van Lambert van Asch, mitsgaders noch van de
somme van f 168,- die Timentge Gerrits weduwe van Samuel Joppen tot laste van de selve
erfgenamen is competerende @ eijndelijck noch van f 400 van dien die als vooren de erfgenamen van
Ghijsbert Lambertsz te pretenderen hebben, alles in conformete van ‘t verblijff en uijtspraecke
tusschen des gedaagde huijsvrouwen en de eijser in dese gemaakt @ uijtgesproken d.d. 18-11-1655 @
verclaerden de nagelaten goederen van Lambert van Asch
Op 15-11-1658 heeft Gerrit Philipsz in presentie van Claes Willemsz Coij @ Gijsbert Jansz
Lustich schepenen tot Huijsen verklaart enz
19-11-1658B: Compareerde voor de Gereghte tot Huijsen Lambert Jansz Speelman, gedaghvaert sijnde van wegen
d’erfgenamen van Jaep Pietersz om voldoeninge te hebben van de somme van f 172,- over coop van
seecker huijs, bij hem comparant van de voorz erfgenamen gecocht enz.
19-11-1658C: Alsoo Willem Keesz in sijn leven Buijrman alhier deser werelt overleden sijnde, vanwege des selfs
kinderen verclaeringe gedaen is, dat de boedel, dat sij de boedel abandonneeren ter profite van de
gemeene Credireuren; hebben gestelt to curateuren Lambert Claesz Backer @ Jan Gerritsz Backer
beijde oudt schepenen deses dorpe
23-11-1658: Hebben Claes Willemsz Coij, Gerrit Gerritsz @ Ghijsbert Jansz Lustigh Schepenen tot Huijsen
op verzoek van Elbert Jansz Swart schout des voorn dorps te doen aantekenen dat Gerrit Philpsz
@ Hendrickien Lamberts
03-12-1658A: Uijt krachte van seecker willige condemnatie ofte overgifte gedaen door den Gerechte tot Huijsen bij
Gerrit Philipsz tot voordeel van Michiel Baset ter somme van 470: 50: 12: als reste van geld
03-12-1658B: Mr. Claes de Swart chirurgijn geeft te kennen dat Gerrit Philipsz sijn schoonvader uijt kragte van
willige condemnatie .... de 74 gl 15 St 12 P als eijgen schuldt aen de voorn Michiel Basetsz
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17-12-1658: - Tegens Annetge Kees gedaagde werdt verleent default Claes Meeuwisz eijscher
Tegen Jan van As gedaagde default Lambert Jansz Speelman
Tegen Jan Jansz Timmerman default aan erfgenamen van Gerritge Huberts
Tegen de erfgenamen van Claes Jacobsz Jonge werd verleent default en werden gecondemneert aen de
voochden van de nagelaten weeskinderen van Harmen Jansz de geeischte somme van 3 gl 14 St 8 over
verdient arbeijtsloon te betalen
17-12-1658
Tegen Hendrick Jacobsz Ramaecker werd verleent default en gecondemneert aen Jan Lambertsz @ Claes
Pietersz als vooghden over de nagelaten weeskinderen van Harmen Jansz de geeiste som van
de kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz eijser mitsgaders Marie Jans gedaagde
Schepenen condemneren Pieter Lambertsz Bol gedaagde aen Mr. Claes de Swart de geeijschte f 22,- ter
saecke van meesterloon aen de quetsure van Gerrit Philpsz verdient volgens verblijff en uijtspraeck van
arbiters te betalen
17-12-1658-vervolg:I n de saecke tusschen de gemene crediteuren van wijlen Claes de Swart @ Aefien Claesdr
echteluijden in haer leven gewoont hebbende alhier tot Huijsen, onder malkander gedisputeert
hebbende op de preferentievan de penningen geprocert van de vercochte goederen bij de voornoemde
17-12-1658
Claes de Swart @ Aefien Claesdr.
de somme van 1035 guldens over restant van de Impost van de bieren, op de afcomste van de
goederen in Hollandt gelegen; dat voorts nae der selve Heere ontfanger geprefereert sullen sijn de
nagelaten weeskinderen van Claes Jansz Grotert met de somme van 505 gl
18-01-1659: Jan Lambertsz @ Gerritgen Lamberts deselve bekeurt ter saecke dat de selve Gerritge Lamberts
erfgename geweest sijnde nevens andere van Cornelis Ghijsbertsz en Stijntgen Pietersz ofte van der
selver kinderen, gelijck deselve Gerritge Lamberts bekende; nagelaten hadde de voorn erfeneiise
bekent te maken, zoals de gelden van een seecker huijs gekocht door Gerrit Hendricksz Swem
18-01-1659
mistgaders seecker landt gekocht door Maritge Ebben weduwe van Lambert Ghijsberts, als oock
land gekocht door Lambert Ghijsbert Smits.
Op 20-01-1659 hebben Ghijsbert Lambertsz @ Hendrick Hendricksz mede-erfgenamen van
Cornelis Ghijsbertsz @ in ‘t generaal alle de selfs verdere erfgenamen

3170

20-01-1659 20-01-1659: Boedelbeslag op Gerrit Philpsz tot voordeel van Elbert Jansz Swart Schout

3170

30-01-1659

3170

3170

3170

3170

3170

30-01-1659: Voorgenomen boedelbeslag op Mr. Claes de Swart Chirurgijn alhier ten voordeel van Michiel
Basetsz wonende tot Naerden op 03-12-1658 door Elbert Jansz Swart Schout. Hij was niet thuis.
De schout heeft het ook bekent gemaakt ten huise van Pieter Leendertsz Vergoes ofte desselves
kinderen versoeckende dat sij den voorn. Meester Claes dienaengaend wilden waerschouwen.
11-02-1659: Compareerden voor Claes Elbertsz @ Rijck Heijndricksz schepenen tot Huijsen, Gerrit Harmens
@ Gerrit Gerritsz beijde wonende alhier, die op verzoek van Claes Gerritsz verklaarden, dat zij 2611-02-1659
12-1658 ‘s naghts met de anderen geweest hadden ten huijse van Fytus Hendricksz alhier @ dat daer
mede was Gerrit Thijsz dewelcke eenige woorden krijgende tegens de requirant in desen eijndelijck
sijn mes heeft uijtgetrocken enz
04-03-1659: - Tegen Gerrit Swem default verleent Teunis Jansz van Duijnen
Tegen de curateuren van Jaep Klinck
Tegen Pieter Ebbesz default verleent Dirck Ebbesz
Op verzoek van Marij Jan Thomasz worden door de Gereghte als voogden over de kinderen van Lambert
Lambertsz Broockie @ Luijtgen Jansdr werdt verstaen, alsoe de Vader van de voon. kinderen mitsgaders de
Grootmoeder en Oomen van ‘s moeders van ‘s moeders zijde alrede ‘t opsicht van de voor kinderen aengevaert
hebben dat het voorn. Versouck alsnoch ontijdich is en werden gerhalve Gerrit Gerritsz en Timen Rutten
van dese instantie ontslagen.
Op verzoek van Claes Gerritsz @ Willem Rutten Oomen van de onmondige kinderen van Lambert
04-03-1659
Lambertsz Cos ten eijnde Pieter Lambertsz Bol nevens henluijden geccommitterrde souden werden om de
voochdijschap van de voorn kinderen aen te vaerden also sij requiranten voorn niet te kunnen lesen ofte
schrijven wert den voorn Pieter Lambertsz gecondemneert dat hij sich sal hebben te dragen als medevoogdt
Schepenen verordonneren Lubbert Hendricksz eijscher @ Hendrick Lubbertsz gedaagde zich ten overstaan
van Jan Evertsz en Claes Jan Aertsz als goede mannen
Tegens Gerrit Jansz Peet gedaagde default Pieter Claesz
de zaak tussen schout eiser en Hendrick Pietersz Vos mitsgaders Barent de knecht van Pieter Lambertsz
Tegen Annetge Keesz default Claes Jongerden
Tegens Lambert Lubbertsz gedaagde default Hendrick Lubbertsz
04-03-1659: In der saecke tusschen de gemeene crediteuren van den boedel ofte boedels van Jacob Ghijsbertsz
(vader) @ Ghijsbert Jacobsz Backer, respectievelijck gewesene secretarissen deses dorps
04-03-1659
In de saecke tusschen Hendrick Jacobsz contra Pieter Jansz
15-03-1659: Compareerden voor Gerrit Jacobsz de Jongh @ Rijck Hendricksz Lustich Schepenen tot Huijsen,
Jan Lambertsz Klinck (32/33) @ Dirckien Jans (18) en verklaarden op verzoek van Hendrick
15-03-1659
Pietersz Vos over het gevecht tussen hem en Barent de gewesene knecht van Pieter Lambertsz
Bol. .... Verder verclaerde Dirckie Jans in ‘t huijs van Claes Lambertsz geweest te hebben ten tijde
als de voorn Barent met Lijsbeth Lamberts daer uijt ginck
18-03-1659:
- Tegens Gerrit Swem gedaagde werdt verleent het ijc default Teunis Jansz van Duijnen een uijx vitae
Ter versoecke van wegen Annetge Ariaens weduwe van Timen de Backer ten eijnde Gerrit Rutten
18-03-1659
gecommitteert soude werden omme als haer gecoren voochdt deselve behoorlijk te assisteren in ‘t
verrichten van haer saecken werdt den voorn Gerrit Rutten bij ‘t gerechte geordonneert de voorsz
vooghdijschap aen te vaerden
Tegens Lambert Smits gedaagde etc.
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30-07-1659
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16-09-1659
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14-10-1659
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04-11-1659

3170

03-12-1650

3170

06-04-1660

12-05-1659: Publieke verkoop:
- Treckgelt op een bruijne merrij; Cornelis Hendricks ingeset f 16,- Verkocht bij Elbert Rutten Ruijs
op f 32,-. Naer afslagh is cooper gebleven Pieter Lambertsz Bol voor de somme van f 33,Borge: Elbert Rutten Ruijs en
Teunis Jansz Pan
- Gerrit Hendricksz Swem
Ghijsbert Hendricksz Capitain
Borge Cornelis Heijn en
Dirck Lambertsz
- Lambert Teuwisz;
- Lambert Gerritsz Backer;
Borge Gleijn Lambertsz en
Wichert Hendricksz
- Elbert Jansz Deult;
Ghijsbert Jansz Lustigh;
Prins de Schaepherder;
- Hendrick Lubbertsz;
Stijn Claes;
Pieter Claes;
Vos Lambertsz;
Jan Lambertsz Clinck;
Ruts Jansz;
Lambert Claesz Prins;
Teunis Jansz Pan
- Jan Timensz Poel:
Borghe Timen Jansz Wit en
Dirck Lambertsz
- Abraham Pietersz:
Borghe Jan Timensz Poel en
Dirck Ebbesz
- Evert Cornelisz;
Cornelis Pietersz Vloth;
Rijck Hendrick Lustigh;
Elbert Rutten Ruijs;
Kees Heijn;
Cornelis Lambertsz Schoenmaker;
Borghe Hendrick Lubbertsz en Jan Lambertsz Clinck
- Stijne Claes:
- Aeltge Ghijsberts;
Ghijsbert Claesz Bout;
- Dirck Lambertsz:
Borghe Lambert Jansz Speelman en Lambert Teuwisz
- Jacob Keesz Schram;
Pieter Lambertsz
17-06-1659: Schepenen ordonneren Barent Ghijsbertsz van soest gedaagde wegens ‘t gevecht met Hendrick
Pietersz Schipper met de schout te accorderen
10-07-1659A: Gijsbert Claesz Bout @ Gerrit Jacobsz de Jongh schepenen tot Huijsen ter register doen
aenteijckenen dat sijluijden nevens en ten versoecke van Susanne Segers @ haar moeder geweest
hadde ten huijsen van Jannetge Meeuwis en dat, de voorn Susanne Segers misnougen tonende van
dat het doghtertje van de voorz Jannetge Meeuwis ten huijse van haar meutgen Gerritge
Meeuwis ijets van haer requirant geseijt soude hebben waer door de spraeck ginck dat sij een kol off
tovenaerster soude wesen; ‘t voorz doghtertje in presente van den voorn Schepenen, ontkent heeft
ijets anders teijgens haer meutgen op de praet d’ieder gemaeckt wierde van eenige toverij geseijdt te
hebben als (vragens wijse) off het Evert Evertsz meijdt Sanne niet en is. Ende dat voorts ‘t voorz
dochtertje in presentie als voorn verclaert hadde van de voorn Susanne Segers niet anders te weten
als Eer en deuchdt. Ende also dienaengaende bij de meergemelte Susanne Segers versocht was acte
soo hebben Schepenen voornt dese te reghten ondert.
10-07-1659B: Heeft Hendrick Hendricksz als getrout hebbende Belitgen Abrams voor de gereghte tot Huijsen
bekent dat Jan Gerritsz Backer, als voochdt geweest hebbende van de voorn Belitge Abrams
aengaende de voorz voochdije @ administratie hem comparant volcomen satisfactie @ contentement
heeft gedaen, sulx
30-07-1659: Compareerden voor Jan Gerritsz Backer @ Rijck Hendricksz Lustich Schepenen tot Huijsen
Isaacq Willemsz Buijrman alhier te kennen gevende en verclarende alsoo Gerrit Philpsz als getrout
hebbende Hendrickien Lamberts bij vonnis van de Gerechte deses dorps in dato den 27-05-1659
lestleden gecondemneert was aen Hendrick Willemsz sijns comparants broeder bij provisie te
betalen de somme van f 212
16-09-1659: Compareerden voor Claes Elbertsz @ Rijck Hendricksz Lustich Schepenen tot Huijsen, Willem
Elbertsz versocht sijnde ommeder waere getuijchnisse te geven bij Anthonis/Teunis Jansz Pan ende
heeft hij comparant in gevolge van dien verclaert @ geattesteert dat hij nevens Claes Willemsz
Backer op seeckere tijt weijnich dagen na ‘t hertrouwen van Jacob Wessels Metselaer, geweest is
ten huijse van den requirant in desen, alwaer dienter tijdt mede present was Lubbert Wessels
Metselaer in sijn leven gewoont hebbende tot Emenes, @ alsoo ter selver tijdt de requirant in desen
onder andere ....aen hem Teunis Jansz (Pan) te betalen. Schout Elbert Jansz Swart
14-10-1659: Cornelis Crijnen als eenich erfgenaem van Crijn Rutten sijne overleden vader eijsscher
CONTRA Niesien Goijers weduwe van voorn. Crijn Rutten verweerster. Scheiding boedel
04-11-1659: Schepenen ordonneren Dirck Ebbertsz gerequireerde alsnoch tusschen desen en de naeste rechtdach
met Teunis Jansz Pan requirant, in presente van de gemene Schippers ten overstaen van twe uijt het
college van Schepenen te reeckenen.
03-12-1659: Isaack @ Hendrick Willemsz erfgenamen van hun moeder Geertie Volckers Za: in haer leven
gewesen weduwe ende boedelhouster van Lambert van Asch Za: CONTRA alle crediteuten
06-04-1660: De saecke tusschen Schaermrs CONTRA Gijsbert Jansz Lustigh, Jan Tijmensz, Claes Elbertsz
gedaagden wegebs ontgrondingen van de gemeente werdt
Schepenen ordonneren Teunis/Anthonis Jansz Pan
Schepenen condemneren Willem Rutten, Claes Geurtsz @ Pieter Lambertsz als voochden van de nagelaten
weeskinderen van Lambert Lambertsz Cos gedaagde, aen Ghijsbert Evertsz Cos eijsscher te presteren de
coop van ‘t huijs in questie met compensatie van costen
Ter versoecke van de erfgenamen van Timen Jacobsz Hinlopen eijser werdt tegens Lambert Jansz
Speelman gedaagde verleent het 2e default
Inder saecke tusschen de curateurs van den boedel van Jacob Ghijsberts @ Ghijsbert Jacobsz Backer eijser
@ Jan Jansz Snijer gedaagde
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05-05-1660: Compareerden voor Gerrit Gerritsz @ Lambert Willemsz schepenen tot Huijsen
- Jan Jacobsz Schaep als getrout hebbende Ghijsien Reijers dochter van Reijer Barent die geweest is
oom van ‘s vaders sijde van Elbert Lubbertsz van Naerden, die in Oostindie is overleden, @ in die
qualiteit als erfgenaem van de selve Elbert Lubbertsz voor hem selve, voorts sich sterck makende voor
Ghijsbert Reijersz @ Elbert Reijersz sijne comparants huijsvrouwen broeders
- Item Claes Elbertsz oudt schepen des voorn dorps als voocht van Bartholomeus Goossens @ Jannetge
Goossens nagelaten weeskinderen van Goossen Jansz des voorn Elbert Lubberts Oom van ‘s
05-05-1660
moeders sijde van heelen bedde
- Ende eijndelijck Lambert Jansz @ Willem Wichertsz als getrout hebbende Franckien Jansdr, mede
Oom ende Moeij van de meergemelte Elbert Lubbertsz van ‘s moeders sijde van halve bedde, voor
haer selve @ als voochden van de nagelaten weeskinderen van Weijmtgen Jansdr, Insgelijck van
heelen bedde van ‘s moeders sijde van de meergemelte Elbert Lubberts
- Wijlen Elbert Lubberts van Naerden overleden in Oostindie geen andere of naerder erfgenamen heeft
nagelaten; hebben Jan Gerritsz Backer verzocht namen hun zich te vervoegen ter Camer van de
Oostindische Compagnie tot Amsterdam aldaer wat gelden de enz.
25-05-1660: Ter versoecke van Jan Teeuwisz eijsscher werdt tegens Jan Louwerisz gedaagde @ default verleent
Schepenen condemneren Pieter Lambertsz Bol, als getrout hebbende Matien Gerritsz weduwe van
Meijns Jansz gedaagde aen Ghijsbert Joosten eijsscher de geeijschte somme van f 200 ... volgens obligatie
d.d. 19-02-1645 te betalen
25-05-1660 In der saecke tusschen de curateurs van de boedel van Claes Lambertsz CONTRA Marij Jan Thomas
Schepenen renvoijeren de gemeene Crediteursvan Claes Lambertsz, Pieter Lambertsz Bol daer onder
gereeckent sijnde, aen onpartijdige
Schepenen renvoijeren Gerrit Hendricksz Swem eijsscher en Hendrick Lubbertsz gedaagde omme haer
questie over te dragen aan Willem Ghijsbertsz @ Jan Timensz Cos als goede mannen
23-06-1660: Schepenen condemneren Jan Louwertsz gedaagde aen Jan Teeuwisz eijser de geeijste somme van
hondert een-en-seventich carolische (f 171) Gulden als reste over coop van een halff schip te betalen
23-06-1660
cum expens afslaende ‘t gene bevonden sal werden hem deuchdelijck daer tegens te competeren
(3171-08-11-1669: Jan Lauresz alias Jan Vol)

3170

23-06-1660 23-06-1660: Schepenen ordonneren Stijntge Dircks eijsscher en Teunis Jansz Pan gedaagde

3170

11-01-1661

3170

21-11-1661

3170

23-01-1662

3170

24-01-1662

3170

25-01-1662

3170

21-03-1662

3170

27-06-1662

3170

12-09-1662

11-01-1661:
21-11-1661:

Claes Lubbert Heijnen CONTRA Wichert Claesz op oude Naerde
Tegen Rijck Louwesz gedaagde ter verzoecke van Goossen Volckersz default
Ter versoecke van Abraham Pietersz eijsscher CONTRA Jan Lambertsz Schipper
Schepenen condemneren Hendrick Jacobsz gedaagde te betalen aen Meijertge Aerts weduwe van
wijlen Jan Harmensz volgens haar eijs cum expense
13-01-1662: Jan Timensz Cos, Cos Timensz en Lambert Timensz vanwege de gemene erfgenamen van Jan
Meijertsz in leven buurman te Lage Bussum verklaarden in de zomer van 1660 het gewas van ontrent
8 schepel land van Jan Meijertsz te hebben gekocht.
24-01-1662: Tegens Jan Louwersz gedaegde werdt ten versoecke van Pieter Ebbertsz eijsscher verleent het 3e
default en den gedaegde uijt craghte van dien gecondemneerde de geeijschte somme van f 5 over
uijtcoop van een schip te betaelen cum expense
25-01-1662: Gerrit Jacobsz de Jonge @ Teunis Jacobsz als curateurs van de boedel van Claes Lambertsz
geven verantwoording; is ontvangen bij de verkoop f 1114:11:2, te weten:
f 400,land verkocht aan Goossen Evertsz:
land verkocht aan Teunis Jacobsz:
f 125: 2: 8
land verkocht aan Gerrit Jacobsz:
f 77:18:10
f 72:16:land verkocht aan Willem Teuwisz
land verkocht aan Rijck Louwersz
f 78:14:01
f 360: 0: Schulden:
huijs verkocht aan Gerrit Jacobsz:
aan Lambertge Ewouts een capitaal van:
f 90: 0: aan Griettge Lamberts:
f 620: 0: f 110: 0: aan Hendrick Claesz:
aan Claes Jan Claesz:
f 201:11: 2
Totaal schulden:
f 1120: 9:2
21-03-1662: Ter versoecke van Aert Sas wert tegens Jan Mijnekes, Andries Claesz, Willem Jansz Prins
verleent default
Ter versoecke van Gerrit Hendricksz Swem eijsscher werdt tegens Claes Gerritsz, Hendrick Snijder
toebacksman, Frans Teeuwisz, Hendrick Hendricksz de Jonge gedaagden verleent default
Ter versoecke van Pieter Lambertsz Bol eijsscher wet tegens Jan Evertsz gedaagde default verleent
Schepenen condemneren Pieter Lambertsz Bol @ Timen Pietersz Ramaecker enz
Schepenen ordonneren Lambert Jansz Speelman op de eijsch van Pieter Lambertsz Bol enz
13-06-1662 / 27-06-1662:
Ter versoecke van Gijsbert Cornelisz Spijcker eijsscher wert tegens Cornelis Lambertsz Schoenmaecker
default verleent
Ter versoecke van Teunis Jansz van Duijnen CONTRA Hendrick Snijder
Ter versoecke van Tijmen Teunisz/Teeuwisz Ramaecker CONTRA Elbert Rutten Ruijn
Schepenen staen toe ‘t versoeck van Timen Pietersz Ramaecker om / van de eijsch van Niesien Seijmens
Lambert Elbertsz Cop tot Blaricum eijsscher contra Gerrit Hendricksz Swem
12-09-1662: Hebben Gerrit Gerritsz en Tijmen Rutten schepenen tot Huijsen laten registreren dat Dirck Jansz
Speelman en Annetge Wessels sijn huijsvrouw wonende alher ter versoecke van Gijsbert Jansz
Lustich op den 20 Augustus lestleden voro haerluijden verclaert hadt dat sij deposanten gesien
hadden dat de voorn Gijsbert Jansz Lustigh comende rijden en gesint wesende te rijden door de
steegh tusschen ‘t huijs van Dirck Jansz en ‘t Campie van Jan Jacobsz off Jacob Jansz, daer inne
door de voorn Jacob Jansz verhindert werde @ dat Jacob Jansz met een mes de voorn Gijsbert
Jansz na liep, die d’sigh met de vlucht sechte te halveren, voegende de voorn Annetge Wessels daer
bij dat sij vetroude bij aldien Gijsbert niet over een rijsens off uijtloopsel van wortels gesprongen
ahdde, dat hij ‘t mes wel in sijn lijff gehadt soude hebben.
Vervolg verhaal op verzoek van de schout Elbert Jansz Swart
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21-11-1662: Hebben Evert Willemsz @ Gerrit Gerritsz Schepenen tot Huijsen doe registreren dat sij op
versoeck van Jacob Jansz Jongerden geweest hadde te huijsen van Jan Gerritsz Borretges @ Jan
Jansz des selfs broeder, die stellen dat sij der wel vijftich Jaeren een voetpadt gekent hadden maer
geen wagenwech
17-01-1663: van wegen Heijs Adamsz Goet en Laurens Laurentius dienaer des Goddelijckes woorts tot
Amsterdam medebrengende dat sij als vooghden van de minderjarige kinderen van zaliger de
Johannes van Sanen in sijn leven dienaer des Goddelijcken woorts alhier tot Huijsen geprocreert
bij Maria Laurentius. te vercopen seecker huijs en erve gelegen op de Nieuwen dijck tot
Amsterdam
15-06-1663: Compareerden voor Steffen Jacobsz en Lambert Gerritsz Schepenen tot Huijsen, IJsbrandt Jansz
@ Claes Jansz inwoonders alhier, te kennen gevende dat haer broer Claes Jansz de Jonge inden Jare 1655
ten dienste van de Oostindische Compagnie aengenomen sijnde bij de Camer van Delft, voor de Bosschieter
op ‘t schip de Salmander was gevaren naer Oostondien, ende dat sijluijden eenige Jaeren gerwaerts geen
tijdinge becomen hadden, ofte deselve haer broeder in’t leven was of niet enz.
Geven aan Jacob Cornelis opdracht na te vragen of hun broer dood of levens is. Indien dood, zij broers de
enige en universele erfgenamen zijn en er geen andere broer of zusters of kinderen daarvan zijn
10-07-1663: Jan Lambertsz Schoenmaecker versocht sijnde getuijgnisse te geven of te van wegen Jan Timensz
Hagen schepen tot Naerden, verclaerde dat hij eenige Jaeren Commissie gehadt heeft om van wegen
de heer Baron van Wittenhorst in te vorderen den Copthienden die sijn Edt 9:9: sijn competerende
over de landen in Goijlandt.Ende dat geduijrende sijn voorz commissie is voorgevalenne dat seecker
nieuwe landen die voor desen op het thiendenboeck niet bekent hadden geweest, daer opgestelt
moesten werden enzx. als namentlijck
- Claes Gerritsz voor 13 schepel 1 spint 2 cop en vier roedenz
- Gerrit Freecksz voor 13 schepel 1 spint 7 cop en 3 roeden
- Cornelis Freecksz voor 10 schepele en drije roeden
- Govert Gerritsz voor 5 schepel en seven cop
- Marten Elbertsz voor 18 schepel 2 spint 4 cop en een halve
- Gerrit Freecksz daer op seijde dat se gestelt mosten werden op de naem van ‘t weeskind van de voorn.
Cornelis Freecksz van ‘t welcke hij Gerrit Freecksz Oom was, gelijck mede de voorn. Claes Gerritsz,
Govert Gerritsz, Marten Elbertsz seijden neefs te sijn van ‘t voorn: weeskindt affirmerende dat enz.
Sonder dat oijt ten regarde der voorn. landen de naem van Jan Meijertsz op het thiendenboeck is bekent
geweest. Verders verclaerde de voorn Jan Lambertsz (Hagen) dat soo wanneer ‘t voorsz weeskint nu
getrout was met de requirant in desen enz. besig was met het ontfangen van de thienden, aldaer mede
gecomen is Geu Jan Meijertsz en den requirant in desen, die tegens de voorsz Geu Jansz (Meijersz)
seijde Geu Oom soo is ‘t , sult gij nu de thienden betalen off ick ?
18-12-1663: Claes Elbertsz @ Lambert Gerritsz schepenen tot Huijsen doen registreren dat Tijs de ketelboeter
droncken
ontrent 5 a 6 weecken geleden ter versoecke van Geertje Gerrits huijsvrouw van Gijsbert Jansz
Gijsbert
Lustich voor haerluijden verclaert hadde dat hij op seecker tijdt wesende ten huijse van de requirante
Jansz
gesien heeft dat haer man Gijsbert Jansz Lustich voornt droncken thuijs comende sonder dat de
Lustich doet
voorn Geertje Gerrits ijets tegen hem seijde aenstonts op haer begonde te morren, @ oock haer ene
poging tot
schop gegeven hebbende sijn mes trock in meijningen van haer te quetsen, @ dat hij deposant daer
doodslag op
voor schietende sulx verhinderde presenterende ‘t guntvoorn staet t’alle tijde met ede te bevestigen.
zijn vrouw
Ende alsoo dienaengaende bij de voorn Geertje Gerrits versocht wierdt acte soo is dese bij
met mes
Schepenen voorn. ondert.
16-10-1664: Ruts Gerritsz Doorn en Gerrit Gerritsz schepenen tot tot huijsen ter register doen aenteijckenen dat
Jacob Thomas Groen als zorg en mede stander van paght van de Bieren @ Wijnen over het voorsz
dorp ten overstaen van hen nevens Elbert Jansz Swart schout,uijt de herberge van de Blauwe Starre
transc
aldaer gehaelt heeft een ancker wijn ‘t geen Hendrick Jansz Cop veerschipper op Amsterdam seijde
gebracht te hebben van Amsterdam om te bestellen aen E: Lambertus Visvliet predicant aldaer aen
den welcke hij Schipper seijde genotificeert te hebben door sijn knecht enz
Op Reghtdag 21-11-1664 o.a. aanwezig Jan Jansz oude (schepen)

Reghterlijke verslagen 1665 - 1674; tijdsgat tussen 24-05-1672 en 14-01-1674

21-04-1665: Die van de Geregte tot huijsen als oppervooghden van de weeskinderen aldaer authoriseren mits desen
Jacob Cornelisz (Schram) Gorter mitsgaders Claes Jansz (Aertsz) Grutters beijde Oomen van
‘s vaders sijde van ‘t nagelaten weeskindt van Willem Cornelisz Coopman genaemt Cornelis
Willemsz. Item Sander Albertsz woonachtigh tot Amsterdam, als Oom van ‘s moeders sijde
21-04-1665
omme als Vooghden van ‘t voors weeskindt enz.
Timen Rutten Doorn en Jacob Cornelisz schepenen tot huijsen, Mr. Claes de Swart chirurgijn
alhier die gedaghvaert was van wegen Teunis Jacobsz tot Naerden om betalinge van f 30 voor
geleverde waren
19-05-1665: hebben Claes Elbertsz @ Timen Rutten Doorn ten Register doen aenteckenen dat Gijsbertje
Hendricks weduwe van Jan Harmensz aen de eene @ Jan Lambertsz Swart schout deses dorps
als getrout hebbende Oetge Jansdr, aen d’ander sijde op den 12e Maij lestleden in haerluijden
presentie over een gecomen @ veraccoordeert waeren dat de voorsz Gijsbertje alvorens aftreckende
19-05-1665
de goederen van haer voorsz man Jan Harmensz voor ‘t afsterven van haer vader Hendrick
Timensz, voorts den gehelen boedel met den voorsz Jan Lambertsz Swart haer schoonzoon in
qualite als vooren halff @ halff soude door deijlen mits dat deselve Jan Lambertsz Swart soude
moeten inbrengen ‘t gene hem met sijn huijsvrouw ter huwelijck gegeven ofte bewesen was ter saecke
van des voorsz Oetien Jansdr Vaders goedt ter oirconde
16-06-1665: Jan Hendricksz en Timen Rutten Doorn Schepenen tot huijsen, Mr. Claes de Swart verclarende
mits desen last te geven aen Jacob Cornelisz mede schepen dese dorps om aen sijns comparant
suster Marij Claesdr de Swart te verstrecken @ te laten volgen voor f 25 aen waeren, die sij van
doen sal mogen hebben, belovende deselve ter somme als vooren aen de voorn Jacob Cornelisz als
16-06-1665
eijgen schuldt, te betalen binnen twe Jaer na dato deser, ofte oock eerder indien het soo gebeurt dat
sijn voorsz suster voor de voorsz tijdt comt te genieten seeckere erffenisse die op deselve vervallen is
ofte te vervallen staet door ‘t overlijden van haer Neeff Jan Rijser tot Alckmaer daer voor
verbindende sijn persoon en goederen
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21-07-1665-a: Timen Rutten Doorn en Jacob Cornelisz schepenen hebben op versoeck van Lambert Claesz
Prins ter registratie doen aenteijckenen dat so wanneer den paghter van de waegh de requirant en eenen
Roetert Willemsz een parthie kaes aen hem op den 25e Juni lestleeden gelevert hadde over fraude die
ontrent den Impost van de waegh met het leveren van de voorsz kaes gepleeght soude sijn bekeurt enz.
Voorts is gecompareert Gerrit Jansz Peet inwoonder van het voorsz dorp enz. Ende also de voorn
Lambert Claesz Prins als oock Teeuwis Jaspersz diender van de Justitie in voorz dorp
21-07-1665-b: Timen Rutte @ Jacob Cornelisz schepenen tot huijsen ter register doen aenteijckenen dat sij op
dat voorsz nevens @ ter versoecke van Willem Pietersz paghter van het passage-gelt over
Naerden en Goijlandt dat hij sich vervoeght hadde ten huijse van en bekeurt heeft:
- Cornelis Cornelisz omdat hij de voorleden weeck eenich volck op sijn wagen aen de schuijt
gebraght hebbende en daarover geen Impost betaald heeft,
- Idem Lubber Pietersz
- Idem Teunis Claesz via zijn oom Timen Pietersz
21-07-1665-c: Interrogatien. Item off sij niet gehoort en hebben dat Jan Louwisz doen ter tijdt mede daer present
wesende den requirant verweet dat hij hem Jan Louwrisz last gegeven hadde om water te gieten in de
bouckweijt die den requirant in ‘t schip van de voorn Jan Lourisz geladen hadden / Eijndelijck ofte
hij niet daer bij voeghden dat hij sulx door sijn knecht bewijsen soude.
Willem Elbertsz seijdt sulx niet wel te weten. Lambert Jansz (Jap) turfmeter, Hendrick Jansz Cop
seggen beijde sulx mede gehoort te hebben
Willem Elbertsz: 62 jr; Lambert Jansz: 64 jr; Hendrick Jansz Cop: 40 jr
29-09-1665: Op 29-09-1665 compareerden voor Jan Hendricksz en Jacob Cornelis schepenen, Elbert Rutte
Ruijn en Lambert Jansz Speelman verzocht zijnde door Lubbert Hendricksz om te getuijgen dat
requirant over ontrent 6 weecken sonder inde precise tijd behaelt te willen sijn, haer versocht had om
nevens hem te rijden aen ‘t schip van Jan Vol, die hen requirant soo als sij seijde verweten hadden dat hij
een voorn Jan Vol belast soude hebben water te gieten inde boeckweijt die de requirant in het schip van
de voorsz Jan Vol geladen hadden en dat sulx voor sijn kneght bewijsen soude, Ende na dat hij aen ‘t
voorn schip gecomen waere dat de requirant, de kneght van de voorn. Jan Vol in haeren presentie heeft
afgevraaegt off sij kennis hadden dat sij Lubbert Hendricksz de voorn. Jan Vol belast hadden water te
gieten in de boekweijt ende dat de voorn kneght van Jan Vol daer op geantwoordt heeft dat hij daer van
niet en wiste presenterende (3171-08-11-1669: Jan Lauresz alias Jan Vol)
12-01-1666: Bijtge Everts weduwe van Elbert Jansz Swart CONTRA Elbert Lambertsz Vos i.v.m. betaling f
20 geleent gelt en f 26 over coop van een wagen
Bijtge Everts weduwe van Elbert Jansz Swart CONTRA Kees Heijn i.v.m. f 32 voor 2 jaar huur
van maetlandt
Ter versoecke van Mr. Claes de Swart werd 1e default verleent aan Jannetge Willem Segerden,
Elbert Lambertsz Vos, Jan Laurensz
Ten versoecke van Jan Pietersz Houtcoper werdt 3e default verleent aan de weduwe van Claes
Gerritsz i.v.m. f 15 voor gelevert hout
26-01-1666: Jan Ploos requirant CONTRA Teeuwis Jaspersz
Rutger Willemsz CONTRA Lambert Teeuwisz
Hendrickje Meijnssen weduwe van Dirck Dircksz CONTRA Rijck Louwen i.v.m. f 25 voor coop
borstrock en wambes
Jan Cornelis CONTRA Gijsbert Jansz Lustigh; Lambert Gijsbertsz Smits en Jacob Gerritsz als
bij den Gereghte gestelt tot vooghden van Elbertgen Cornelis en Jannetgen Cornelis @ in die
qualiteit de saeck vanwege de voorn weeskinderen aennemende voor Gijsbert Jansz Lustigh
concluderen .
29-03-1666: Lambert Gijsbertsz Smit Out kerckmeester CONTRA Jan Jansz Pont; f 30 voor 1 jaar lant huijr
Gerrit Hendricksz Swem CONTRA Jan Lourisz f 25 voor gelevert vleijs
13-04-1666: Ruts Gerritsz Doorn ende Jan Aertsz schepenen tot Huijsen; Lubbert Hendricksz te kennen
gevende dat hij vercoght hadt aen Cornelis Gerritsz seeckere twee stuckjes lants gelegen in de
jurisdictie der Stadt Naerden de eene op ‘t Naerder Hooch groot ontrent 3 schepel belendet Evert
Willemsz ten Westen en de Weduwe van Elbert Jansz Swart ten Oosten, ‘t ander achter kemmer
bergh groot ontrent 7 spint naest Jan Lambertsz Swart ten zuijden ende Aert Koesz ten Noorden
voor f 400 te betalen aan o.a. Baertgen Hendericks weduwe van Jan Jacobsz Coopal tot Naerden
Zonen van Lubbert Hendricksz: Hendrick Lubbertsz, Lambert Lubbertsz
01-06-1666: Voor Lambert Gijsbertsz Smit en Jan Jansz Oude schepenen compareerde Jan Evertsz out
ontrent 70 jaeren versoght zijnde bij Willem Cornelisz om te getuigen dat hij in 1641 schepen
geweest hebbende deses dorps dat hij toendertijd door de magistraat deses dorps verzocht was een uijt
slaeghje ter plaatse daer jegenwoordigh zijn huijs is staende ‘t geen in den voorn jaere getimmert is
enz. Ook Jan Freecksz compareerde mee
28-09-1666: Rutger Gerritsz Doorn & Lambert Willemsz schepenen hebben ter register laten aantekenen dat
Jacob Jansz Backer ter versoecke van Jacob Wichertsz verklaart hadden dat ten tijde als Gerrit
Gerritsz Boer, door de varre van de voorn Jacob Wichertsz gestoten wierde enz
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01-03-1667 01-03-1667: De saeck tusschen de schout @ bekeurde Schippers werde gehouden advijs
01-03-1667a:
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01-031667b

3171

29-03-1667

Aeltge Willems weduwe van Elbert Claesz dient aen de Burgemr. van Naerden f 220 te betalen
sedert 20-01-1662 volgens schepenkennisse van de sen selver dato, wil Elbert Jansz Jan
Lambertsz Swart schout deses dorps. Huis, staende en gelegen naest de weduwe van Elbert
Jansz Swart en Willem Dircksz Snijer wordt verkocht aan meest biedende onder de volgende
strikte voorwaarden
01-03-1667b: - Ter versoecke van Meijns Jansz Cos eijscher, werdt tegens Elbert Rutten Ruijn gedaagde
- Schepenen condemneren Jan Hendrick Jacobsz f 11 te betalen aan Gerrit Tijmensz de Jonge
voor geleverde turf
29-03-1667: Gerrit Gerritsz en Tijmen Rutten Doorn schepenen. Tijmen Pietersz en zijn huisvrouw Griet
Jans verklaren dat het gelt dat Geurt Pietersz geleent hadde aen Teunis Claesz, dat Claes Pietersz
Olijslager zijn vader het selve geleende gelt voor Teunis Claesz zijn zoon aen de voorn Geurt
Pietersz soude betaelen verclaert de voorn. Griet Jans noch

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

10 / 128

transc

transc

3171

26-04-1667

3171

04-05-1667

3171

17-051667a

3171

17-051667b

3171

17-051667c

3171

27-09-1667

3171

15-11-1667

3171

15-111667a

3171

13-12-1667

3171

24-01-1668

3171

21-02-1668

3171

15-05-1668

3171

12-061668a

3171

12-061668b

3171

12-061668c

3171

26-04-1667: Jan Pietersz Vergoes out ontrent 34 Jaeren en Gijsje Jans out ontrent 67 Jaeren die ter
versoecke van Sijbrant Dircksz Veleecken woonachtigh in de banne van Amsterdam verklaren:
- Gijsje Jans dat zij ontrent 1/3 jaar geleden aldaer geweest is ten huijse van haar Neeff Cornelis
Dircksz woonachtich tot Amsterdam, daer toen was Maritge Jans des requirants Moeder, die
seijde dat haer zoon Sijbrant Dircksz in eijgendom soude behoude al sulcke f 5050 als hij
prereste van de gecochte Bleeckerije daer hij tegenwoonachtich is enz
- Voorts verclaert Jan Pietersz Vergoes dat hij ontrent die tijt als boven is gehaelt mede geweest is
ten huijse van Cornelis Dircksz doen aldaer de voorn Maritje Jans oock in huijs was, die tegens
hem deposant enz
04-05-1667: Evert Willems en Tijmen Rutten Doorn schepenen. Claes Lubbertsz onse Buijrman heeft beaent
dat hij gehuijrt hade van Jan Lambertsz Swart schout deses dorps seecker huijs en erve ....... dat hij
de huurpenningen ter hand heeft gesteld evenals hij op 30-04-1666 gedaen hadde ten behoeve van
Jacob Gerritsz voor de somme vam f 44
17-05-1667a:
Geertgen Lamberts weduwe van Gerrit Jansz Rademaecker wonende Huijsen versocht
wesende bij Jochem Jansz Impostmeester van de Waegh over Naerden en Goijlandt, dat hij op
den 11-08-1664 van Dirck & Willem Jansz van Swieten ontfangen hadde seecker quantiteit van
werck enz.
17-05-1667b: Jan Cornelisz die gedaghvaert was van wegen Gerrit Gerritsz Boertgen als getrout hebbende
Jannetgen Cornelis over betalinge van de ½ van f 333 die gemelte Jan Cornelisz schuldich was
over coop van 2/3 parten van ‘t huijs bij hem bewoont volgens
17-05-1667c:
Hebben Jan Aertsz @ Jan Jansz Ouwe ten verzoecke van Jan Lambertsz Swart schout
verclaert dat gemelte Jan Lambertsz Swart als geauthoriseert wesende van Jan Reijersz
Impostmr van ‘t gemale over Naerden en Goijlandt, in haer presentie als wesende doen der tijdt
schepenen des voorsz dorps bekent hadde de persoon van Claes Willemsz Backer, omdat hij aen
Jacob Tijmensz woonende aen de Keverdijck en Gijsbert Rijcksz woonende aen de Broersdijck
vercocht had 18 brooden, ijder broodt voor 7 stuijvers
27-09-1667: Jan Evertsz en Claes Meeuwisz als vooghden van Aeltjen Jansdr eijschers CONTRA Goossen
Evertsz gedaagde, tersaecke van de quetsuijr bij hem aen de voorn Aeltge Jansdr veroorsaeckt te
betalen het meesterloon over ‘t cureren van de voorsz quetsuijr bij Mr. Claes de Swart verdientter
somme van f 31
15-11-1667: Jan Lambertsz Swart schout Betreft questie over het aanbrengen van passagegeld door Wijchert
Willemsz Schipper
15-11-1667a: - Roetert Otten Brouwer to Emenes contra Willem Dircksz
- Willem Pietersz Schipper tot Naerden Contra Lambert Gerrit Jacobsz gedaegde als reste over
coop van een paert
13-12-1667: Ten versoecke van ploos als procureur van Willem Pietersz Schipper tot Naerden eijsscher werdt
tegens Lambert Gerrit Jacobsz gedaagde @ defaillant verleent het derde defaut @ voor ‘t profijt
vandien condemneren schepenen den gedaagde , aen de eijsscher de ge-eijschte somme van achthien
gulden als regte over de coop van een paert te betalen mij expensen
24-01-1668: Schepenen des dorps Huijsen gehoort hebbende de lecture van het testament van Gijsbert Jansz
Lustich, medebrengende dat Jan Lambertsz Swart schout deses dorps executeur soude wesen van
sijn uterste .... hebben tot mede executeur van des voorn Gijsbert Jansz Lustichs uterste wille,
aangesteld Rijck Hendricksz Lustich, des overledens susterlingh
Schout: Jan Lambertsz Swart; Schepenen: Claes Elbertsz, Rijck Hendricksz Lustich, Hendrik
Jan Thomasz, Jan Pietersz Slocker, Jan Jansz Oude
Reghtdagh 21-02-1668: Bijttge Everts weduwe van Elbert Jansz Swart contra Gijsbert Evertsz Cos
15-05-1668: Jacob Gerritsz ende Lambert Gijsbertsz Smits als vooghden over Elbertge Cornelis innocente
dochter van Cornelis Jansz mitsgaders Jan Cornelisz mede kinderen en erfgenamen van voorn
Cornelis Jansz ende Stijn Everts zaliger, eijsers CONTRA
De erfgenamen van Gijsbert Jansz Lustich (gewezen voogd die voor zijn overlijden geen
administratie heeft gehouden) gevens eijsch doen
12-06-1668a: Teunis Jacobsz woonaghtich Naerden eijsscher contra Gijsbert Evertsz Cos gedaagde tot
betalinge van f 45 ter saecke van geleverde laecken en anderen waren volgens afreckeninge gedaen 07-12-1664.
Gerrit Anthonis Brouwer tot Naerden CONTRA Dirck Jansz (Star) als getrout hebbende de
weduwe van Claes Harmensz tot betalinge van f 5 ter saecke van een vat bier
12-06-1668b: - Ten versoecke van Jacob Jansz Jongerden eijscher Contra Gerrit Jacobsz
- Tegen Jan Evertsz gedaegde en declarant wordt f 10 geeist voor levering van turf gecocht van Tijmen Jansz
- Idem Lubbert Claesz Goijer f 2 voor turf gekocht van Tijmen Jansz
Pieter Feecksz en Willem Claesz Backer bekeuringe van de schaermeesters
12-06-1668c:
Schepenen renvoyeren Jan Jacobsz Bennichten en Teunis Jansz Pan om haer questie af te
maecken aen Evert Willems en Jan Gerritsz Backer als goede mannen. Ende heeft de voorn
Jan Jacobsz mitsgaders Geertge Pieters stiefdochter van de voorn Teunis Jansz Pan,

17-07-1668 17-07-1668: vervolg van de zaak van 15-05-1668

3171

16-08-1668

3171

20-11-1668

3171

04-12-1668

16-08-1668: Jan Pietersz Slocker en Jan Jansz Ouwe schepenen. Jan Jansz @ Elbert Jansz beijde alhier
wonende als executeurs van het testament van Gijsbert Jansz Lustich te getuigen dat toen
Gijsbert Jansz Lustig ziek te bedde lag, aen de sieckte waer van hij gestorven is, in aanwezigheid
van deposanten, ten huijse van deselve Gijsbert Jansz Lustich daer sij deposanten doen ter tijdt
present waren, gecomen is Jan Cornelisz, dewelcke voorn Gijsbert Jansz Lustich afvraeghde, ofte
hij, aengaende ‘t geldt, waer over tusschen hunluijden verschil was enz. maer dat Claesie Lamberts
hem Jan Cornelisz tegemoet comende geseijdt hadde dat hem noch f 50 van haer was competerende,
daer hij Jan Cornelisz oock niet afte en wist
20-11-1668: Dirck Jansz inde Star als getrout hebbende Trijn Jans weduwe van Claes Harmensz eijser
CONTRA Steffen Jacobsz gedaagde
04-12-1668: Schepenen condemneren Dirck Jansz inde Star gedaagde aen Gerrit Anthonisz Brouwer eijser de
geeijschte sommem van vijff gulden thien stuijvers ter saecke van een vat bier te betalen x expense
Schepenen condemneren Pieter Willemsz Slocker gedaagde aen Jan Gerritsz Backer
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3171

18-12-1668

3171

08-01-1669

3171

22-01-1669

3171

22-011669a

3171

16-02-1669

3171

07-05-1669

3171

07-051669a

3171

27-06-1669

3171

28-11-1669

3171

10-12-1669

3171

10-121669a

3171

14-01-1670

3171
3171
3171
3171

3171

3171

3171

18-12-1668: Aert Claesz Gorter tot Oostsaen eijscher CONTRA Fytus Hendricksz gedaagde, te betalen f 374
ter saecke van bleeckloon van 4400 pondt garen gevallen in den Jaere 1655 en 1656 mitsgaders noch
f 569 ter saecke als voren van 6970 pondt garen bleeckloon gevallen in de Jaere 1658, 1659, 1660,
1662 en 1663
08-01-1669: Hendrick Jan Thomasz @ Jan Jansz Oude schepenen tot huijsen ter register doen aenteijckenen
dat sij in de voorsz qualiteit op den 6 Julij 1668 volgens de memorie dienaengaende bij haer gemaeckt
nevens @ ten versoecke van Thonis Crijnsz woonaghtich tot Blaricum geweest hadden ten huijse
van Jan Lauresz anders genaemt Jan Vol Schipper alhier; betreft betalen ceel op bier
22-01-1669: Schepenen gehoort hebbende de verclaering bij Jan Hendrick Jacobsz en in memo aengaende ‘t
boeck bij Dirck Jansz (Star) als getrout hebbende Trijn Jans weduwe van Claes Harmensz en de
Starre ge-exhibeert ontsegge de voorn Dirck Jansz soo hij procedeert sij me eijsen @ conclusie die
hij volgens het voorz boeck op Steffen Jacobsz gedaagde heeft gedaen, condemneren eijser
22-01-1669a: Rijck Hendricksz Lustich @ Jan Jansz Oude schepenen tot Huijsen, Lambert Teeuwisz
inwoonder des voorn dorps, verclarende ten versoecke van Willem Pietersz @ Jacob Ploos
Imposteurs, dat sijne comparantes huijsvrouw en dochter ontrent 3 weken geleden vercocht hadt
aen Ysbrandt Vinck wonende tot Naerden 5 ½ mudde boeckweijdt den voorn Ysbrandt Vinck
door de ordinaris Vraghtman van hier op Naerden enz.
16-02-1669: Lambert Gerritsz en Gerrit Jacobsz Jonge schepenen tot huijsen: Jan Tijmensz en Lambert
Gijsbertsz Smit beijde in het voorledenjaer 1668 geweest hebbende armmeesters in het voorsz dorp.
Mogelijk enige fraude ofte contraventien ontrent des gemeenlants Imposten door de armmeester van
de Goijsche dorpen
07-05-1669: Jan Perck eijscher contra Jan Gerritsz Backer ende Claes Lubbertsz gedaagde;
Hij concludeert dat de gedaagden gecondemneert sullen werden aen hen eijser op te leggen @ te
betalen de somme van veertich guldens over bedongen vraghtloon van hier op Enckhuijsen @ noch
van de somme van eenendertich stuijvers acht peningen over bedongen voer van de paerden, enz
07-05-1669a:

Jan Evertsz kalckbrander aen d’een eijscher Contra Willem Dircksz

27-06-1669: Schepenen gehoort de mondelinge voorstel van Lambert Claesz Schram aen d’eene @ van wegen
Jannetge Claes aen d’andere sijde, gedaen verstaen dat de geboden van de voorn Jannetge Claes
haer voortgansch sullen mogen hebben @ ‘t huwelijk voltrocken sal mogen werden indien geen
andere verhinderingen voorcomt, Ende nopende haer differenten wegens ‘t scheijden van haer
kinderen, renvoijeren partijen aen Tijmen Rutten Doorn en Jan Pietersz Vergoes als goede
mannen, van de voorn differenten is ‘t doenlijck bij te leggen @ partijen te accorderen tusschen desen
@ de naeste ordinais reghtdagh
28-11-1669: Financiële questie tussen Jan Cornelis en Gerrit Gerritsz Boer als getrouwt hebbende Jannetge
Cornelis, en de voogden van de innocente Elbertge Cornelis, die het ene jaar bij haar broer Jan
Cornelisz en het andere jaar bij haar zuster Jannetge Cornelis zou wonen; voogden zijn Jacob
Gerritsz en Lambert Gijsbertsz Smits
10-12-1669: Schepenen alvorens inde saecke tusschen Dirck Bergh eijscher @ Jacob Cornelisz Schoenmaker
gedaagde te disponeren renvoijeren partijen aen Evert Willemsz en Jan Pietersz Camer als goede
mannen
10-12-1669a:

transc

transc

zie 10-12-1669

14-01-1670: Jan Gerritsz Backer declarant Contra Claes Lubbertsz gedeclareerde
Lambert Gerritsz Backer een susterlingh sijnde van de declarant Jan Gerritsz Backer
06-05-1670 1670: Afhandeling van bekeuringen gegeven door Jan Lambertsz Swart, schout, aan respectivelijk Gijsbert
Claesz Bout, Jacob Cornelis, Hubert Ebben, Jan Gerritsz Perck, Gerrit Lambertsz Koocken,
Hendrick Gerritsz Backer , Pieter Gleijne, Fijtus Heijn/Hendricksz, voor het op een wagen laden en
20-05-1670
transc
vervoeren van goederen naar het veerschip op Amsterdam op één van de volgende Zondagen: 13-04-1670,
10-06-1670
04-05-1670, en/of 12-11-1669
06-05-1670a: Schepenen gelet op ‘t mondelingh voorstel van Rijck Hendricksz Lustich, voor hem selven @
van wegen Hendrick Jansz Rot tegens Gerrit Gerritsz Doorn als onder sich hebbende de obligatie in ‘t
06-05gemeen toebehorende de Erfgenamen van Aeghie/Aechje Jansdr oock gelet op de presentatie bij deselve
Gerrit Gerritsz Doorn oock mondeling gedaen, condemneren de voorn Gerrit Gerritsz Doorn aen Rijck
1670a
Hendricksz en Hendrick Jansz Rot te betalen sodanige portie als henluijden als mede-erfgenamen van
Aeghie Jans in de voorsz obligatie onder hem berustende
24-06-1670: Testament Gijsien Gerrits weduwe van Lambert (Elbertsz) Deulten
Feeck Andriesz, Lambert Maertsz/Martsz en Jacob Dircksz alle woonaghtigh alhier versocht bij Claes
Dircksz om te getuigen, dat sij op den 26-03-1670 zijn ontboden om te comen bij Gijsien Gerrits
weduwe van Lambert Deulten sieck te bedt leggende, die verclaerde dat sij comende te sterven ....:
24-06-1670
- Gijsien Gerrits het Claes Dircksz de houtacker besproocken tot verdiende loon
- Gijsien Gerrits heeft Cornelis Gerritsz de Oude Metselaer een acker van vijff spint gelegen aen de
Spillecanse wegh besproocken tot verdiende loon. Eijndelijck verclaerde Gerrit Jansz Poel mede
comparerende
24-06-1670a:
Jan Pietersz Camer eijscher CONTRA Jan Perck
Ploos voor de eijscher concludeert dat de gedaagde om redenen bij monde te verhalen @ voor soo veel hij
24-06voor de portie van hem eijscher genoten heeft ten tijde als de wagens geprest waeren @ weder gelicenteert
1670a
wierden gecomdemneert sal werden volgens uijtspraecke dienaengaende bij Gerrit Jacobsz de Jonge, en
Jan Timensz?? Cos, als gecommiteerde goede mannen aen hem eijscher te betalen f 7
08-07-1670: Cornelis Jacobsz oudt 27 Jaren en Jacob Teeuwisz, oudt 24 Jaren, beijde woonaghtich in het
voorz dorp Huijsen, versocht wesende te getuighen bij Samen Anthonisz woonaghtich tot Blaricum
vergiftiging
08-07-1670
dat: verwarde vrouw Grietge Jans Bottgen mede woonaghtich tot Blaricum gaf indruk kinderen te
willen vergiftigen met giftige planten in aanwezigheid van een andere vrouw Jannetgen
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3171

04-11-1670

3171

25-11-1670

3171

13-01-1671

3171

05-05-1671

04-11-1670: Hendrick Jacobsz Comin eijscher CONTRA Gerrit Gerritsz Boer
- Evert Willemsz en Claes Pietersz Schram schepenen in Huijsen ter registratie aenteijckenen dat sij
ten versoecke van Ahsuerus Danielsz weduwenaer van Grietgen Gerritsz, geweest hadde ten
huijse van Jan Evertsz die getrout is met Geert Jacobs, moeder van des requirants overleden
huijsvrouw Grietge Gerrits voornt enz. Betreft nette afwerking nalatenschap
25-11-1670: ten versoecke van Sijmon Corsz in woonder van Huijsen dat wel bekent is Jan Simens van huijsen
des requirants soon in den Jare 1667 sich begeven op de reijs na Oostindie @ alsoo geseijdt werdt
dat hij aldaer is comen te overlijden, dat deselve Jan Simensz geen andere erfgenamen ab intestato
heeft nagelaten als de voorn Simon Corsz zijn vader @ sijn suster Annetge Simons enz
13-01-1671: Jacob Teunisz als getrout hebbende Geertge Teunis die erfgenaem geweest is van Teunis Jansz
Pan eijscher CONTRA
Lijsbeth Goossens, te vooren weduwe van Keesie Dircks
05-05-1671: Jan Jacobsz Jongerden en Lambert Claesz Prins als vooghden van de nagelaten weeskinderen van
Jan Hendricksz, ter eenre @ Harmen Gerritsz mitsgaders sijn huijsvrouw Harmentge Lamberts
voor desen weduwe van de voorn Jan Hendricksz en moeder van de voorn weeskinderen aen
d’andere sijde

transc

Jan Meijnsz Molenaar tot Emenes CONTRA Claes Wijchertsz als erfgenaam van zijn vader, en
Jan Tijmensz Cos als getrouwd hebbende Lambertge Wijcherts @ Goossen Willemsz als getrouwd
hebbende Aeltge Wijcherts gedaagden
Op verzoek van Jan Lambertsz Swart schout tot Huijsen wordt getuigenis ge-eist van Ancksz
Dircksz, Willem Anxsen, Claes kruijmers??, Lubbert Jacobsz, Hendrick Lubbertsz, Elbert
Lambertsz Vos, Jacob Lambertsz, op straffe van enz.

3171

29-10-1671

3171

09-11-1671

3171

10-111671a

3171
3171
3171

10-111671b
10-111671c
10-111671d

Schepenen condemneren Gerrit Lambertsz Koeckien ter saecke van bekeuringen over ‘t vracht reijden aen
het veerschip op een Sondagh
29-10-1671: Die van de Gereghte des dorps huijsen hebben gestelt @ gecommitteert gelijck sij stellen @
committeren mits desen tot vooghden over de nagelaten weeskinderen van Pietertge Pieters
geprocreeert bij Tijmen Rut Velses, Hendrick Cornelisz en Teunis Jacobsz Actum 29-10-1671
10-11-1671: Acte van bewijs. Alsoo Tijme Rutg Velsen, voor ‘t overlijden van zijn huijsvrouw Pietertge Pieters
sulc nevens twee kinderen bij de selve geprocreert met name Hendrick Tijmensz en Pieter Tijmensz
gebleven was in ‘t bezit van de geheele boedel bij de voorn. Pietertje Pieters nagelaten en
jegenwoordig gesint was sich tot een twede huwelijck te begeven en alvoorens sijn voorn kinderen
bewijs te doen van haar moederlicke goederen en besterstenisse soo verklaerde sij Tijmen Rutte aen
d’ene mistgaders Hendrick Cornelisz en Theunis Jacobsz als voogden aangesteld over de
weeskinderen enz; 20 schepel land. Tevens bij het devolveren uit de boedel van Bijtgen Pieters,
waarvan het vruchtgebruik tot nu toe ligt bij Wichert Claesz tot zijn overlijden of hertrouwen
10-11-1671a: Akte van bewijs. Alsoo Lijsbet Gerrits, weduwe van Willem Dircksz (Snijder), na ‘t overlijden
van haer voorn. man nevens twe kinderen bij deselve geprocreert met name Gerrit Willemsz en Dirck
Willemsz gebleven was in ‘t besit van den geheelen boedel bij de voorn. Willem Dircksz nagelaten .......
Met assistentie van Tijmen Rutten Velsen haer bruijdegom en gecoren vooght. aen d’eene, mitsgaders
Evert Willemsz en Gerrit Tijmensz Horre als de welcke bij die van den Gereghte van Huijsen gestelt
sijn tot vooghden over de voorn. weeskinderen van Willem Dircksz aen de ander sijde
10-11-1671b:

Huwelijkse voorwaarden tusschen Tijmen Ruth Velses weduwnaer van Pietertge Pieters ter
eenre, ende Lijsbeth Gerrits weduwe van Willem Dircksz Snijer

10-11-1671c:

tot vooghden over ‘t nagelaten weeskindt van Maritge Willems (Snijder) geprocreert bij
Pieter Lubbertsz Baes gestelt Gijsbert Evertsz Cos en Jan Claesz Swart

10-11-1671d: Tot vooghden over ‘t nagelaten weeskindt van Fijttgen Dircks geprocreert bij Cornelis Gerritsz
Jonge Metselaer, zijn gestelt Jan Pietersz Camer @ Jan Pietersz Vergoes (MENNISTEN)
12-01-1672: Schepenen renvoijeren Pieter Lubbertsz Baes eijscher CONTRA Lijsbeth Goossens weduwe
van Lubbert Pietersz Baes gedaegde aen twee onpartijdige reghtsgeleerden

3171

12-01-1672

3171

26-04-1672

3171

26-041672a

3171

10-05-1672

3171

15-01-1674

3171

19-04-1674

Schepenen condemneren Dirck Jansz Star, Dirck Jansz Speelman, @ Hendrick Harmensz binnen
de tijt van 24 uijren na ‘t overleveren van interrogatorne aen schout getuijgnisse der waerheijd te
geven op peine van gijselinge
26-04-1672: Aert Hendricks en Gerrit Dircksz Loege, mitsgaders Cornelis Jacobsz en Simen Cornelisz alle
schippers op het veer deses dorps eijschers CONTRA Goossen Evertsz Net mede schipper gedaagde die
sich vervordert heeft alsoo wel hij niet op de buijtenbeurt en lagh; vraght aen te neemen, daer toe sij
eijsschers als op de buijtenbeurt gelegen hebbende alleen, volgens het 7 artikel van de ordon-nantie ten
aensien van de schippers alhier gereghtight waeren om met de anderen daer om te spelen
26-04-1672a: Lijsbeth Goossens weduwe van Lubbert Pietersz Baes @ voor desen van Cornelis Dircksz te
kennen gevende dat haer vader Goossen Reijersz voor haer @ voor haer voorsz overleden mans,
borge gebleven was ten behoeve van verscheijde personen .... dat sij als erfgename van deselve
haer vader geen portie in sijn Erffenisse sal trecken voor dat al ‘t gene sij bevonden sal werden
schuldich te wesen aen ‘t gene waer voor sij borge is Aldus gedaen in presentie van de schout @
alle schepenen uijtgesondert Jan Jansz Oude
10-05-1672: Ten versoecke van ploos als procureur van Aert Hendricksz en Gerrit Dircksz Loegen mits-gaders
Cornelis Jacobsz en Simen Cornelisz alle schippers op het veer deses dorps eijsschers CONTRA
Goossen Evertsz Net mede schipper schepenen verleent het 2 default @ vitae
15-01-1674: Jacob Jansz Backer eijscher CONTRA Jan Pietersz Camer gedaegde te betalen f 50 ter saecke
van van obligatie d.d. 18-09-1673
19-04-1674: Langstlevende estament. Dirck Jacobsz @ Jannetje Gerrits eghteluijden woonaghtich tot
Huijsen. Na afsterven langhstlevende worden goederen gedeelt worden over wedersijts erfgenamen
-
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3171

14-07-1674

3171

19-07-1674

3171

15-09-1674

3171

20-09-1674

3171

01-10-1674

3171

18-10-1674

3172
3172

06-12-1674

3172

20-12-1674

3172

14-021675a

3172

14-021675b

3172

28-02-1675

3172

09-051675a

3172

09-051675b

3172

09-051675c

3172

30-051675a

14-07-1674: Testamentaire questie tussen:
- Jacob Jansz Jongerden en Cornelis Claes Schipper en mede-erfgenamen van Gerrit Willemsz (was
gehuwd met wijlen Franckien Everts)
- Pieter Evertsz en mede-erfgenamen van Franckien Everts in leven huisvrouw van Gerrit Willemsz
- alsmede de respectieve testamenten van Willem Dircksz en Jannetge Claes, zijnde de vader en moeder
van Gerrit Willemsz
19-07-1674: De saecke van Goossen Evertsz eijsscher contra Aert Hendricksz Schipper gedaagde werdt
gehouden in advijs
De saecke tusschen Jacob Gerritsz eijsscher en Goossen Evertsz Net xxx
15-09-1674: Gerrit Gerritsz Boer als getrout gehadt hebbende Jannetgen Cornelis, noe uxoris erffgenaem
van Elbertje Cornelis mitsgaders de vooghden over de nagelaten kinderen van de voorn
Jannetgen Cornelis eijschers en arrestanten CONTRA
Jan Cornelisz mede erffgenaem van de voorn. Elbertje Cornelis gedaagde en gearresteerde
Concludeert tot decretatie van het gedane arrest op het coorn gewas staende op de landerijen enz. Jan
Pietersz Oude @ Isaack Willemsz als goede mannen
20-09-1674: Schepenen gehoort het wedersijdts geallegeerde tusschen Goossen Evertsz Net eijsscher @ Aert
Hendricksz (Schipper) gedaagde condemneren gedaagde aen eijsscher de geeijschte somme van
twintich gulden seven stuijvers ter saecke als mede eijsch is uijtgedruckt te betalen in expens ?
01-10-1674: Stijntie Karstens weduwe van Willem Elbertsz, versocht wesende om getuijghnis te geven bij
Claes Dircksz, als erfgenaem van Lijsbettgen Elbertsen verclaerde sij comparante wel te weten dat
haer voorn. mans zaliger als broeder van voorn. Lijsbetttgen Elberts, verackordeert sijnde met
Gijsbert Dircksz als vooght van Claes Dircksz en Neeltgen Dircks, halve broeder en suster van
de voorn. Lijsbettgen Elberts, over ‘t gene aen de voorsz qualiteijt als mede-erfgenaemen van de
selve was competerende, volgens ‘t voorz accordt aen de voorn Gijsbert Dircksz in de voorz.
qualiteijt betaelt heeft een somme van f 75
18-10-1674: De schout deses dorps eijscher CONTRA Anx Dircksz gedaegde , hij dede seggen dat den gedaegde
sigh niet ontsien heeft op een Sondagh te wercken @ op sijn wagen eenige goederen te laden,
contrarie de willekeuren daer van sijnde, soo conde hij eijscher dat de gedaegde sal werden
gecondemneert tot een boete van f 4

transc

vervolg

Schepenrol, Reghterlijke verslagen 1674 - 1682
06-12-1674: Jannetgen Martens weduwe van Lubbert Rutten zaliger CONTRA Jaep Teunissen en als
getrouwt hebbende Geertgen Pieters te betalen f 12 ter saecke van geleverde bieren en dat voorts
gedaagde (Jaep Teunisse) als getrouwt hebbende Geertgen Pieters sal werden gecondemneert in een
somme van f 18 soo over bieren bij Theunis Jansz Pan zaliger in sijn leven gehadt als bij de eijscher
soo als hij procedeert op des selfs dootmael gelevert
20-12-1674: De Geregte is haer wel bekent geweest de persoon van Willem Gerritsz Roos, soon van Gerrit
Willemsz jegenwoordich inwoonder en geboortich in het voors dorp, doch gedurende de fransche
invasie gewoont hebbende tot Oostsanen ende dat de voorsz Gerrit Willemsz als Erfgenaem van
sijn voorsz soon @ als man en vooght van sijn huijsvrouw Claesien Willems bij wien hij de
voorsz Willem Gerritsz Roos heeft geprocreeert, heeft verclaert volle maght te geven aen Jacob
Cornelisz Wich omme ter Camer van d’ oostIndische Compagnie tot Amsterdam in welcker
dienst Willem Gerritsz Roos in den Jaere 1673 voor bootsgesel met het Schip Sparendam gevare
is, , enz
14-02-1675a: Beijtjen Otten weduwe van Hendrick Jansz eijsscher CONTRA Rut Lubbertsz gedaegde
betreffende betalinge van f 36 ter sacke van twee dagh werck turff
- Jan Cornelisz als Erfgenaem van Elbertgen Cornelis, @ Jan Pieters Vergoes als vooghde over
kinderen van Jannetge Cornelis gedaegden CONTRA Gijsbert Smit ?
14-02-1675b: Harmen Jacobsz als getrout hebbende Bijttgen Gijsberts, voor hem selve ende Cornelis
Cornelisz als vooght van ‘t nagelaten weeskint van Lambert Jansz bij de voorn Bijttgen Gijsberts
geprocreeert eijsscher CONTRA de voogden van de nagelaten weeskinderen van Jan Jansz
gedaegden; werden aen haer gedaegde opgelegt te betalen f 500 die volgens huwelijcksche
voorwaarden in dato 26-02-1669 bij de voorn Jan Jansz met sijn soon Lambert Jansz onder
andere goederen inde selve huwelijckse voorwaerden gesprecificeert waren ten huwelijck belooft, @
niet en sijn ingebracht met de interresten van die sedert het voltrecken van ‘t voorz huwelijck met de
voorn Bijttge Gijsberts
Zie ook Huwelijkse voorwaarden: 184-3227A69; 24-06-1667
28-02-1675: Pieter Jansz Visscher schout CONTRA Dirck Jansz Waert in de Starre: boete van f 18 ter sacke
@ voer ‘t houden van publicque Jongh stelen ten sijne huijse gehouden tot drie distincte reijsen ‘t
welcke drie telkens? strijdende tegen het 5 artikel van de willeceuren bij Stede en lande van Goijlant
op den 4 Augustus 1674 gearresteert
09-05-1675a: Dirck Jansz Star eijsscher CONTRA Willem Wijcherts Decker gedaegdete betalen f 15 ter sake
van geleverde winckelwaren
- Pieter Visser schout CONTRA Lambert Gijsbertsz Vos gedaegde die sigh niet en heeft ontsien op den
5e May lestleden op een Sondagh publiicque te kaetsen in de herberge genaemt de Star ‘t welck
strijdende is, met niet alleen jegens placcaten van de Staten van Hollant en Vrieslant, maer selfs oock
jegens de art 3: van de willekeuren van Goijlandt van dato 24-08-1674
09-05-1675b: Schepenen gehoort de schuldtbekentenis en versoeck van uijtstel bij Hendrick Willems die nevens
Jacob Jansz Jongerden, als vooghden over de nagelaten weeskinderen van Jan in de boomen
gedaghvaert was van wegen Geertge Lamberts weduwe van Jacob Rutten over betalinge van f 27:10:ter saecke van een vierendeel Jaers houloon van de voorsz weeskinderen en judisco gedaen, enz
09-05-1675c: Die van de Gereghte attesteren dat haer wel bekent is geweest @ van over eenige Jare in het voorsz
dorp gewoont heeft Gerrit Theunis van Wouwencebergh, dat hij oock wettich getrout is geweest met
Jannetge Jans, die jegenwoordigh getrout is met Jacob Everts @ dat gemelte Gerrit Theunis van
Wouwenbergh bij de voorsz Jannetge Jansdr een kindt heeft geprocreert dat noch jegenwoordich in
levende lijve is, @ bij de voorsz Jacob Evertsz @ Jannetge Jans onderhouden wordt enz.
30-05-1675a: Klachten over te vol veerschip van Amsterdam op Huijsen zodat men boven
op het schip moesten zitten. Klagers: Lambert Gijsbertsz Smits en Gerrit Hendricksz Snijder ?
alsmede Jan Hendricks Fit en Cornelis Lambertsz.
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30-05-1675b: Willem Gijsbertsz jegenwoordigh regerend schepen deses Dorps en Gerrit Jacobsz de Jonge als
vooghden over ‘t nagelaten kint van Cornelis Hendricksz eijsschers CONTRA Cornelis Claesz
Schipper ter sake van betalinge van f 80 spruijtende over coop van seecker huijs
13-06-1675: Tijmen (Pietersz) de Ramaker off dessels weduwe gedaagde? @ Theunis Cornelisz Beris brouwer
tot Naarden eijser. den gedaagde? conclt ter fina van niet ontfanckelijck @ absolutie van de instantie
den eijser persisteert voor repel
28-06-1675: Willem Gijsbertsz jegenwoordigh regerend schepen deses Dorps en Gerrit Jacobsz de Jonge als
vooghden over ‘t nagelaten kint van Cornelis Hendricksz eijsers, Contra Cornelis Claesz Schipper
gedaagde
Cnaep voor d’eijsersch conclt tot betalinge @ bij prove tot nampt van de somme van 80 gls
spruijtende ter sake over coop van seecker huijs en erve staende @ gelegen alhier sijnde de tweede
partij van de portie die ‘t voorn. weeskint als fidercom missaire erffgenaam van Gerrit Willemsz in
het voorsz huijs en erven is competerende enz
17-10-1675: ... dat de penningen onder Jan Meijnsz Cos @ Cos Tijmensz, Jacob Dircksz, Geurt Lambertsz
Cos @ Lambert Lambertsz Cos ...
31-10-1675: Aeltje Lamberts weduwe van Lambert Claes Prins eijscher contra Gijsie Claes weduwe van Gerrit
Lambertsz Cos gedaagde. Knaaep voor de eijscheresse concludeert tot betalinge van de som van 22
gl 14 st ter saecke van geleverde waeren xxx
Pieter Visscher, schout
03-01-1676: Hebben Willem Gijsbertsz en Rijck Hendricksz Lustigh schepenen tot huijsen ter register doen
aenteckenen ten versoecke van Claes Meeuwisz en Cornelis Willemsz Coopman, geweest hadden
bij de persoon van Ebbetge Harmens weduwe van Jacob Wijchertsz, die op d’afvraginge van de
voorn Claes Meeuwisz en Cornelis Willemsz Coopman als vooghden van ‘t weeskint van
Wijchert Dircksz, verclaert heeft dat sij van Gerritgen Meeuwis wel gehoort hadt dat Harmentge
Lamberts van haer op interest hadde een som van 100 daalders, ofte f 150.
Verder compareerde Geertge Gerrits weduwe van Jan Jacobsz die voorgaande bevestigde
23-01-1676: Jacob Sijbrants noe uxoris @ Jannetgen Claes (Swart) weduwe van Jan Cornelisz (Kleijn)
erffgenamen van Elbert Jansz Swart eijsschers CONTRA de weduwe van Ariaen Gerritsz (Jes),
Jan Pietersz Schram soo voor hem selve en als vooght over de kinderen van Claes Pietersz
Schram en Melisje Elberts mede erfgenamen van de voorn Elbert Jansz Swart betreffende seeckere
obligatie van f 200 ten laste van Willem Tijmensz Lammen tot Hilversum d.d. 01-01-1654 haer
eijsschers uijt de boedel van de voorn. Elbert Jansz Swart aengedeelt
Rutger Isacksz en Marten Jacobsz oomen en vooghden over de kinderen van Hendrick Isacksz tot
Blaricum eijsschers CONTRA Dirck Tijmensz en Gerrit Rutgersz tot Emenes als oomen en vooghden
over de kinderen van Rutger Rutgersz gedaegdhden
30-01-1676: alle gemeene crediteuren van Gerrit Hendricksz Swem ofte desselve boedel zijn per billette
geinformeerd.. Verclaren mits desen, alsoo niemandt anders gecompeteerd is Yets tot laste van den
voorn boedel was pretenderen als de Burgemr. Jan Coopal van wege sijnen moeder Barttgen
Hendricks, dat op de penningen die geprocedeert sijn van de vercoghte huijsinge bij de voorn Gerrit
Hendrickz Swem nagelaten, geprefereert sal wesen de voorn Bartgen Hendricks met de somme van
f 200 met de onbetaelde interesten van dien volgens schepenkennissin dato 01-07-1662
26-03-1676: De weduwe van Adriaen Gerritsz (Jes), Jan Pietersz Schram soo voor hem selve en als vooght
over de kinderen van Claes Pietersz Schram @ Melisje Elberts erfgenamen van Elbert Jansz
Swart gedaegden CONTRA Jacob Sijbrantsz noe uxoris Jannetgen Claes weduwe van Jan
Cornelisz mede erfgenamen van de voorn Elbert Jansz Swart eijscher
08-04-1676: De weduwe van Tijmen Pietersz Rademaker eijscher Contra De weduwe van Lubbert Rutten
gedaagde. Claes Lubbert voor de eijscher concludeert tot betalinge van de somme van 8 gl 16 st ter
sake van arbeijtsloon in xxx
23-07-1676: Marten Elbertsz noe uxoris cum secijs ? erfgenaem van Stijntge Joosten eijsscher CONTRA
Hendrick Lambertsz als getrout hebbende de weduwe van Jan Lambertsz Swart @ Ruttge
Lamberts (Swart) weduwe van Adriaen Gerritsz (Jes ?) de Jonge erfgenamen van Lambert
Jansz Swart; betreft betaling van f 32 ter saecke van seeckere schepenkennisse in dato 17-12-1596
19-11-1676: Marten Elbertsz noe uxoris erfgenaam van Stijntgen Joosten, cum secus eijsscher aen d’eene @
Hendrick Lambertsz als getrout hebbende de weduwe van Jan Lambertsz Swart @ Ruttgen
Lamberts (Swart) weduwe van Adriaen Gerritsz (Jes ?) de Jonge erfgenaemen van Lambert
Jansz Swart gedaegden aen de d’andere sijde
10-12-1676: wel bekent is geweest de persone van Hendrick Lambertsz sone van Lambert Jan Aertsz in sijn
leven woonachtich in het voorz dorp, dat hij over eenige Jaren gevaren is na Oostindien En bij aldien
hij aldaer sonder descendente overleden soude mogen sijn, dat hij volgens acte van euterste wille in
dat 19-03-1668 gepasseert voor Hendrick Roser ? notaris tot Amsterdam tot erfgelaten heeft
nagelaten sijn suster Neeltge Lamberts die jegenwoordich getrout is met Jacob Abrams
woonaghtich alhier voor d’ene helft en sijne verdere susters en broeder voor d’andere helft. Dat
mede voor gecompareert is Jan Lambertsz halve broeder van de voorn. Hendrick Lambertsz.
Item Claes Lubbertsz Stam als getrout hebbende Bottge Hendricks @ Claes Jan Aertsz
mitsgaders Rutger Willemsz als vooghden van ‘t nagelaten weeskindt Gijsje Lamberts, halve
suster van de meergemelte Hendrick Lambertsz, hebben comparanten verclaert last te geven aen
voorn Jacob Abramsz hare swager, om ter Camer van de Oost Indische Compagnie tot
Amsterdam enz
06-05-1677: Wij onderget Hendrick Ebben en Lubbert Jacobsz schepenen des dorps huijsen verclaren mitsdesen
dat wij in de Paesweeck lestleden ten versoecke @ neffens Jan Cornelisz sijn geweest ten huijsen
van Jan Pietersz Vergoes, @ dat deselve Jan Cornelisz in onse presentie de voorn Jan Pietersz
Vergoes heeft affgevraeght off hij hem ter hande woude stellen seecker compromis off copie van ‘t
selve @ dat deselve Jan Pietersz daer op tot antwoort gaff dat hij niet hadt, maer het Pieter Visscher
hadde @ dat hij tot dien eijnde sijn soon soude sturen ten huijsen van de voorn Pieter Visscher die
oock aenstonts gecomen is @ sijde mannen ick hoor en ick sie waer op hij Visscher wederom wegh
gingh sulcx dat het compromis niet te voorschijn qua
20-05-1677: Jan Meijnsz en Willem Meijsnz als kinderen en erfgenamen van Nelletgen Willems eijsschers
CONTRA Jacob Lucasz dat gedaegde sal kennen of ontkennen seeckere obligatie bij hem enz
-
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12-06-1677: compareerde voor Hendrick Ebben @ Gijsbert Evertsz Cos schepenen tot huijsen Gerrit Gerritsz
Boer en verclaerde hij ten versoecke van Jan Jansz Oude @ Pieter Visscher als curateurs over sijn
comparants boedel, dat onder hem comparant geen goedt van Elbertgen Cornelis is berustende, als ‘t
12-06-1677
geen hij gebraght heeft onder de goede mannen ofte arbiters die de questie tusschen hem @ Jan
Cornelisz hebben bijgelijdt enz
16-12-1677: Cornelis Geerlofsz tot Emenes eijsscher Contra Aeltgen Lamberts weduwe van Lambert Claesz
Prins gedaagde. Cnaep voor den conclt tot betalinge van de som van f 33 gl 10 st ter sake van
16-12-1677
lanthuijr verschenen 1675 en expireert
10-03-1678: Rijck Hendricksz Lustigh @ Hendrick Gerritsz Smith soo vaer selve @ de rato caverende voor de
verdere mede-erffgenamen van Jan Evertsz @ Geert Jacobs in haer leven egte luijden binnen
10-03-1678
deses dorps eijsschers CONTRA Jan Gerritsz Perck gedaegde, te betalen f 259 spruijtende ter sake
van seeckeren schepenkennisse ten behoeve van Bartgen Hendricks gepasseert in dato 17-10-1675.
27-04-1678: Extra-ordinaire vergadering. Via affectie van Billetten, waer door alle die ijets te pretenderen
hadden op de boedel van Willem Rutten in sijn leven buijrman in het voorsz dorp, dat huijden
extra-ordinairie vergadert sijnde enz. 5 gl voor de doodskist. Geprefereert sal wesen de Burgemeester
27-04-1678
Johan (Jansz) Coopal als Erfgenaem van Bartgen Hendricksz sijn moeder saliger met de somme
van f 150 volgens schepenkennisse d.d. 19-05-1665. Willem Evertsz Buijremeester deses dorps.
Cornelis Crijnen. Pieter (Jansz) Visscher als collecteur van de Impost van de paerden en bieren
11-11-1678: Dirckje Martens wed. van Lourens de Floo contra Cornelis Jacobsz Schipper gedaagde
Cnaep voor den eijsscher conclt tot betaling van de som van f 300 capitaal mette verschenen en
11-11-1678
onbetaelde intereste van dien tegen f 5 ten hondert in ‘t jaer als resten van meerdere volgens overzicht
van dato den 13e Januarij 1671 xx expense
18-03-1679-a: Pieter Jansz Visscher als actie en transport hebbende van Jan Lambertsz Smits mede-erfgenaem
van Lambert Gijsbertsz Smit Eijsscher CONTRA Jacob Jansz Backer noe uxoris, Gerrit Jansz
Backer ad idem, Jacob Lambertsz Smit ofte desselfs vooghden, Jannetje Rijcken moeder en
boedelhoudtser mitsgaders de verdere vooghden over de nagelaten kinderen van Gijsbert
Lambertsz Smit alle in die qualt erfgenamen van voorn. Lambert Gijsbertsz Smit gedaegden.
18-03-1679-a
Binnen 2x 24 uijren schifting en scheijdinge van den boedel van wijlen Lambert Gijsbertsz Smit en
desselfs huijsvrouw metterdoot ontruijmt.
- Jacob Jansz Backer in qualt voorn. voor sijn selven te vreden met eijsch tot schifting
- Jan Gerritsz Backer verclaert item (waarschijnlijk bedoeld Gerrit Jansz Backer)
- Jacob Lambertsz Smit verclaert item doch versoeckt gereghtelijke vooghden tot dien eijnde te hebben
18-03-1679-b:
- Tot voogden over kinderen van Gijsbert Lambertsz Smit gestelt Tijmen Rutten & Jan Pietersz Boor
- Tot voogden over Jacob Lambertsz Smit wert op desselfs versoeck gestelt Jan Pietersz d’Oude en
18-03-1679-b
Jacob gerritsz Grutter
23-04-1679: Tot vooghden over de onmondige kinderen van Lambert Jansz Jock gestelt Rijck Hendricksz
Lustigh en Theunis Jacobsz
27-04-1679: Tot voogden over de kinderen van Jacob Lambertsz gestelt Willem Evertsz en Tijmen Pietersz
Schram
- Tot voogden over de kinderen van Jan Pietersz Vergoes werden gestelt Jan Pietersz (Claesz) d’Oude,
Theunis Pietersz Vergoes en Jacob Jansz
- Tot voogden over de kinderen van Jan Cornelisz Cleijn werden gestelt Harmen Ceesz en Jan Pietersz
27-04-1679
Schram
- Tot voogden over het weeskint van Mr./Wed. ? Jacob Ebbertsz Vos werden gestelt Rutger Willemsz en
Ebbert Jacobsz Vos
- Gerrit Dircksz Eijsscher CONTRA Cornelis Gerritsz Metselaer als getrouwt hebbende Aeltgen
Lambertsz in die qualiteit erfgenaem van Lambert Hendricksz Zaliger; f 100
16-11-1679: Betreft veroordeling van, respectievelijk, Jaapje Everts, Jan Gerritsz en Tijmen Pietersz Schram
elk tot het betalen van een boete van f 3: alsmede de vracht van de goederen die waren geladen in het
16-11-1679
schip van Dirck Jansz Starre die geen ordinaris veerschipperis, en daarmee overtraden artikel 5
van de resolutie en willekeuren van het dorp d.d. 16-05-1668
04-01-1680: Neeltge Cornelis Weduwe van Jan Jansz Jonge Eijsscher Contra De Weduwe van Jacob Jansz
Jongerden gedaagde
Cnaep voor de Eijsscher concludeert tot betaling van de somme van f 55 gl: over coop van een Coe
04-01-1680
ende nogh de somme van f 15 gl: over Coop van hoij maeckende te samen de somme van 70 gl:
volgens Coop cedulle van dato den 30e november 1678 Cum expensis
18-01-1680: Gerritgen Gijsen weduwe van Rut Jansz Velsen zedert eenige tijdt en tot nogh toe onbequaem,
18-01-1680
werden tot voogden over haar gesteld Gerrit Crijnen Coetsier en Elbert Jansz Deult
14-03-1680: Jan Pietersz Schram als vooght over de kinderen van Claes Pietersz; hendrick Lambertsz noe
euxoris en vooght over de kinderen; Willem Evertsz als vooght over de kinderen van Jannetge
Claes, Jacob Zijbrantsz, Jan Harmensz, Rutie Lamberts (Swart) weduwe van Adriaen Gerritsz
Jes, Melisje Elberts (Vos) als moeder en vooghdes van haere kinderen geprocreert bij Lambert
(Tijmens Swart) enz eijsschers CONTRA Jannetie Lamberts Weduwe van Lubbert Rutten,
mitsgaders Rut Lubbertsz soon en erfgenaem van deselve sijne vader gedaagde.
14-03-1680
De eijsscher seijde dat Lubbert Rutten zaliger staende huwelijk met de gedaegde in desen van
Elbert Jansz Swart haeren pre-doesseur ?? hadt opgenomen en op Interest ontfangen een somma
van f 782 van een obligatie d.d. 12-03-1665 @ alsoo een vrouwe gehouden is te betalen de helft van
de schulden staende huwelijck gemaeckt, mitsgaders een soon als Erfgenaem van sijn vader voor de
wederhelft
28-05-1680: Tot voogden over de nagelaten onmondige weeskinderen van Willem Gerritsz Boer sijn gestelt
Lambert Martsz Jonge en Hendrick Willemsz
Tot vooghden over ‘t onmondige nagelaten weeskint van Gerrit Theunis van Wouwenbergh en Jannetje
28-05-1680
Jans sijne huijsvrouw sijn gestelt Lambert Jansz Schoenmaker en Jan Harmensz van Hattum
Aaltje Lambertsz weduwe van Lambert Claas Prins eijsscher CONTRA Hendrick Gerritsz Snijer
gedaegde
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18-06-1680: Compareerde ter Secretarie tot Huijsen Jacob Evertsz (Net of Pel ?) stiefvader van het nagelaten
weeskint van wijlen Gerrit Theunisz (van Wouberh) en verklaarde hij comparant voor de
wettelijke portie en bewijs van het voorsz kint ofte sijne vader zaliger goederen aen het voorsz
weeskint gestelt berustende onder de persoon van Pieter Tomesz het welck gecomen is uit hoofte van
de seijde van Theunis Jansz van Woubergh met welck voors goet het voorgemelte kint ofte
voogden over het selve voor sijne vaderlijke portie
03-12-1680: Schepenen gehoort de plaijdoijen in de sake tusschen Jan Pietersz Schram als vooght over de
kinderen van Claes Pietersz, Hendrick Lambertsz noe uxoris, Willem Evertsz als vooght over de
kinderen van Jannetgen Claes; Jacob Zijbrantsz, Jan Harmensz, Rutje Lamberts weduwe van
Adriaen Gerritsz Jes, Melisje Elberts als moeder en vooghdesse van hare kinderen geprocreert
bij Lambert Tijmensz Swart, alle erfgenamen van Elbert Jansz Swart eijsscher ter eenre
CONTRA Jannetge Lamberts weduwe van Lubbert Rutten, mitsgaders Rut Lubbertsz soon en
erfgenaem van deselve sijne vader
Alsoo Jan Pietersz d’Oude en Jan Pietersz Vergoes sijn comen te overlijden en gestelt waren als curateurs
over de boedel van Theunis Evertsz, soo werden in de plaats gestelt Jan Pietersz Boor en Gerrit Aertsz
10-06-1681: De weduwe van Claes Meuwisz Muijs eijsscher CONTRA Lambert Martsz Jonge, en Cornelis
Cornelisz, Pieter feecksz, Hendrick (Gerritsz) Smit, en Tijmen Verwer vooghden over de
respectieve kinderen en kintskinderen van wijlen Jan Jansz gedaegden. Betreft betaling
proportione heriditaire van de somme van f 225
04-11-1681: Tot vooghden over de nagelaten weeskinderen van Evert Lambertsz werden gestelt Jacob Gerritsz
Grutter en Willem Timensz ende wordt de secretaris gelast daer van behoorlicke acte te maecken
Tot voogden van de weeskinderen van Claes Pietersz Schram, Jan Pietersz Schram, Lambert
Rijcksz Lustich en Jan Harmensz van Hattum
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Schepenrol, Reghterlijke verslagen 10-03-1682 - 18-03-1688
10-03-1682: Lourens de Wolff als ‘t reght verkregen hebbende van de weduwe van Jacob Jansz Jongerden
eijsscher CONTRA Gerrit Jacobz de Kattekuijl m.b.t. betaling van f 80 uijt craghte van seeckere
schepenkennisse
- Pieter de Clercq als getrouwt hebbende Margrieta Burgeer weduwe van Sijmens Verhoeff eijsscher
CONTRA Dirck Jansz Star m.b.t. f 26:8
07-04-1682: Tot vooghden van de weeskinderen van Claes Evertsz sijn gestelt Jaep (Gijsbertsz) Boutsz, Evert
Evertsz en Jaep Tijmensz
- In plaats van Rutger Willemsz die nevens Ebbert Jacobsz Vos gestelt is geweest als vooght over het
nagelaten weeskint van Jacob Ebbertsz Vos wert deselve op sijn versoeck ontslagen en in desselfs plaetse
gesurrogeert Johannes Oosterhoff
Gerrit Jansz Backer noe uxoris erfgenaem van Lambert Gijsbert Smit eijsscher CONTRA Jan
Jansz Verwer woonaghtigh tot Blaricum m.b.t. landerijen en betaling van f 300
02-06-1682: Deliane van de Werelt weduwe van wijlen Johan Coopal mitsgaders de verdere erfgenaemen van
Gerrit Anthonisz Brouwer/Breder eijsschers CONTRA Gerrit Lambertsz Coeckie m.b.t borge
stelling voor f 80
23-06-1682: De vooghden over de kinderen van Claes Evertsz en Aegje Claes eijsschers CONTRA Gerrit
Pietersz Slocker als in huwelijk hebbende gehadt de voorsz Aegje Claes de gedaegde m.b.t. te
geven akte van bewijs van de vaderlijcke goederen
- gehoort de pleijdoijen in de sake tusschen Pieter de Clercq eijsscher en Rutgen Lamberts (Zwart)
weduwe van Adriaen Gerritsz Jes m.b.t. kopen van hantschoenen
28-09-1682: Jacob Gerritsz Grutter als in huwelijck gehadt hebbende en erftgenaem sijnde van Neeltje Jansz
eijsscher CONTRA de meerderjarige en vooghden over de minderjarige kinderen en erffgenamen van
Tijmen Jacobsz gedaagde
- Deselfde eijsscher CONTRA de vooghden van de kinderen van Jan Jansz betreffende terug te betalen f 45
met rente die Jan Jansz (Backer) aan Neeltge Jans bij huwelijkse voorwaarde
Aeltge Ariaens weduwe van Gerrit Jacobsz de Jonge
06-10-1682: In de saecke tusschen Jacob Gerritsz Grutter soo hij procedeert Eijsscher en de erfgenamen
van Tijmen Jacobsz gedaegden schepenen ordonneren dat de gedaegde op de naeste reghtdag
de voorn. saeck sullen hebben te beantwoorden op poene van versteck
- Ten behoeve van knaep als procureur en arrest: van Harmanus van Limburgh Eijsscher wert tegens
Aeltgen Ariaens weduwe van Gerrit Jacobsz de Jonge gedaegde en gearreste verleent het derde defaut
en voor ‘t profijt van dien condemneren schepenen de gedaegde aen de Eijsscher eerstelijk een somme van
f 610:16 over geleverde waren en nogh een somme van f 500 enz
03-11-1682: Jacob Elbertsz Vos CONTRA Hendrick Lubbertsz als erfgenaam van sijn vader Lubbert
Hendricksz, hij concludeert tot betalinge van de somme van f 315 volgens schepenkennisse van d.d.
22-05-1662 enz.
- Schepenen condemneren de meerderjarige mitsgaders de vooghden van de minderjarige kinderen van
Tijmen Jacobsz gedaegden aen Jacob Gerritsz Grutter soo hij procedeert eijsscher de ge-eijschte
somme van f 50 mette verschenen en onbetaelde interesten van dien ter sake als in den eijsch te betalen
met compensatie van costen mits datter voorn Jacob Gerritsz voor de restitutie van dien alvorens stellen
twee suffisante borgen tot contentement van de gedaegde
-

Schepenen condemneren de vooghden van de kinderen van Jan Jansz dedaegde aen Jacob Gerritsz
Grutter soo hij procedeert eijsscher de ge-eijschte somme van f 45 ter sake als in den eijsch te betalen
met compensatie van costen mits datter selve Jacob Gerritsz voor de restitutie van enz

24-11-1682; Ebbe Jansz Vos Eijsscher CONTRA Jacob Geerlofsz gedaegde , knaep voor den eijsscher
concludeert tot betaelinge van de somme van f 5:6: ter saecke van geleverde turff cum expensis
24-11-1682: Gerrit Jansz d’Oude Buijrmr des dorps huijsen mitsgaders CONTRA Jacob Sijbrantsz Man mede
Buijrmr des vrs Dorps
24-11-1682
- Jan Hermensz van Hattum eijssers CONTRA Rut Gerritsz Velsen
04-01-1683- 04-01-1683-a: Pieter Jacobsz Schoen als getrout hebbende Harmentgen Jacobs eijsscher CONTRA Jacob
Gerritsz Grutter desselffs schoonvader eertijds als vader en vooght over de voornoemde
a
Harmtgen Jacobs m.b.t. handtekening d.d. 14-04-1659 en voorts f 1.000 voor haer grootmoeder
-
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04-01-1683- 04-01-1683-b: Hendrick Jan Thomasz als getrouwt hebbende Annetgen Jans lest weduwe van Pieter
IJsbrantsz eijsscher CONTRA de erffgenamen van de voorn Pieter IJsbrantsz m.b.t.
b
huwelijkscontract
20-07-1683: Op het voorstel en versoeck van Trijntgen Willems gewesene huijsvrouw van Tileman Hertzigh
ten eijnde geauthoriseert te worden als moeder en vooghdesse van haer onmondige dochtertje
genaemt Grietgen Hertzigh bij de voorn Tieleman Hertzigh geprocreeert en invorderen sodanige
penningen als ‘t voorn kindt, nevens haer suster die getrout is aen Willem Hendricksz
Leeremouwen meede woonaghtigh alhier
- Grietge Gerrits dochter van Gerrit Jan Lamphen eijsscher CONTRA Cornelis Pietersz Heijn
Jonghman gedaegde; de eijscheresse dede seggen dat de gedaegde haer heeft geimpregneert en
vervolgens verscheijdemalen vleesschelijk bekent, tot soo verre dat sij eijscheresse daer van een kindt
ter wereldt heeft gebraght te vreden sijnde (id ‘t noodt) sulx nader te affirmeren

3173

20-07-1683

3173

12-10-1683 12-10-1683: Jan Theuwisz Schipper CONTRA Hendrick Lubbertsz gedaagde
11-01-1684: Cornelis de Jonge schout. Veroordeling van achtereenvolgens Dirck Jansz Star en Claes Jacobsz
Jongerden voor het houden van een drinkgelag op zondag, 26-12-1684 voor jonge luijden tot een
boete van resp. f6 en f 4.
Idem Mels Jansz Boor, Gijsbert Hendricksz Smit, Jan Rijcksz Lustigh, Willem Cornelisz,
Goossen Tijmensz Doorn, Bert Jansz
Gerrit Crijne Koetsier
18-04-1684: De schaermeesters van gemeente eijsscher CONTRA Dirck Jansz Starre gedaagde
Elbe Willemsz Koij eijsscher CONTRA de kinderen van Gerrit Rutten gedaagde i.v.m. brood
16-05-1684: Jan Pietersz Boor en Gerrit Jansz Backer als procuratie hebbende van Jan Gerritsz Backer haer
respectieve schoonvader en vader, eijsscher CONTRA
Klaesien Gerrits weduwe van Jan Pietersz de oude gedaagde die in zijn leven als borg en
principael schuldenaer ten behoeve van Borchert Scholte Coopman tot Amsterdam ter somme van f
1.200
10-10-1684: Tot vooghden over ‘t nagelaten weeskint van Gerrit Teunisz Molenaer de personen Pieter Visscher
en Gerrit (Jansz) Backer
22-10-1864: Schepenen hebben geaccordeert dat tot curateurs over den Boedel van Lambert Martens de Jonge
soude werden gestelt Willem Evertsz, Gerrit Jansz d’Oude en Dirckie Martens weduwe van
Lourens du Floo
31-10-1684: Compareerde ter secretarie des Dorps huijsen Lourens Knaep als procureur van Jan Pietersz Boor
en Gerrit Jansz Backer die procuratie hadden van Jan Gerritsz Backer haer respectieve
Schoonvader en vader in welcke qualiteit sij als eijsschers tegens Claesien Gerrits weduwe van
Jan Pietersz d’Oude enz
31-10-1684: Tot vooghden over het naergelaten weeskint van Jan Kornelisz Klijn gestelt inde plaets van Jan
Pietersz Schram nevens Gerbert (Gerritsz) Backer de persoon van Gerrit Tijmensz
21-11-1684: Ten versoecke van Coningsbrugge als procureur van Gijsbert Gijsbertsz van Ouwen alhier
eijsscher wert tegens de kinderen van Lambert Claes Hijnen soo sij geroepen sijn enz
Tot voogden over de onmondige kinderen van Jacob Jansz Backer gestelt Tijmen Rutten Doorn
en Pieter Visscher
21-11-1684: Tot vooghden over de onmondige weeskinderen van Jan Gerritsz Ramaker gestelt Jacob Jansz
Verhoef en Leendert Jansz Vergoes
- de erfgenamen van Lijsjen Vreecken eijsscher CONTRA Lambert Martensz d’Oude te betalen f 50
- Jan Gerritsz Luigen ? contra Jacob Swart ter sake van geleent gelt vooor coop van twee scheermessen
15-05-1685: De voogden van Bijtge Pieters naergelaten dochter van Marritge Willems eijsscher CONTRA
Gerrit Jansz Backer als getrout hebende Nelletge Lamberts (Smit), Jacob Jansz Backer als
getrout hebbende Lijsbeth Lambertsz (Smit), Jan Lambertsz Smit, Mathijs Lambertsz Smit, en
Jacob Lambertsz Smit, en noch de voorn Gerrit Jansz Backer en Mathijs Lambertsz Smit als
vooghden over de onmondige nagelaten kinderen van Gijsbert Lambertsz Smit en in die
qualiteijt alle te samen erffgenamen van Lambert Smit gedaegde
daar wijlen Lambert Smit borg stond voor f 50, voor Bijtge Pieters
31-05-1685: Jan Pietersz Schram deser werelt overleden sijnde tot Huijsen nagelaeten heeft een onmondige
soon genaemt Pieter Jansz Schram geprocureert bij sijne huijsvrouw Geertruijt ter Molen, voor
welke soon tot vooghden gestelt sijn Gerrit Koetsier en Jacob Sijbrantsz Man, zijn als om Akte van
Bewijs overeen gekomen: 5 spint bouwlant gelegen aen de Zeewech naest Jaep Boutsz ten Noorden
enz
05-01-1686: Gerrit Anthonissen Molenaer deser werelt overleden zijnde tot huijsen naegelaten heeft een
onmondige soon genaemt Theunis Gerritsen geprocreert bij sijn huijsvrouw Jannetgen Jans,
over wiens sijn tot vooghden sijn gestelt Pieter Visscher en Gerrit Jansz Backer , zijn als Akte van
bewijs overeengekomen een somme van f 200, een weeftouw, en onderhoud
22-01-1686: Willem Hendricksz Heecks van Emenes als getrout hebbende de weduwe van Aris Pietersz
Schipper van huijsen eijsscher CONTRA Meeuwis Dircksz als getrout hebbende de weduwe van
Harmen Jansz gedaegde ter zake van geleend geld f 18,-
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11-01-1684

3173

18-04-1684

3173

16-05-1684

3173

10-10-1684

3173

31-10-1684

3173

21-11-1684

3173

15-05-1685

3173

31-05-1685

3173

05-01-1686

3173

22-01-1686

3173

21-03-1686 21-03-1686A:
A

3173

21-03-1686
B

3173

17-09-1686

Lambert Tijmensz Schrieck timmerman tot Muijden eijsscher als een van de crediteuren ad f
10:12 van voorn Star ter sake van reparatie aan het schip van Star

21-03-1686B:
- Speciale vergadering van schepenen m.b.t. de gemene crediteuren op de boedel van Dirck Jansz Starre
Dat voorts voor alle andere crediteuren op de penningen geprocedeert van seecker huijs en erve genaemt
de blaue Starre geprefereert sullen wesen d’erffgenaemen van Tijmen Jacobsz Hagen, Elfje Jans en
Jan Tijmensz Hagen met de som van f 700 volgens schepenkennisse op 23-12-1665 gestelt bij Claes
Harmensz ten behoeve van deselfe haer aghternefen
- Lambert Tijmensz Schrieck, Jan Harmensz Smit
(Document: 3 blz.)
17-09-1686: Tot vooghden over het nagelaten weeskindt van Willemtge Gijsbertsz (Bout) in haer leven
huijsfrou van Willem Tijmensz sijn bij die van de gereghte gestelt Jacob Boutsz, Claes Boutsz en
Lubbert Jacobsz lastende deselve
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transc

3173

19-11-1686

3173

07-01-1687
A

3173

07-01-1687
B

3173

01-02-1687

3173

25-09-1687

3173

27-11-1687

3173

19-02-1688

3174

19-11-1686: Reghtdagh gehouden den 19-11-1686. Buijrenmeesteren des Dorps huijsen eijsscher contra Willem
Tijmensz gedaegde
Bosch voor den eijsscher seijde datte gedaagde sigh niet en heeft ontsien op den 8e deser maent
November eenen Cornelis Claes Puijck met sijn schip alhier op de Rhede liggende in te geven
en doen laden een wagen met boeckweijt contraren seeckeren resolutie bij buijrenmeesteren en Raden
deses dorps genomen in dato 19 Sept?? 1686 concludeert deshalve de voorn Bosch omme die en
andere redenen desnoots nogh nader daer toe te voegen datter gedaagde in gevolge van de opgemelte
resoluite so ter sake voorsz sal werden gecondemneert bij dese gereghte in een boete van twaelff
gulden twaelff stuijvers cam expres? Deze Willems Tijmensz is geen schipper !?
07-01-1687A: Jacob Gerritsz Grutter buijrmr deses dorps mitsgaders Willem Tijmensz als
vooghden van ‘t onmondige weeskind van Evert Lambertsz eijsschers CONTRA
Willem
... f 100 door de erfgenamen van Lambert Hendricksz aen Evert Lambertsz vader van het
Tijmensz
voornoemde weeskint sijn behandight ....
= voogd
07-01-1687B: Jan van Schagen burgemr der stadt Naerden eijsscher in cas van presentie CONTRA de
Tijmen
opgemelte en al andere crediteuren deses boedels
Willemsz
eerstelijck met een somme van f 320 capitael vermogens seeckere schult in een brieff op den 19e October
1675 (toen was vader Tijmen Willemsz nog in leven ?) bij Mr. Claes Swart als getrout hebbende Feijtgen = oom en
voogd?
Hendricks lest weduwe van Evert Lambertsz mitsgaders Tijmen Willemsz als oom ende vooght van
kinderen van voorn Evert Lambertsz voor schout en schepenen dese dorps
01-02-1687: Twee onafhankelijke rechtgeleerden worden adies gevraagd m.b.t de gemene crediteuren van
Willem
de boedel van Mr Claes Swart, die was getrouwt met Fijthen Hendricks eerder weduwe van Evert
Tijmensz
Lambertsz mitsgaders Tijmen Willemsz als oom en vooghd van de kinderen van Evert Lambertsz voornt
= oom en
gepasseert in dato de 19 October 1675 <> te preferen?? mette somme van f 320 en de interest van dien tijdt
voogd
insolvente van Claes Swart toe en dat speciale op seecker huijsch en erve staende en gelegen alhier naest Jan
Aertsz ten noorden @ Gerrit Aertsz te suijden en voorts op alle goederen van de voorsz boedel ofte
Tijmen
d’affcomsten van dien.
Willemsz
Dat vervolgens op alle de goederen des voorsz boedels ofte de penningen daer van geproveneert?? sijn en
= oom en
werden geprefereert Jacob Gerritsz Grutter en Willem Tijmensz als vooghden over het onmondige kint
voogd
van de voornt Evert Lambertsz mette somme van f 100 capitale soo bij Evert Lambertsz zaliger wegens
het legaet bij Lambert Hendricksz gemaeckt is ontfangen geweest
ZIE:
Mits datte gemelte Pieter Evertsz soo wel als de voorn Jacob Gerritsz en Willem Tijmensz onder ede
184-3172;04solemneel sullen hebben te verclaren dat sij elc respectievelijck noghte de twee hondert noghte de hondert
11-1681
guldens hier enz
25-09-1687: Geertje Pieters in haer leven huijsvrouw van Jacob Theunisz Hooft deser werelt overleden sijnde
nagelaten hadde een onmondig kint genaemt Annetgen Jacobs en Jacob Theunis inmiddels
hertrouwd is, verclaerde met de vooghden Jan Klinck en Gijsbert Willemsz overgekomen te sijn
een somme van f 80 enz
27-11-1687: Willem Tijmensz regerent schepen deses dorps mitsgaders Hendrick Ebbe eijsschers CONTRA
Meester Jan Stipel gedaagde; te betale f 17 voor ontvangen vlees
19-02-1688: Jan Pietersz Boor als vooght en Geertje Jans weduwe van Jan Gerritsz Backer mitsgaders
Gerrit Jansz Backer ende Stijntjen Jans (Backer) erffgenamen van Jan Gerritsz Backer voorn
eijsschers CONTRA Meuwis Dircksz m.b.t. betaling van f 240 voor de koop van zeker huijs op 1903-1686

Schepenrol, Reghterlijke verslagen 01-04-1688 - 03-12-1693
23-09-1688: Wijchert Willemsz Schipper eijsscher Willem Wijchertsz de jonge ter sacke van geleverde
Costarine

3174

23-09-1688

3174

15-09-1689 15-09-1689: Jacob Gerritsz Grutter getrouwt met Annetgen Gerrits Poel Contra Jacob Jansz Backer

3174

3174

3174

3174
3174
3174

02-10-1689: Gerrit Gerrit Aertsz deser werelt overleden sijnde nagelaten hadde 2 onmondige kinderen
verweckt bij zijn weduwe Melisje Gerrits, en sij een 2e huwelijk wenst, is met de vooghden
Lambert Rijcksz Lustigh en Gerrit Jacobsz Comin overeengekomen:
4 3/4 schepel boulant gelegen aen de Nengedijck naest de weduwe van Rijck Hendricksz Lustigh ten
02-10-1689
suijden en Hendrick Jacobsz ten Noorden
23 voeten maetlant gelegen op Huijsermaet naest Tijmen Rutten Doorn ten suijden en de weeskinderen
van Jan Pietersz d’Oude ten noorden
een eijndelijck een somme van f 1.200 aen gelt
29-11-1689: Gerrit Tijmensz in huwelijk hebbende Wijchertje Wijcherts erfgenaem van Thijmentje Claes in
haer leven getrouwt geweest sijnde met Steffen Jacobsz, naargelaten broeder en medeerfgenaem van wijlen Fijtes Jacobsz in die qualiteijt eijsscher CONTRA
29-11-1689
Dirck Cornelisz als in huwelijk hebbende Claesje Pieters dogter en erfgenaem van Wijchertje
Jacobs sijnde een suster en mede-erfgenaem van gemelde Fijtes Jacobsz mitsgaders desselfs
verdere mede erfgenaemen gedaagde
08-12-1689: Dirck Cornelisz (de Oude) als in huwelijck hebbende Claesjen Pieters doghter en erfgenaem
van Wijchertje Jacobs sijnde een suster ende mede-erfgenaam van Fijtus Jacobsz mitsgaders
desselfs verdere mede-erfgenamen eijsscher CONTRA Gerrit Tijmensz in huwelijck hebbende
Wijchertje Wijcherts erfgenaem van Tijmentje Claes in haer Leven getrout geweest met Steffen
Jacobsz naergelaten broeder en mede-erfgenaem van de bovengenoemde Fijtus Jacobsz eijscher
08-12-1689
van den broeck voor de gedaegde dede seggen dat den eijsscher geduijrende dest tijt van ontrent seven
a aght jaren van de erfgenamen van Fijtus Jacobsz heeft ontfangen 1/12 part van alle sodanige
interesten als dito erfgenamen van eenen Huijbert de Goijer wonende tot Monnickendam uijt
kraghte enz
25-04-1690: Tot vooghden over de kinderen van Jan Lambertsz Smit gestelt Jacob Lamberstz Smit en Claes
25-04-1690
Lambertsz Prins
11-05-1690: De vooghden over de kinderen van Gijsbert Lambertsz Smit erfgenamen van Lambert
11-05-1690
Gijsbertsz Smit eijsschers CONTRA de weduwe van Aert Hendricksz Schipper
25-05-1690: Claes Lambertsz Prins als getrout hebbende Elfje Jurriaens eijsscher CONTRA Hendrick
25-05-1690
Hendricksz Jonge gedaagde; m.b.t. achterstallige huur huis
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08-06-1690 08-06-1690: Deselve eijsscher CONTRA Cornelis Claesz Schipper

3174

13-09-1691 13-09-1691: Tijs Lambertsz Smit eijscher CONTRA Pieter Jansz Vergoes; vordering tot betaling van f 8:16:-

13-09-1691: Jan Pieter Boor en Theunis Jacobsz als voogden over Geertjen Melchiors weduwe van Jan Gerrit
Backer eiser, CONTRA Gerrit Willemsz wonende op oude Bussum gedaagde wegens landhuur

3174

29-01-1693

3174

13-03-1693

3174

05-11-1693

3175

3175

25-03-1694

3175

01-04-1694

3175

06-05-1694

3175

29-10-1694

3175

22-12-1694

3175

25-02-1695

3175

10-03-1695

3175

09-05-1695
Akte

3175

09-05-1695

3175

18-06-1695

3175

26-06-1695

3175

01-03-1696

3175

15-03-1696

3175

12-04-1696

3175

20-12-1696

over koop van 4 halve rollen enz
29-01-1693: - Aanstelling Jan Gerritsz de oude ??? en Jacob Tijmensz Wit als voogden over het kind van
Jan Tijmensz Wit
- Cornelis Jansz Groen? eijscher CONTRA Cornelis Jacobsz Slocker
- Wijchert Willemsz Plaijsier eijscher CONTRA Hendrick Rijcksz Lustigh
13-03-1693: Extraordinaer vergadering van de schepenen des dorps Huijsen over het dispuut tussen de gemen
crediteuren van den boedel van Lambert Claesz Muijs:
GEWELDIG LANGE LIJST MET NAMEN, o.a.:
- Wijchert Willemsz Plaijsier f 3:9: voor reparatie aan het huis van Lambert Claesz
- Jan Teeuwisz Schipper: f 41:- Tijmen Jansz d’oude: f 2:19
- Wijchert Schipper: f 2:3:
- Gerrit Jansz d’oude obligatie van f 75:05-11-1693: Jan Pietersz Boor voor hemselven mitsgaders als getrout hebbende Neeltgen Melchiorsz uijt dien
hoofte erfgenaem van Jan Gerritsz Backer mitsgaders de verdere kinderen en erfg. van voorn. Jan
Gerritsz Backer CONTRA Rijck Pietersz Molenaer gedaegde:
- Jan Pietersz Boor en Jan Geritsz Backer in zijn leven waren borge gebleven voor Rijck
Pietersz Molenaer (gedaagde) ten behoeve Jacob Thin tot Amsterdam voor een capitaal van f
300,- per obligatie d.d. 31-01-1677

Schepenrol, Reghterlijke verslagen 17-12-1693 - 01-12-1702
25-03-1694: Tot voogden over de weeskinderen van Jan Meijnsz zijn gesteld Rut Gerritsz Smit en Dirck
Cornelisz
Idem over de kinderen van Dirck Pietersz Rijn zijn gesteld Gerrit Jansz de Oude en Pieter
Pietersz Rijn. Op 29-03-1694 is door de voogden een huis verkocht met instemming van de mede
competerende voorkinderen.
Idem over het weeskind van Gijsbert Willemsz Joncker zijn gesteld Willem Jansz Boor en Jan
Willemsz Joncker
01-04-1694: Naast de voogden Ebbe Claesz Coij en Claes Ebbe over het nagelaten weeskind van Aeltgen
Willems Coij verwekt bij Hendrick Rijcksz Lustigh is op verzoek als 3e voogd gesteld Lucas
Claesz Swart
06-05-1694: Ebbe Claesz Coij, Claes Ebbe en Lucas Claesz (Swart) als voogden over het weeskind van Aeltgen
Willems Coij / Kooij in leven huisvrouw van Hendrick Rijcksz Lustigh die te kennen heeft
gegeven dat hij met zijn kind wil vertrekken naar Vrieslant om het kind gedurende 1 jaar bij
Ebbe Claesz Coij in de kost te brengen
29-10-1694: Tot voogden over de kinderen van Jacob Elbertsz Vos verwekt bij Hendrickje Koeboer werden
gestelt Hendrick Jacobsz Vos en Willem Dircksz
22-12-1694: Tot voogden over de kinderen van Cornelis Jacobsz Schram zijn gesteld Jacob Boutsz, Claes
Boutsz, Jan Boutsz en Jacob Tijmensz
25-02-1695: Acte van bewijs. Adriaen Huijbertsz Kleijn weduwnaar van Neeltgen Gerrits ter eenre en Jan
Gerritsz Backer de Jonge en Jan Gerbrantsz Rademaker als voogden over de onmondige
kinderen van voorn ouders ter andere sijde. Adriaen Huijbertsz Kleijn betaalt voor ieder kind f 250
ter compensatie van de moederlijke goederen te betalen zodra zij mondig worden
10-03-1695: Tot voogden over de weeskinderen van Lambert Jansz Swart werden gestelt Gerrit Gerritsz
Doorn en Lambert Rijcksz Lustigh
09-05-1695: Akte van bewijs. Willem Evertsz weduwnaar van Nelletje Gerberts wenst boedelscheiding ten
behoeve van zijn 2 onmondige kinderen Cornelis Willemsz en Matje Willems. Willem Evertsz
betaalt aan ieder kind f 400 en nog 9 schaer land gelegen op Emenes, buijtendijck ter compensatie
van de moederlijke goederen
09-05-1695: Tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Willem Everstz verwekt bij Neeltgen Gerberts
zijn gesteld Rut Gerritsz Smit en Lambert Rijcksz Lustigh
18-06-1695: Tot voogden over de weeskinderen van Lambertge Hendricks in haer leven huisvrouw van Claes
Jansz Swart zijn gestelt Hendrick Willemsz, Willem Ysaacksz en Jacob Philipsz Schaep
26-06-1695: Akte van bewijs. Claes Jansz Swart weduwnaar van Lambertge Hendricks ter eenre en Hendrick
Willemsz, Willem Ysaacksz en Jacob Philipsz als voogden over het nagelaten kind van voorn.
ouders. Claes Jansz Swart betaalt ter compensatie van de moederlijke goederen diverse stukken land,
f 240,-, enige zilveren en een gouden sieraden
01-03-1696: Hendrick Lambertsz, Jan Jansz Swart, Aefje Jans Swart, Gerritje Jans Swart en Pieter Pietersz
Reijn in huwelijk hebbende Lambertje Jans Swart als mede-erfgenamen van Oetge Jans eisers
CONTRA Aeltje Elberts weduwe van wijlen Lambert Jansz Swart, gedaagde dient te betalen f
19:19:8
15-03-1696: Tot voogden over de kinderen van Gerrit Jacobsz Grutter werden gestelt Leendert Vergoes en
Jacob Tijmensz
12-04-1696: - Tot voogden over de kinderen van Jacob Philipsz werden gestelt Cornelis Jacobsz Killewigh
en Luijkas Claesz Swart
- Gijsbert Evertsz in huwelijk hebbende de weduwe van Adriaen Gerritsz Jes gedaagde
20-12-1696: Schepenen authoriseren de voogden over het weeskind van Willem Tijmensz geprocreeert bij
Willemtge Gijsberts tot verkoop van een stuk bouwland t.b.v. van de kinderen.
Tot voogden over de kinderen van Gerrit Jacobsz Comin verwekt bij Hendrickje Jans zijn
huisvrouw zaliger werden gestelt Jan Rijcksz Lustigh en Hendrick Gerritsz Backer
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02-01-1697: Akte 1 Extraordinaer vergadering t.b.v. de crediteuren van de boedel van Jan Cornelisz in leven
woonachtig in Huijsen:
- Gerrit Coetsier f 6:16 voor geleverd bier op de begrafenis
- Willem Jansz Boor f 9:6:3 voor geleverd bier op de begrafenis
- Jan Jansz Backer f 5:-:- voor de doodskist
- Arens Tiedeman f 4:2:8 ter zake van Bier Cijs
- Jan Willemsz Joncker f 24:1:- voor diensten
- Jan Jansz de Ruijter f 14,- voor diensten en land reijcking
- t.b.v. de erfgenamen van Anna Harmens f 900:-:- gepasseert 25-03-1681, enz
02-01-1697: Akte van bewijs Hendrickje Jans in haer leven huijsvrouw van Gerrit Jacobsz Comin liet na
haar dood 3 kinderen na en omdat Gerrit Jacobsz Comin voor de 2e maal wil huwen en een
scheiding van moeders goet wenst, en de voogden Hendrick Gerritsz Backer en Jan Rijcksz over
een kwamen, voor ieder kind f 100,23-01-1697: Tot voogden van de kinderen van Jan Tijmensz Doorn werden gestelt Gerrit Gerritsz Doorn en
Cornelis Jacobsz Killewigh
08-02-1697: De curatoren Poulus Tiedeman en Harmen Aertsz van de boedel van Jan Cornelisz:
Totaal (te) ontvangen f 3.230:3:Betaalde schulden: veel namen
Aen Pieter de Fremerij en de erfgenamen van Anna Harmens te samen f 1.665:Aen Rijck Tijmensz f 5:- voor omroepen
En vele anderen
Totaal uitgegeven f 3.230:3
02-05-1697: Hendrick Lambertsz, Willem Jansz Ramacker in huwelijk hebbende Aefje Jans Swart, Jan
Jansz Swart, Mr. Lucas Swart voogd over Gerritje Swart te samen erfgenamen van Oetge Jans
eertijds weduwe van Jan Lambertsz Swart CONTRA Gerrit Doorn
23-05-1697: Tot voogden over Geertje Jans en Pieter Jansz Boor minderjarige kinderen van Jan Pietersz
Boor werden gestelt Gerrit Jansz Backer, Gerrit Pietersz Slocker en Maarten Jacobsz Mets
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02-01-1697
Akte 1

3175

02-01-1697
Akte 2

3175

23-01-1697

3175

08-02-1697

3175

02-05-1697

3175

23-05-1697

3175

12-09-1697
Akte 1

3175

12-09-1697
Akte 2

3175

08-02-1698

3175

09-03-1698

3175

11-03-1698
Akte

3175

11-03-1698 11-03-1698: Voogden Tot voogden over het kind van Joost Jansz Wijmert gestelt Jan Jansz Weijmert en
Gerrit Jansz Velsen
Voogden

3175

26-03-1698

Jan Willemsz Coster erfgenaem van sijn vader Willem Jansz Coster CONTRA Jan Bour ? als mede
erfgenaem van Hendrick Jansz Backer gedaagde
12-09-1697: Akte van bewijs 1 Compareerden Jannetien Jans weduwe van Jan Tijmensz Doorn ter eenre en
Gerrit Gerritsz Doorn en Cornelis Jacobsz Killewigh als voogden over de kinderen, met name
Jan en Gerritie Doorn nopende het bewijs van de goederen nagelaten van haar voorn man
mitsgaders die van haar grootvader Tijmen Rutten Doorn en hun grootmoeder Aeltien Jans
aanbestorven:
11 voetmaetland gemeen met de Cenk tot Naerden
- 14 voet land op Laerdermaet naast Cornelis Brouwer ten Noorden
- 2 ½ schepel bouwland genaamd Gijs Ooms Camp naast Gerrit Tijmensz Doorn ten Noorden
- 1 schepel bouwland gelegen boven de saeck naast Gerrit Lambertsz Schram
- 1 schepel land gelegen aan Laerweg naast Haesje Fijtus ten Noorden
- 1 ½ schepel aan Bierweg
- 3 ½ spijnt bouwland gelegen aan Fijties Berg naast Gerrit Tijmensz Doorn ten zuiden en
Wessel Dircksz ten Noorden
- 2 zilveren lepels en een paar gouden heuls curcquis aan Jan Doorn
- 1 zilveren haeck van ‘t tuijg van haar voorn. schoonmoeder Aeltien Jans
- een som van f 420 waaronder begrepen 2 dubbele gouden Ducaten, enz
12-09-1697: Voogden. Tot voogden over de minderjarige kinderen van Gijsbert Tijmensz bij hem geprocreeert
met Neeltge Jans gesteldt Jan Rijcksz Lustig en Hendrick Gerritsz Backer
Akte van bewijs 2. Compareerden Gijsbert Tijmensz ter eenre en Jan Rijcksz Lustig en Hendrick
Gerritsz Backer voogden over het minderjarige kindt van voorn Gijsbert Tijmensz geprocreeert
met Neeltge Jans ter andere sijde nopende tot bewijs van de goederen nagelatendoor zijn voorn
vrouw aan het kind :
15 voet maetland op Bussumermaet gelegen naast Willem Evertsz ten Noorden
1 zilveren tuig, 1 boek met idem slooten, 1 idem hoofdijzer, 1 idem lepen
een som van f 400 tot 40 groele vlaems het stuck
Getuigen Gerrit Commin en Jan Jansz Jonge schepenen
08-02-1698: Akte van bewijs. Compareerden Neeltgen Claes weduwe van van wijlen Tijmen Elberts wenst
m.b.t. de goederen nagelaten door haar man aan hun kind overeengekomen te zijn met Lucas Claesz
de Swart en Dirck Elbertsz als voogden over het voorn. kind zal bewijzen de nagelaten vaderlijke
goederen:
1 ½ schepel bouwland gelegen boven de Bierwegh naast het land van Hendrick Willemsz Boom ten
Noorden
3 ½ schepel land gelegen aan de Bierwegh naast Jan Rijcksz Lustigh
1 ½ schepel gelegen tussen de hoge en lage Zeewegh met de bijeschans daer annex belent Dirck
Cornelisz Cornelisz ten Noorden,
24 zilveren knopen
09-03-1698: Tot voogden over de nagelaten weeskinderen van Meijns Rutgersz verwekt bij Theuntgen
Hendricks werden gestelt Jacob Tijmensz Wit en Rut Cornelis
11-03-1698: Akte van bewijs Theuntge Hendricksz weduwe van wijlen Meijns Rutgers ter eenre en Jacob
Tijmensz Wit en Rut Cornelisz als voogden over de 4 nagelaten kinderen ter andere zijn m.b.t. de
vadelijke goederen overeengekomen f 25 voor ieder kind

26-03-1698: Akte van bewijs Aeltge Elberts weduwe van wijlen Lambert Jansz Swart ter eenre en Gerrit
Gerritsz Doorn en Lambert Rijcksz Lustigh als voogden over het nagelaten kindt van voorn
ouders zijn t.a.v. de vaderlijke goederen na te laten aan het kind overeengekomen:
2 schepel bouwland op Bussemerwegh naast Gijsbert Jacobsz ten westen
1 3/4 schepel boven de Baernwegh naast Wijchert Jacobsz ten westen
zilveren Cnopen met zilver heght tot den muts ? en 2 bedde laackens
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3175

25-04-1699

3175

08-05-1699

3175

05-06-1699
Akte

3175

05-06-1699

3175

04-07-1699

3175

10-07-1699

3175

15-10-1699

3175

16-10-1699

3175

14-11-1699
Akte

25-04-1699: Tot curateurs over de boedel van de weduwe Gijsbert Evertsz Cos zijn gestelt Cornelis Jaep
Boutsz en Jan Adriaensz
08-05-1699: Akte van bewijs Compareerden Vreeck Pietersz weduwnaer van Mattgen Willems en verklaarden
met die van den voorsz gereghte als oppervoogden van alle weeskinderen binnen dese dorpe
overeengekomen te zijn dat zijn kind genaamd Rutgen Vreeckens de navolgende moederlijke
boedel zal erven:
½ van een huis en erf en Camp land daar annex gelegen in het dorp bij hem jegenwoordig bewoont
1 1/4 schepel bouwland alhier gelegen voor de huijsinge van Rut Doorn
1 1/8 schepel land aan de Larerwegh
3/4 schepel land aan Bussumerwegh
de ½ van 3 schepel in ‘t Lange Weijn
2 schepele achter Sijtjes Bergh
f 60 en een boek met zilver beslag
05-06-1699: Doorgehaald Akte van bewijs Compareerden Geertje Gerrits Doorn weduwe van Jan Jacob
Wijchertsz en Rut Jansz als getrout gehad hebbende Claesje Jans haar eerste comparants dochter
en als vader en voogd van 1 kind bij deselve Claesje Jans verwekt en nagelaten dat zij op 04-051696 ter presentie van Wijchert Jansz en Gerrit Gerritsz Doorn mede comparerende m.b.t. de
nagelaten moederlijke goederen. n.l. dat voorn. Rut Jansz aan zijn voorn. kind zal nalaten: f 100,en een bed.
Wijders verklaarden comparanten dat voorn. Geertje Gerrits Doorn aan Rut Jansz als wanneer hij
met haer voorn. doghter Aeltje Jans soude trouwen ten huwelijk heeft beloofd een bed en 2 kussens
en 2 deekens, 4 linnen lakens, 4 kussenbladen, 2 hooft lakens, 1 tafellaken, een koperen pot, en een
koe offt f 50 aan geld
05-06-1699: Jacob Lubbertsz Baes getrouwt met Belitje Jacobs @ Jacob Hendricksz Smit in huwelijk
hebbende Jaepje Jacobs, kinderen van Jacob Jansz Backer zaliger in de questie eijssers
CONTRA Gerrit Jansz Backer gewesen bloedvoogd van de voorn. Belitje en Jaepje Jacobs en in
die qualiteit gedaagd
04-07-1699: Gerrit Jansz d’Oude is zonder descendenten overleden binnen dese dorp en datte selve nogh in
levende lijve alhier woonaghtigh nagelaten heeft Lambert Jansz d’Oude, Pieter Jansz d’Oude,
Tijmen Jansz d’Oude en Aeltje Jans d’Oude alle broeders en suster en dienvolgende naeste
bloetverwanten en erffgenamen van deselve Gerrit Jansz
10-07-1699: Tijmen Willemsz en Jan Laurens eijssers CONTRA Steffen Lubbertsz (Vos ?) gedaagde: De
eisers stellen dat de gedaagde van haar gekocht heeft 4 koebeesten en een partij hooij omme te
betalen op Maij deses Jaers 1699 voor de somme van f 295:- waaromme de
Mr. Jacob de Swart mr. chirurgijn eijsser CONTRA Dirck Gerritsz Snijder gedaagde: eis tot
betaling van f 12:122:- wegens meester loon en geleverde medicamenten
15-10-1699: Franck Soudaan als ‘t recht becomen hebbende van seeckere schepenkennisse bij Lambert Gerritsz
Schaap op den 13e Januarij 1682 ten behoeve van Cornelis Gerritsz Jonge Metselaer gepasseert
eijsser in cas van preferentie CONTRA de curateurs en crediteuren van den boedel van Pieter
Jansz Vergoes gedaagde: een som van f 176 en dat het huis en erve door de gem: Lambert Gerritsz
Schaap als voorige possessie
Leendert Vergoes eisser CONTRA dezelfde gedaagden (curateuren van Pieter Jansz Vergoes): een
som van f 317:19:2
16-10-1699: Schepenen des dorps Huijsen extraordinaer vergadert sijnde m.b.t. de boedeldeling over de
crediteuren van Pieter Jansz Vergoes
Lambert Gerritsz Schaep
f 176:Leendert Vergoes met
f 305:17
Hendrik de Wael voor proceskosten f 228:3:14 en f 155 intrest
Jan Entrop met
f 45:12:8
Hendrick Willemsz Boom
f 70
Hendrick Evertsz Millant
f 168:3
Willem Ysaacksz Spilt
f 9:
f 826:16:8
de respectievelijke veerschippers deses dorps f 15:5
Hendrick Evertsz
f 15:Harmen Volckersz
f 46:de erven van Jan Pietersz Boor
f 7:10
Haesje Fytus wed. van Gerrit Jansz d’Oude f 100
Item deselve
f 40:de weduwe Jacob Gijsbertsz
f 35:Pieter Jansz Bout
f 17:19
Willem Centen
f 7:14
f 284:13
14-11-1699: Pro Deo, Akte tot verklaring onvermogen.
zie ook 184-3175; 26-02-1700
- Wijlen Cornelis Jacobsz Schram in echt gehad hebbende Claesje Gijsberts Bout die nagelaten heeft 4
kinderen
- Item Tijmen Jansz Cos getrouwt geweest met Neeltje Gijsberts Bout die nagelaten heeft 4 kinderen
- Willem Tijmensz in huwelijk gehad hebbende Willempje Gijsberts Bout die nagelaten heeft 1 kind
- En dat deselve kinderen kinderen alhier woonachtigh in soo soberen en sleghte staet sijn dat als geen
middelen hebbende tot lasten van den armen staen te vervallen en deselve voortaan onderhand sullen
moeten genieten.
Wijders haer oock wel bekent te sijn Jan Gijsbertsz Bout mede erffgenaem als voren dewelcke mede seer
geringe middelen is besittende om te leven
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14-11-1699: Jannetje Aerts weduwe en boedelhoudster van Jan van As eijsser CONTRA Lambert Evertsz:
betaling van f 20:- in voldoening van de tweede paeij? vervallen op Allerheijligen wegens de Coop
van een halve schuijt met sijn toebehoren bij hem in Coop aangestaan voor de somme van f 59:-

3175

14-11-1699

-

08-01-1700:

3175

08-01-1700
Akte

3175

26-02-1700 26-02-1700:
Akte
26-02-1700:

3175

26-02-1700
Voogden

-

10-09-1700:

3175

10-09-1700

01-10-1700:

-

3175

01-10-1700
-

04-10-1700:

3175

04-10-1700
10-02-1701:

3175

10-02-1701

3175

22-04-1701

22-04-1701:

27-05-1701:

3175

27-05-1701

-

transc

Schepenen gehoort de pleijdoys in de sake tusschen Tijmen Willemsz cum Socro eijsser CONTRA
Steffen Lubbertsz gedaagde condemneren gedaagde aen de eijsser de ge-eijschte somme van f 245:ter sake als bij eijsch tot betalen cum ??
Ten versoecke van bosch uijtte name van Cornelis Ploos eijsscher wert tegen Goossen Lambertsz
Schram gedaagd verleent 1 2e default
Akte van bewijs. Rut Jansz Timmer als getrout gehadt hebbende Claesje Jans doghter van Jan
Jacob Wijchertsz en Geertje Gerrits Doorn in haar leven echtelieden alhier, bekende nalatig te zijn
geweest om op de wettige wijse t.b.v. van sijn kint genaemt Marritje Rutten geprocreeert bij voorn.
sijne huisvrou Claesje Jans zaliger wegens de nagelaten moederlijke goederen bewijs te doen: een
somme van f 100:- nevens een bed en een behoorlijke opvoeding
Akte. Hendrick Willemsz Boom en Hendrick de Wael als curateurs over de boedel van Pieter
Jansz Vergoes leggen verantwoording uit over wat zij tot nu toe hebben ontvangen en uitgegeven.
Totaal aan crediteuren: f 1.141:13:8
Voogden Schepenen authoriseren Jacob Tijmensz @ Claes Gijsbertsz Bout als voogden over de
kinderen van Cornelis Jacobsz Schram verwekt bij Claesje Gijsberts Bout om tot betalen van
schulden te mogen verkopen 1 swat maetland gelegen op Bussumer maet Suijders wal
Item Jan Gijsbertsz Bout en Gijsbert Tijmensz Schipper als voogden over de weeskinderen van
Tijmen Jansz Cos verwekt bij Neeltge Gijsberts Bout te mogen verkopen 1 swat maetlant gelegen
als voren
zie ook 184-3175;14-11-1699
Alsoo, Jacob Cornelisz, nagelaten minderjarige soon en erffgenaem van Cornelis Jaep Boutsz
en Marritje Adriaens, deser werelt is comen te overlijden, en dat Aeltje Adriaens weduwe van
Gerrit Jacobsz de Jonge overgrootmoeder, en als naeste erffgenaem van deselve Jacob Cornelis
desselfs vooghden heeft doen interpelleren en aennamen ten eijnde sijluijden aen de voorn. Aeltje
Adriaens souden hebben te overhandigen alle soodanighe goederen als bij haar overleden pupille
nagelaten mochte sijn... hebben goedgevonden aan Jacob Tijmensz @ Cornelis Killewigh als
voogden over het voorz weeskind aen deselve Aeltje Adriaens alles te overhandigen
Evert Goossensz Net als in huwelijk hebbende Dirckje Wijcherts, doghter van wijle Aafje
Jacobs in eghte verweckt bij Wijchert Cornelisz ende sulx voor de helft mede erfgenaam van
deselve Aafje Jacobs ende nogh voor de helft mede erfgenaam van wijlen Jacob Wijchertsz haar
volle broeder, die voor de wederhelft mede erffgenaem was geworden van denselve Aafje Jacobsz,
mitsgaders nogh voor een gereght vierde part mede erffgenaem van haar vader Wijchert Cornelisz
in die qualiteit eijsser
CONTRA
Gijsbertje Cornelis weduwe van Wijchert Cornelisz voor sigh selve mitsgaders voor en in name
van haar twee kinderen Cornelis en Jaepje Wijcherts in huwelijk bij den selve Wijchert
Cornelisz geprocreeert die Ider voor een vierde part mede Erffgenaem sijn van hunne gemelde vader,
ende nogh
Ebbe Willemsz Koij ende Dirck Cornelisz voogden over Grietje Wijcherts doghter van Lijsbet
Claes in eght verweckt bij deselve Wijchert Cornelisz ende sulx eenige erffgenaem van haar
gemelde moeder ende nogh voor een vierde part mede erfgenaam van haar vader Wijchert Cornelisz
in die qualiteit verweerders.
Worden gecondemneert tot het verstrekken van volledige Inventaris van de ganschen en gehelen
boedel welcke Wijchert Cornelisz laast met de eerste gedaagde heeft beseten
Akte van bewijs. Alsoo Jan Rijcksz Lustigh deser werelt is comen te overlijden, nalatende ses (6)
kinderen geprodreeert bij Rijckje Jans desselfs weduwe, en dat deselve Rijckje Jans tot een 2e
huwelijk over wenst te gaan wenst zij eerst bewijs te doen van de vaderlijke nagelaten goederen is
met de voogden Lambert Rijcksz en Hendrick Rijcksz Lustigh overeengekomen dat zij aan ieder
kind een somme van f 50,Extraordinairevergadering t.b.v. de crediteuten van de boedel van Tijmentje Lamberts weduwe van
Pieter Jansz d’Oude; lijst met relatief kleine bedragen o.a.
- Marrij Claes Swart voor ‘t ontkleden van de overledene
f 2:10:- Mr. Lucas Swart voor geleverde medicijnen
f 8:6:- Wijchert Willemsz voor 2 dootskisten
f 10:f 4:19
- Mr. Jacob Swart voor geleverde medicijnen
- Jan Teeuwisz wegens geleent geldt
f 50:Lambert Killewigh als curatuers van de boedel van Pieter Jansz d’Oude legt verantwoording af van
de ontvangst en uitgift die hij wegens de voorn. boedel tot dato deses heeft gehad: ontvangen en
uitgegeven:
f 140:1:8
De heren weesenmeesters der stadt Naarden CONTRA Gijsbert Gerritsz Backer gedaagde ter
betaling van f 21:10 voor verschenen landhuur van het jaar 1700
Aeltje Swanincken eijsser CONTRA Pieter Lambertsz Smit Schipper gecondemneert tot
overhandiging van de goederen die eijsserresse op 19 April j.l. binnen Amsterdam op het veer om
op Huijsen te bestellen, aen desselfs kneght genaemt Jan Rutten heeft overgegeven, sijnde deselve
goederen gepackt geweest in witte boeselaers schootkleet
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transc

3175

17-02-1702

3175

07-04-1702
Akte 1

3175

07-04-1702
Akte 2

3175

07-07-1702

3175

27-10-1702

3175

08-11-1702

3175

10-11-1702

3176

17-02-1702: Extraordinaire vergadering met de curateurs Gerrit Coetsier en Wijchert Willemsz over de boedel
van Willem Tijmensz.
Poulus Tiedeman als collecteur van verpondingen over Naerden eijsser CONTRA de gemene
crediteuren van den boedel van Willem Tijmensz verweerders
Eijsser is geprefereert voor de verponding van jare 1701: f 6:16:8; diverse namen o.a.
Wijchert Willemsz wegens dootkist
f 5:Ysaack Claesz en Gerrit Heijn voor ‘t uijtkleden van Willem Tijmensz f 2:10
de buijrmr deses dorps wegens sout en zeep cijns
f 4:0:8
Dan nog een verdere opsomming van crediteuren, o.a.
Jacob Tijmensz
f 10:19:8
Willem Centen
f 6:4:2
De weduwe Wijchert Cornelis Backer
f 4:Gerrit Heijn Snijder
f 143:Leendert Vergoes
f 82:15:9
Rut Jansz Perck
f 20:Jan Claesz
f 15:15
f 481:13:10
07-04-1702: Akte van bewijs 1. Theunis Tijmensz van Duijnen weduwnaar van Geertje Jans, een 2e huwelijk
wensende, wenst het doen van bewijs van de nagelaten moederlijke boedel t.b.v. zijn 2 kinderen
genaamt Tijmen Theunis van Duijnen en Jan Tijmensz van Duijnen, in afspraak met de voogden
Melgior Jansz Boor en Gerrit Tijmensz Doorn:
2 swat maatland op Huijsermaat belent Willem Evertsz ten noorden
6 ½ voet maatland op Bussumermaat gemeen met Jan Serdam
Item 2 paar gouden knoopjes doorluchtigh, 2 zilveren lepels, 2 gouden ringetjes 1 met 1 steen en 1
met 5 dito, een zilveren beugeltas, een boel met zilverbeslag en zilveren keten, 1 gouden haarnaald, 1
gouden halsringh, nog het zilverwerk bestaande in een zilveren sleutelril met kopere sleutels, enz.
07-04-1702: Akte van bewijs 2. Aaltje Tijmens weduwe van Pieter Claesz Schram, een 2e huwelijk wensende,
doet bewijs van de nagelaten vaderlijke boedel voor haar kind genaamt Claas Pietersz Schram bij
haar voorn. geprocreeert, in overleg met de voogden Tijmen Pietersz Schram en Vreeck Pietersz:
1 ½ schepel maatland op Naardermaat gemeen met Cornelis Killewigh
1 ½ schepel bouwland gelegen aan de Zeewegh belent Cornelis Cornelisz ten suijden
een weefgetouw
07-07-1702: - Tot voogden over de kinderen van Pieter Dircksz Modderman verwekt bij Willemtge Otten
werden gestelt Crijn Dircksz en Claes Pietersz Goijer.
Gerrit Anxen eijscher @ Jan Adriaensz gedaagde; laatste kooptermijn huis f 65,Akte van bewijs. Pieter Dircksz Modderman weduwnaar van Willemtje Otten komt overeen met
Crijn Dircksz en Claes Pietersz Goijer voogden over de 4 nagelaten kinderen: elk kind f 100, in
totaal f 400,-. Schepenen: Ebbe Willemsz Kooij en Jan Jansz Jonghe
27-10-1702: Akte van bewijs voor grootmoeder. Claesje Jacobs weduwe en boedelhoudster van Elbert
Jacobsz Smit @ Dirck Cornelisz Oude als voogd over het nagelaten weeskind van Dirck
Lambertsz Koeckje genaemt Jannetje Dircks waar van de voorn. Claesje Jacobs de grootmoeder
is, haar tot de leeftijd van 17 ½ zal opvoeden
08-11-1702: Vergadering voor de gemene crediteuren van de boedel van Lambert Rutten Doorn, o.a.:
aan de voogden van het nagelaten weeskind van Jacob Philipsz volgens schepenkennisse d.d.
15.01.1700 een som van f 400,aan Gerrit Tijmensz Doorn volgens schepenkennisse een som van f 300,10-11-1702: - Tot voogden over ‘t weeskind van Jacob Gerritsz Snijder wert gestelt Arent Zijbrantsz Man,
Cornelis Willem Evertsz en Pieter Gerritsz Snijder
- Item over de kinderen van Tijmen Gerritsz de Jongh, Wijchert Willemsz Pleijsier en Claes
Willemsz Boer.

Schepenrol, Reghterlijke verslagen 02-02-1703 - 10-03-1713

3176

Tafel

3176

02-02-1703

3176

11-05-1703

3176

25-05-1703

3176

16-01-1704

3176

22-02-1704

3176

11-12-1704 11-12-1704: Tot voogden over het kindt van Fijtus Elbertsz werden gestelt Vreeck Pietersz en Daniel Sickama

3176

24-011705a

3176

24-011705b

Tafel op akten van bewijs
02-02-1703: Tot voogden over kinderen van Tijmen Jansz Cos wert nevens Gijsbert Tijmensz Schipper in
plaats van de overleden Jan Bout gestelt Evert Claesz
11-05-1703: Schepenen des dorps Huijsen versoght sijnde als goede mannen in de sake tusschen Gerrit Jansz
Backer eijsscher en Gijsbert Tijmensz (Schipper) in huwelijk hebbende de weduwe van Jan
Tijmensz Doorn gedaagde; de wederzijdse financiele aanspraken wordeb geregeld; f 27:17:25-05-1703: Akte van bewijs. Maghteltje Hendricks weduwe van wijlen Jacob Gerritsz Snijder ter eenre &
Adriaen de Man, Pieter Gerritsz (Snijder) en Cornelis Willemsz (Evertsz) als voogden over het
nagelaten kind genaamt Gerrit Jacobs ter andere sijde; zijn overeengekomen: f 2.000 en diverse
stukken land
16-01-1704: Tot voogden over de kinderen van Marritje Lamberts (Pater) eghtelijk geprocreeert bij Tijmen
Claesz werden gestelt Gerrit Pater en Lambert Jansz d’Oude
22-02-1704: Tot voogden over het kind van Joost Jansz Wijmert werd nevens Gerrit Jansz Velsen, in plaats van
de overleden Jan Tromp gestelt Claas Jansz Swart
24-01-1705a: Lambert Lambertsz zedert een geruijme tijt van hier metter woon elders is gereijst sonder dat men
weet waer, latende alhier sijne huijsvrouw, en dat nu onlanghs is comen te overlijden sijne vader
Lambert Gijsbertsz in leven gewoont hebbende tot Marken, waarvan de opgem: Lambert
Lambertsz indien voor dode van sijn voorn: vader nogh geleeft heeft, erffgenaem soude sijn geweest,
hebbende mitsdesen. Jan Tijmensz en Harmen Claesz buijrluijden alhier worden geauthoriseert tot
schifting en scheijding van de boedel (Zie 15-08-1705)
24-01-1705b: Akte van bewijs. Fijtus Elbertsz weduwenaer van Grietje Gerrits ter eenre en de voogden
over hun beider kind Dirckje Fijtus, n.l. Freeck Pietersz en Daniel Sickama, zijn overeengekomen: diverse stukken land, sieraden en opvoeding
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3176

06-03-1705

3176

03-04-1705

3176

15-08-1705

3176

02-10-1705

3176

08-01-1706

3176

23-04-1706

3176

16-07-1706

06-03-1705: Melchior Boor so voor hem selve ende nog als voogd over de kinderen van Floris Boor, Pieter
Boor, Gijsbert Tijmensz in huwelijck hebbende Jannetje Boor, en Teunis van Duijne als vader en
voogd van het kind bij Geertie Boor verwekt en de Weduwe en boedel houster van Willem Boor,
alle erfgenamen van Jan Pietersz Boor hun (groot)vader CONTRA Lambert Pronk in huwelijk
hebbende Marretien Tijmensen Doorn voor eijsser Weduwe en boedel houster van Hendrik Boor
03-04-1705: Over ‘t weeskint van Gerrit Cornelis Koeman verweckt bij Niesje Lamberts werden tot vooghden
gestelt Jan Jacobsz Berestraet en Cornelis Willem Evertsz
15-08-1705: (Zie tevens 24-01-1705a) Jan Tijmensz en Harmen Claesz geregtigt in name van Lambert
Lambertsz te ontvangen de de goederen en penningen als hem als erfgenamen van sijn vader
Lambert Gijsbertsz en moeder Matje Lamberts, waer van de voorn Lambert Gijsbertsz
weduwnaer en boedelhouder was, is blijckende: sij hadden sigh geadressert aen Aeltje Willems
weduwe van gemelte Lambert Gijsbertsz: betaald f 30 van de vaderlijke goederen
02-10-1705: Evert Wesselsz in huwelijk hebbende Neeltje Cornelisz Hoen voordogter en voor 1/3 part
erfgenaam van Cornelis Claesz Hoen saliger laest getrouwt geweest met Jannetie Cornelis alhier
overleden Eijscher CONTRA Arend Hendriksz, Arend Jansen in huwelijk hebbende Trijntje
Cornelis Hoen & Cornelis Cornelisz Hoen, te samen kinderen & erfgenamen van de gemelde
Jannetie Cornelis
08-01-1706: Tot mede vooght over ‘t weeskint van Rut Lambert Doorn verweckt bij Aefje Hendricks wert
gestelt Rut Jansz Timmer. NB. Hendrick Jacobsz heeft sijner kinderen tot vooght over ‘t kint van
Rut Doorn gestelt en die hebben van ‘t geregt een mede vooght versoght
Schepenen authoriseren de voorn. vooghden omme nevens de verdere erffgenamen van Hendrick
Jacobsz de goederen bij hem nagelaten te vercopen.
23-04-1706: Tot voogden over de nagelaten weeskinderen van Willem Jansz Boor werden gestelt Cornelis
Cornelisz en Pieter Jansz Boor
16-07-1706: Melchior Boor soo voor hem selve en als voogd over de kinderen van Floris Boor verwekt bij
Aagje Jacobs, mitsgaders Gerrit Jansz Keer en Jan van Keren, mede voogden over de voorsz
kinderen, en volgens acte van authorisatie en approbatie van de heren weesmeesteren tot OostSanen in dato den 3 Junij 1706, nog den selve Melchior Boor en Claas Roothaar als voogden voor
‘t kind van gemelde Floris Boor in een tweede huwelijck verwekt bij Trijntje Alberts hebbende
mede acte van authorisatie en approbatie van weesmeesteren voornt in dato als boven: Item Pieter
Jansz Boor, en Cornelis Cornelissen als voogden over de nagelaten weeskinderen van Willem
Jansz Boor, Gijsbert Tijmensz in huwelijck hebbende Jannetje Boor, en Teunis van Duijne als
vader en voogd van het kind verwekt bij Geertie Boor te samen kinderen en kindts kinderen van Jan
Pietersz Boor te kennen gevende dat Hendrik Boor in leven getroud met Marritje Tijmensen
Doorn; overeenkomst ter voorkominge dat een deel van de nalatenschap overgaat naar Lambert
(Willemsz) Pronck als getrouwdt hebbende de voornoemde Marritje Tijmens
Reghtdagh 15-10-1706: Nelletje Lamberts weduwe van Gerrit Jansz Backer
14-10-1707: Op huijden den 29-10-1707 compareerde in judicio Pieter Lambertsz Smit weduwnaar van Neeltje
Lamberts te kennen gevende dat hij genegen was sigh eerlangs tot een tweede huwelijck te begeven ‘t
gene niet wel soude kunnen geschieden tensij alvorens aen sijne drie kinderen bij sijn voorn
huijsvrouw geteelt bewijs hadde gedaen van haer voorn moeders nagelaten goederen enz
04-10-1709: Op huijden den 04-10-1709 compareerde in judicio Harmen Tijmensz weduwnaar van Marritje
Hendricks te kennen gevende dat sijn voorn huijsvrouw nagelaten heeft een doghtertje genaemt
Gerritje Harmens eghtelijck bij hem comparante geteelt, en nademael hij wel genegen was
ombijsondere redenen aen ‘t selve sijn voorn kint te doe bewijs van moeders nagelaten goederen, Soo
verclaerde hij compt dienaengaende met Hendrick Willemsz Boom, Wijchert Jacobsz en Jacob
Tijmensz als vooghden over ‘t voorn sijn kint mede comparerende overeengekomen en accoord te
sijn op navolgende wijze, namentlijck Datte hij compt aen sijn voorn kint in voldoeninge als voren
soude bewijsen gelijck hij bewijst mitsdesen een somme van f 700 als mede een silver tuijgh en een
silveren lepel enz.
29-10-1707: Akte van bewijs. Pieter Lambertsz Smit weduwenaer van Neeltje Lambertsz, nalatende 3
kinderen, wensende een 2e huwelijk, is met de voogden Lambert Killewigh en Ebbe Willemsz Koij
overeen-gekomen: f 300, een huijs en opvoeding
09-12-1707: Akte van bewijs. in judicio Annetje Jacobs weduwe en boedelhoudster van wijlen Gerrit
Cornelisz Koeman/Koeboer te voren weduwnaar van Niesje Lamberts, te kennen gevende dat de
voogden Cornelis Willem Evertsz en Gerrit Claes Dircks over het nagelaten weeskint van de voorn.
Gerrit Koeman bij sijn voorn.1e vrouw Niesje Lamberts, en comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: diverse stukken land, f 25,-.
11-03-1708: Tot voogden over de kinderen van Jan de Groot verweckt bij Margrietje Jens de Leeuw werden
gestelt Wijt Tammen en Evert Goossen Net
12-05-1708a: Tot voogden over de nagelaten kinderen van Grietje IJsaacks verweckt bij Hendrick Goossen
Net werden gestelt Volcken IJsaacksz en Gerrit Jansz Doorn
- Tot voogden over de nagelaten kinderen van Gerrit Cornelisz Koeman verweckt bij Annetje Jacobsz
werden gestelt Willem Cornelisz en Pieter Cornelisz
12-05-1708b: Akte van bewijs. Hendrick Goossen Net weduwnaar van Grietje IJsaacks, wensende een 2e
huwelijk, is met Volckern IJsaacksz en Gerrit Jansz Doorn voogden van de nagelaten kinderen
overeengekomen:een stuk land en f 25,- en opvoeding
12-05-1708c:
Annetje Jacobs weduwe van wijlen Gerrit Cornelisz Koeman, wensende een 2e huwelijk, is
met Willem Cornelisz en Pieter Cornelisz voogden van de nagelaten kinderen, overeengekomen: f 150,-. een weefgetouw, de nagelaten kleding en opvoeding
25-05-1708: Tot voogden over de kinderen van Hendrick Lambertsz Visser werden gestelt Jacob Gijsbertsz
Gleijn en Aert Jacobsz Vos
13-07-1708: Tot voogden over ‘t kint van Tijmen Swaninghen werden gestelt Gerrit Swaninghen en Hendrick
Jansz Timmer
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05-01-1709: Vermits Pieter Jansz Boor wegens sieckte versoght heeft te worden ontslagen van sijne vooghdij
over de kinderen van Theunis Jacobsz en Bijtje Jans in leven egteluijden tot Oude Bussum, in
desselfs plaetse nevens Dirck Cornelisz d’Oude tot mede vooght hebben gestelt Jan Jansz Jonge
- Vermits het overlijden van Mels Jansz Boor die nevens Gerrit Tijmensz Doorn vooght is geweest over
het weeskint van Geertje Jans Boor in leven huijsvr: van Theunis van Duijnen wert indesselfs plaetse
gestelt Gijsbert Tijmensz
21-06-1709: Tot vooghden over het kint van Marritje Hendricks verweckt bij Harmen Tijmensz werden gestelt
Hendrick Willemsz Boom en Jacob Tijmensz en Wijchert Jacobsz Backer
01-10-1709: Akte van bewijs. Harmen Tijmensz weduwenaer van Marritje Hendricks hebbende een
nagelaten doghter genaemt Gerritje Harmens, is met de voogden Hendrick Willemsz Boom,
Wijchert Jacobsz en Jacob Tijmensz overeengekomen: f 700,-, sieraden en opvoeding
04-10-1709: Op huijden den 04-10-1709 compareerde in judicio Harmen Tijmensz weduwnaar van Marritje
Hendricks te kennen gevende dat sijn voorn huijsvrouw nagelaten heeft een doghtertje genaemt
Gerritje Harmens eghtelijck bij hem comparante geteelt, en nademael hij wel genegen was
ombijsondere redenen aen ‘t selve sijn voorn kint te doe bewijs van moeders nagelaten goederen, Soo
verclaerde hij compt dienaengaende met Hendrick Willemsz Boom, Wijchert Jacobsz en Jacob
Tijmensz als vooghden over ‘t voorn sijn kint mede comparerende overeengekomen en accoord te
sijn op navolgende wijze, namentlijck Datte hij compt aen sijn voorn kint in voldoeninge als voren
soude bewijsen gelijck hij bewijst mitsdesen een somme van f 700 als mede een silver tuijgh en een
silveren lepel enz.
10-01-1710: Tot voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz Boor werden gestelt Evert Goosz
Net en Harmen Claasz
07-02-1710: Akte van bewijs. Evert Goossen Net en Harmen Claesz als vooghden over de nagelaten twee (2)
weeskinderen van Pieter Jansz Boor ter eenre ende zijn weduwe Lijsbet Elberts Perck ter andere
sijde, wetende dat zij een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: 2 swaden maetland op
Bussumermaet gelegen in Kleijne Kijfland, en opvoeding
28-02-1710: Ernst Pietersz de Graaf en Claas Gerritsz Backer gehuwd met Grietje Pietersz de Graaf, so voor
haar seleven als voor Jan Pietersz de Graaf en Tijmen Jansz gehuwd met Marritje Pietersz de
Graaf naaste erfgenamen van Annetje Sijmens overleden tot Huijsen eijschers CONTRA de
kinderen van Claas Mechielsz gedaegde. De eijschers in voorn: qualt seijden dat den gedaegden in
desen gelust heeft den boedel van Annetje Sijmens en Rutger Gerritsz Smit te doen sluijten.
- Mechiel Claasz, Cornelis Lambertsz gehuwd met Bijtje Claas en Mi Claasz gedaagden en alhier
excipienten CONTRA Jan Pietersz de Graaf, Aert Pietersz de Graaf Claas cum Locuo . Proces loopt
al in Hilversum
25-04-1710a: Mattijs Cnaap, Gerardus Gansneb genaamt Tengnagel ende Johan Nagtglas geven te kennen
dat sij met haar vieren door Heren Burgermren en Scheepenen der Stad Naarden sijn begunstigt en
aangestelt tot vaste procureurs binnen de voorz Stad en van welk getal sij Supplten drie van sijn
25-04-1710b: Tot vooghden over het nagelaten kind van Cornelis Cornelisz de Jongh verweckt bij Matje
Albertsz werden gestelt Jan Jansz Jonge en Mr. Lucas Swart
- Toot vooghden over de kinderen van Mels Jansz Boor werden gestelt Cornelis Willemsz (Evertsz) en
Evert Goossensz Net
09-05-1710a: Akte van bewijs. Marritje Jans weduwe van wijlen Mels Jansz Boor wensende een 2e
huwelijk doet bewijs aen hare vier (4) kinderen met name Pieter, Jacob, Neeltje en Jan
(Melchiorsz) Boor, is overeengekomen met de vooghden Cornelis Willem Evertsz en Evert
Goossen Net: f 1.300 enkele sieraden en opvoeding
09-05-1710b: Alsoo Geertje Gerritsz is comen te overlijden nalatende een kint, en dat de weduwenaer
Lambert Geurtsz een 2e huwelijk wenst en tot op heden geen akte van bewijs had gegeven,
omdat hij gansch gene goederen is possiderende, dient opvoeding te geven
25-07-1710a: Alsoo Pieter Jansz Boor is comen te overlijden dewelcke nevens Cornelis Cornelisz d’Oude
gestelt was als vooght over de kinderen van Willem Jansz Boor hebben als ter zake bequaam
mede-vooght gestelt Lambert Jansz d’Oude
25-07-1710b:

Alsoo Jaepje Andries wed.v. wijlen Gerrit Pietersz Krieck een 2e huwelijk wenst, doet bewijs
aen haere 5 kinderen: betaling schulden en opvoeding

10-10-1710: Tot vooghden over de kinderen van Jacob Pietersz Goijer werden gestelt Mr. Lucas de Swart en
Claes Pietersz Goijer
16-01-1711: In plaats van Elbert Jacobsz Smit die nevens Dirck Cornelisz vooght was over het nagelaten kint
van Dirck Lambertsz Koeckje verweckt bij Dirckje Elberts is geweest, wert gesuggoreert Vreeck
Pietersz
13-05-1711: Tot vooghden over de kinderen van Jan Gijsbertsz Bout werden gestelt Marten Jansz Bout en Jan
Claes Volckersz
24-10-1711: Vermits Cornelis Willemsz Evertsz is comen te overlijden die nevens Pieter Gerritsz Snijder
vooght was over het nagelaten kint van Jacob Gerritsz Snijder verweckt bij Maghteltje
Hendricks, soo wert gestelt Jan Jansz Jonge
- Tot vooghden over het nagelaten weeskint van Gerbert Willems Evertsz verweckt bij Maghteltje
Hendricks werden gestelt Claes Willemsz Boer en Claes Lucasz Swart
29-01-1712a: In plaatse van Lambert Gerritsz de Vries die in leven nevens Ebbe Koij vooght was over het
kint van Jacob Gijsbertsz Gleijn verweckt bij desselfs nagelaten weduwe Melisje Gerritsz
wert gestelt Aert Gerritsz Coppen
- Tot vooghden over het nagelaten weeskint van Jan van Asch verweckt bij desselfs nagelaten weduwe
Jannetje Aerts werden gestelt Cornelis Aertsz en Claes Jacobsz Schram
29-01-1712b: Jannetje Aerts weduwe van Jan van Asch was comen te trouwen aen Jacob Hendrick Jacobsz
zonder bewijs aen haer minderjarig kint genaemt Aert Jansz belooft: f 90 en opvoeding
20-05-1712a: Claesje Lubberts weduwe wijlen Dirck Willemsz was comen te trouwen aen Joost Vree sonder
bewijs aen haer twee kinderen genaemt Willem en Marritje Dircks, belooft: f 6.-/kind en opvoeding
20-05-1712b:

Tot vooghden over de kinderen van Dirck Willemsz verweckt aen Claesje Lubbertsz gestelt
Willem Lubbertsz en Jan Comin
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30-09-1712: Tot voogden over de nagelaten kinderen van Harmen Aertsz verwekt bij Besseltje Hendriks
werden gestelt Jacob Brantsz en Cornelis Dirksz
- In plaetse van Cornelis Willemsz in leven nevens Evert Goosz Net voogt over de kinderen van Mels
Jansz Boor verwekt bij Mari Jans wert gestelt Aert Gerritsz Coppen
28-10-1712: Gerbrand Jansz Hogenbirk in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Justitie in die qualt eijsscher
CONTRA Jan Gerritsz Smits als man en voogt van Geertje Jacobs Justitie in die qualt gedaegde,
i.v.m. nog niet verdeelde goederen (sieraden) ge-erfd van haer lieden vader Jacob Justitie
18-11-1712: Theunis Jansz Schoenmaker als ‘t reght hebbende van sijn vader Jan Anthonisz eijsscher
CONTRA Nelletje Lamberts weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz Backer als mede Jan
en Gijsbert Gerritsz Backer, sonen en erfgenamen van haer voorn: vader gedaegden; betreft lening
van f 300 waarvan de interest tot 1705 betaelt sijnde
02-01-1713: Tot voogden over het nagelaten weeskind van Teuntje Lamberts geprocreeert bij Hendrick Claesz
gestelt Jacob Korn: Killewig en Willem Gerbertsz Rebel
10-03-1713: Dirck Gerritsz Snijder overleden sijnde nalatende desselfs weduwe Aeltje Elberts en een
doghter genaemt ? sonder bewijs aen voorn: kind beloofd: ½ van seecker huijs en erve en opvoeding

Schepenrol, Reghterlijke verslagen 17-03-1713 - 29-06-1725
Tafel

Tafel op akten van bewijs

28-04-1713: Akte van bewijs. Claes Jansz Swart is overleden nalatende 3 kinderen verwekt bij zijn weduwe
Lijsbet Gijsberts, die een 2e huwelijk wenst aan te gaan; 13 voet maetland op Bussumermaet, 3
schepel bouland aen de Bussumerwegh; onderhoud en de opvoeding van de kinderen.
28-04-1713
Tot voogden over de kinderen gestelt: Claes Jacobsz Schram en Mr. Claes de Swart
12-05-1713: Schepenen ordonneren dat over de boedel van Tijmen Willemsz Post op heden en 14 dagen
preferentie sal werden gehouden
26-08-1713: Akte van bewijs. Lijsbet Claes weduwe van Pieter Crijnen, nalatende 1 gemeen dochtertje, geeft
te kennen dat zij een 2e huwelijk wenst aan te gaan; f 30 en opvoeding
26-08-1713
Tot voogden worden gestelt: Aert Gerritsz Coppen en Dirck Gerritsz Hartogh
08-09-1713: Hendrick Willemsz Boom, Jacob Tijmensz, Leendert Vergoes, Jan Claesz en Willem Tijmensz
bij de doopsgesinde gemeente deses dorps aengestelde diaconen der selver gemeente in die
08-09-1713
qualiteit eijscher CONTRA Pieter Gerritsz Snijder gedaagde
02-06-1714: Akte van bewijs. Hendrick Evertsz weduwnaer van Neeltje Cornelis, nalatende een gemeen kind
genaemt Aeltje Hendricks, wenst een 2e huwelijk aan te gaan. Met de voogden Jacob Tijmensz,
02-06-1714
Leendert Vergoes en Jacob Cornelisz Metselaer, overeengekomen: f 625 en 9 spint boulant
gelegen boven de bierwegh, en opvoeding
zijn MENNISTEN
29-06-1714: Akte van bewijs. Besseltje Hendricks weduwe van Harmen Aertsz, nalatende gezamenlijke
kinderen, wenst een 2e huwelijk aan te gaan, is overeengekomen met de voogden Jacob Brantsz en
29-06-1714
Cornelis Dircksz, de ½ van seecker huijs gelegen in ‘t dorp en de wollen klederen die ten Lijve van
de voorsz: Harmen Aertsz sijn behorende geweest. opvoeding
28-06-1715: Tot voogden werden gestelt:
Over de kinderen van Reijer Goosen: Jan Claez Volkers en Wijchert Jacobsz Backer
28-06-1715
Het weeskind van Claes Lambertsz Koppen verwekt uijt Lijsbet Elberts Perk: Elbert Jansz Perk
tot Bussum en Isak Willemsz Spilt
19-07-1715: Akte van bewijs. Alsoo Lijsbet Elbertsz Perck is overleden, nalatende een minderjarig kind
genaemt Gerritje Claes en dat Claes Lambertsz Coppen weduwnaer van voorn Lijsbet Perck,
19-07-1715
een 2e huwelijk wenst is met de voogden Ysaack Willemsz Spilt mede namens mede-voogd Elbert
Jansz Perck overeengekomen: f 50,- en opvoeding
01-11-1715: Alsoo Claes Jansz Swart in leven voogd geweest nevens Gerrit Jansz Velsen over het kind
nagelaten bij Joost Jansz Wijnart verweckt bij Gouwetje/Gouwetien Jans, wordt als voogd
01-11-1715
vervangen door Mr. Lucas de Swart
13-12-1715: Over de nagelaten kinderen van Gerrit Hendricksz Snijder geteelt bij Elbertje Tijmensz werden
13-12-1715
tot voogden gestelt Ysack Willemsz Spil en Gerrit Jacobsz Snijder
03-04-1716: Over het kind van Dirck Tijmensz Cos werden tot voogden gestelt Willem Cornelisz Koeman en
Pieter Cornelisz Koeman
Vermits Neeltje Cornelis niet al te wel bequaem is om haer goederen te kunnen administreren zo is
03-04-1716
tot voogd aangestelt Jan Comin in plaats van Leendert Vergoes die overleden is. NB Gerrit
Lambertsz Pater is medevooght voor desen aengestelt
03-05-1716: Akte van bewijs. Dirck Tijmensz Cos weduwnaer van Geertje Gerrits, nalatende een echtelijk
geprocreeert kint genaemt Tijmen (Dircksz Cos), wenst een 2e huwelijk ane te gaen, is met de
03-05-1716
voogden Willem Cornelisz Koeman en Pieter Cornelisz Koeman overeengekomen: 2 b1/4 schepel
lant gelegen aen de Bussumerwegh belent Gijsbert Tijmensz Schipper ten westen, en opvoeding
14-05-1716: Tot voogden over het nagelaten kind van Judick Jans althans getrouwd met Swaningh Tijmensz
werden gestelt Jacob Tijmensz en Lambert Hendricksz Visser
14-05-1716 - Item over de kinderen van Reijer Goossensz in plaetse van Wijchert Jacobsz Backer; Jan Jacobsz Man
Item over ‘t kind van Hendrick (Mattijsz) van den Waert: Wijchert Jansz Doorn en Arent de Kuijper
geen datum:
Akte van bewijs. Judick Jans die haer eerlange in huwelijck staet te begeven met Swaningh
01-06-1716
Tijmensz ter eenre, is met de voogden van haar kind Jacob Tijmensz en Lambert Hendricksz
doorgehaald
Visser overeengekomen
01-10-1716: Tot voogd over het nagelaten kind van Hendrick Evertsz Ruijn werden in plaats van Leendert
Vergoes die overleden is gestelt Pieter Gerritsz Snijder boven en behalve de laast aangestelde
01-10-1716
voogden namentlijck Jacob Tijmensz en Jacob Cornelisz Metselaer
MENNISTEN
29-01-1717: Tot voogden over ‘t nagelaten kint van Aaltje Hessels verwekt bij Harmen Tijmensz wert bij
29-01-1717
desen aangestelt Jacob Tijmensz en Roeloff van der Horst wonende tot Amsterdam
16-04-1717: Tot voogden over de minderjarige kinderen van Huijbert Cornelisz verweckt bij Gerritje
16-04-1717
Lamberts werden gestelt Aart Gerritsz Coppen en Cornelis Huijbertsz Roos
17-09-1717: Tot voogden over de kinderen van Jacob Lubbertsz Baes verweckt bij sijn eerste vrouw Belitje
17-09-1717
Jacobs werden gestelt Meeuwus Gijsbertsz Backer en Hendrick Goossensz Net
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29-10-1717: Tot voogd over ‘t nagelaten kind van Tijs Jansz Doorn verwekt bij Geertje Cornelis werden gestelt
Gerrit Jansz Doorn en Jan Schaapherder
04-02-1718: Tot vooghden over het nagelaten kind van Harmen Tijmensz verweckt bij Marritje Hendricks
werden gestelt
29-10-1717
Vermits Wijchert Jacobsz Backer die in leven vooght is geweest over het kint van Harmen
Tijmensz verweckt bij Marritje Hendricks, deser werelt is comen te overlijden, soo wert in desselfs
plaetse als vooght bij deser gestelt Aert Gerritsz Coppen
22-04-1718: Brief gericht aan Agtbaren Gereghte. Geeft met behoorlijke Eerbied te kennen Harmen Tijmensz
dat hij Supplt zijnde weduwenaar van Aaltje Hessels in haar leven dogter van Hessel Jansz voor
‘t aangaan van zijn nader tegenwoordighe huijwelijk, aan zijnen soon Tijmen Harmensz bij de
voorn zijne eerdere huijsvrouw Aaltje Hessels verwekt, in handen van Jacob Tijmensz en Roeloff
van der Horst, als voogden bij UEd agtbr over den selven zijnen soon aangestelt; ten overstaan van
UEd gtbr bij wijze van uijtkoop voor moeders goed heeft bewezen, een agste in een morgen
22-04-1718
Tabaxlandt gelegen onder Nikerk op Willenburg, nog een aghtste in een stuk Landt gelegen in ‘t
hoeflaker veen, en eijndelijk nog in gereed geld een somme van vijff hondert guldens, dat hij enz.
.. dat hij Supplt den voorn: sijnen soon niet kunnende grootmaken uijt de geringe vrugten van het
voorz zijne moeders goed, immers niet op die onbekrompe wijze als hij Suppliant tot nog toe heeft
gedaan, en na zijne vaderlijke Liefde en genegentheijt nenz INTERESSANT
20-10-1718: Jacob Tijmensz en Harmen Jacobsz als voogden over Marritje Rutten, bejaerde dogh innocente
doghter van Claesje Jans Doorn, mede erffgenaem van Marritje Gerrits Doorn ... om onmin te
voorkomen accoord gaan met de arbitrage van drie advocaten .... voor compromisse oock vermelt
20-10-1718
staat de persoon van Ysaack Pietersz die nogh minderjarig is, en noijt geen vooghden heeft gehad
binnen onsen dorpe (Zie Dopen 1A: geboren 15-07-1696: Isaak zoon van Pieter Pietersz van
Hoorn en Teuntien Hendricks Smit)
12-06-1719: Tot voogden over de kinderen van Jan Pietersz Keijser werdt gestelt Maes Pietersz en Jan
Lambertsz Bos
23-06-1719: Alsoo Evert Goossensz Net is overleden die in levens, nevens Aert Gerritsz Coppen voogd was
23-06-1719
over de nagelaten kinderen van Mels Jansz Boor verweckt bij Marrij Jans sijn nagelaten
weduwe, Dirck Jansz wonende tot Cortenhoef broeder van de voorn Marrij Jans wordt nieuwe
voogd
03-11-1719: Tot vooghden over de kinderen van Cornelis Jan Dominicusz weduwnaer van Jannetje Jans,
werden gestelt Jacob Tijmensz en Rut Jansz Timmer
11-11-1719: Tot vooghden over de 2 minderjarige kinderen van Jacob Loegen eghtelijck geteelt bij Annetje
Jacobs, moet zijn Lijsbet Jans, gestelt Cornelis Aertsz en Jan Jansz Doorn
03-11-1719 11-11-1719: Akte van bewijs. Annetje Jacobs (doorgehaald) Lijsbet Jans eerst weduwe van Jacob Loegen en
naderhand van Frans Jans, te kennen gevende een 2e huwelijck voornemens te sijn, is met Cornelis
Aertsz en Jan Jansz Doorn voogden over de 2 kinderen overeengekomen:
- aen haer doghter Annetje Jacobs verweckt bij Jacob Loegen Loegen: f 6,- aen haer doghter Aeltje Frans verweckt bij Frans Jansz een bed met toebehoren en een kas
15-11-1719: In plaetse van Cornelis Huijbert die overleden is en in leven vooght geweest nevens Aert Gerritsz
Coppen over de kinderen van Huijbert Cornelisz Roos wert gestelt Cornelis Dircksz
Akte van bewijs. Huijbert Cornelisz Roos weduwnaar van Gerritje Lamberts ter eenre ende
Aert Gerritsz Coppen en Cornelis Dircksz als voogden over de 2 nagelaten minderjarige
15-11-1719
kinderen genaemt Hendrickje en Cornelis Huijbertsz ter andere sijde, zijn overeengekomen f 100
en silver tuijgh waerdigh ontrent f 26; 2 gouden ringen f 10; 2 gouden bellen f 16; eenige Coralen om
de hals f 12
02-01-1720: Akte van bewijs. Gijsbert Tijmensz weduwnaar van Jannetje Jans (Boor) ter eenre ende Jan
Jansz Doorn en Willem Tijmensz en Pieter Melsz Boor als voogden over de 3 nagelaten, echtelijk
geteelde, kinderen namentlijck Neeltje Gijsberts, Tijmen Gijsbertsz en Hendrick Gijsbertsz ter
02-01-1720
andere sijde zijn overeengekomen: Neeltje Gijsberts: f 150 en opvoeding; met de 2 overige kinderen
blijft alles vooralsnog gemeenschappelijk bezit en tezijnertijd bewijs gegeven zal worden
19-01-1720: Tot voogden over de 3 nagelaten kinderen van Jannetje Jans in leven huijsvrouw van Gijsbert
Tijmensz werden gestelt Jan Jansz Doorn, Pieter Melsz Boor en Willem Tijmensz
19-01-1720
In plaetse van Dirck Cornelis die in leven vooghd is geweest over de kinderen van Theunis Jacobsz
wert gestelt Pieter Melsz Boor
15-03-1720: Schepenen, door Jacob Tijmensz en Aert Gerritsz Coppen als bij die van desen gereghte gestelde
vooghden over het nagelaten kind van Marritje Hendricksz Boom geprocreeert bij Harmen
Tijmensz welck kint voor de helft erfgenaem is van Hendrick Willemsz Boom en Reijntje Gerrits
grootvader en grootmoeder van het selvete kennen gegeven sijnde dat in de voorz boedel gevonden
15-03-1720
werden verscheijde schulden om ??? te voldoen, geen penningen voor handen in den boedel gevonden
sijn en nademael de crediteuren enz
21-03-1720: .. dat van seecker huijs toebehoort hebbende Aeltje Ebberts Snijder gecomen van haer vader
Ebbert de Snijder preferentie sal werden gehouden ....
12-04-1720: over de kinderen van Dirck Tijmensz Cos tot vooghden gestelt Ebbe Dircksz Reijn en Jan Comin.
Akte van bewijs. Dirck Tijmensz Cos laest weduwnaer van Hendrickje Jacobs, en Ebbe Dircksz
13-04-1720
Reijn en Jan Comin als voogden over het nagelaten kind, genaemt Jacob Dircksz, van voorn
Hendrickje Jacobs, zijn overeengekomen: f 30 en opvoeding
15-06-1720: Tot voogden over de kinderen van Gerritge Goossen Net gestelt Hendrick Goossensz Net en
15-06-1720
Harmen Claesz
Dito over de kinderen van Jan Rijcksz Velsen, Meeuwis Gijsbertsz Backer en Gerrit Schaep
20-12-1720: Voogden over ‘t onmondige kint van Cornelis Kriek genaamt Neeltje Cornelis werden gestelt
Willem Rebel en Lambert Hendricksz Visser
Dito over het onmondige kint van Gerrit Jacob Teeuwisz genaamt Marritje Gerrits werden
20-12-1720
gestelt Gerrit Schaap en Willem Koij
03-01-1721: Dito over de minderjarige kinderen van Claas Hendricksz Vos, Willem Rebel en Aart Jacobsz Vos
31-01-1721: Dito over de minderjarige kinderen van Tijmen Cornelisz Koeman, Ebbe Dircksz Reijn en Willem
Cornelisz Koemans
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20-01-1721: Akte van bewijs. Marritje Tijmens weduwe van Claas Hendricksz Vos ter eenre en Willem Rebel
en Aart Jacobsz Vos als voogden over de 2 nagelaten minderjarige kinderen, met name Tijmen
Claasz Vos en Grietje Klaassen Vos. Aan de 2 kinderen samen f 350, Item aan Tijmen Claasz Vos
2 gouden knopen, een silver hegt van een mes, en bovendien een slivere ducaton en aan Grietje Claes
Vos een Psalmboek met silver beslagh, 4 reijen bloet Koralen met een goud slot en laastelijk een
stukje gelt waardig f 2-1028-01-1721: Akte van bewijs. Fijtje Willems weduwe van Jan Tijmensz Snijer woonagtig alhier wenst een 2e
huwelijk om ten behoeve van haar dogtertje Jannetje Jans naargelaten van voorn. Jan Tijmensz
Snijer: een goude ducaton of f 15:15 en opvoeding
21-02-1721a: Voogden over de nagelaten minderjarige 4 kinderen van wijlen Claasje Jacobs geprocre-eert
bij Lambert Lambertsz Prins sijn gestelt Claas Jacobsz Jongerden en Jacob Harmensz
Akte van bewijs. Voor 4 kinderen samen f 100 en opvoeding
21-02-1721b: Akte van bewijs. Geertje Dircks weduwe van wijlen Tijmen Cornelisz Koeman ter eenre en
Ebbe Dircksz Reijn en Willem Cornelisz Koeman als voogden over de 2 minderjarige
kinderen. De ½ van 3 schepel boulant gelegen buijten het dorp belent Willem Meijnsz ten
noorden en de weduwe Claas Bout ten zuijden. Item f 150 en een weefgetouw
06-03-1721: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Tijmen Claas Volkersz werden gestelt
Jan Claas Volkersz en Jan Pietersz Vergoes
- In plaatze van wijlen Gerrit Schaap welke tot zijn overlijden nevens Meeuwis Gijsbertsz Backer voogd
is geweest over de kinderen van Jannetje ? Rijcks Velzen wert gestelt Cornelis Dircksz de Oude
- In plaatse van wijlen Elbert Perk welke tot zijn overlijden nevens IJsak Willemsz Spilt voogd is geweest
over de kinderen van Claas Lambert Martsz wert gestelt Gerrit Jacobsz
28-03-1721: Tot voogd over minderjarig nagelaten kint van Dirk Hollander wert gestelt Jacob Wijchertsz
Backer en Cornelis Rebel
Tot voogden over minderjarig kint van Geertje Gerrits Kriek verwekt bij Lambert Geurtsz
werden gestelt Willem Dircksz de Oude en Pieter Gerritsz Kriek
13-06-1721: Voogden over het kint van Dirk Tijmensz Cos verwekt bij wijlen Hendrikje Jacobs wert gestelt
Jan Gerritsz Commin en Willem Dircksz
- Tot administrateur over de goederen van de soon van Goossen Jansz (Leerenmouwen) bij hem
verkregen van Tijmen Pietersz Schram gestelt Rut Perk en Jan Vergoes
05-09-1721: Boete regeling voor het niet op tijd komen op een Regtdag
05-09-1721: Tot voogden over 2 nagelaten kinderen van wijlen Mattge Claas verwekt bij Goossen Reijersz
werden gestelt Jacob Claasz en Meijnsz Claasz
Akte van bewijs. Goossen Reijersz weduwnaar van Matje Claas ter eenre en Jacob Claasz en
Meijnsz Claasz voogden over de 2 kinderen met name Reijer Goossensz en Geertje Goossens ter
andere sijde; f 60 en opvoeding
Akte van bewijs. Jannetje Dirks weduwe van Rut Meijnsz ter eenre en Willem Dircksz en Jan
Meijnsz voogden van de 2 nagelaten kinderen, met name Meijns Rutten en Dirk Rutten, ter
andere sijde; per kind f 30 en opvoeding
19-09-1721: Tot voogden over de nagelaten kinderen van Aafje Evertsz verwekt bij Barent Gerritsz werden
gestelt Lambert Evertsz en Hendrik Gerritsz Louwen
07-11-1721: Jacob Tijmensz als administrateur over nagelaten boedel van Gerrit Crijnen Koetsier
30-01-1722: Voogden over het minderjarige kint van Jannetje Hendriks geprocre-eert bij Anx Willemsz
werden gestelt Willem Gerbertsz Rebel en Lambert Hendriksz Visser
In plaatse Lucas de Swart tot sijn overlijden voogd over de onmondige kinderen van Pieter Jansz
Boor wert gestelt Ysak Willemsz Spilt
25-02-1722: Tot voogden over de kinderen van Gerrit Hendriksz Boom en Dirkje Jans egteluijden wonende tot
Huijsen, zijn gestelt de personen van Nicolaas Biltseijn en Willem Kooij
01-05-1722: Nademaal Lijsbet Jans Klink deser wereld overleden zijnde nagelaten heeft een dogter welke nog
minderjarig zijnde door haar vader Lambert Lambertsz Jager niet na behoren werd opgevoed en
gealimenteert worden tot voogden aangestelt Vreeck Pietersz en Evert Jansz Hille
Jannetje Cornelis weduwe van Leendert Vergoes eijscher CONTRA Gerrit Hendriks Boom ged.
betreffende obligatie van f 250
05-06-1722: Aan de Ed: Agtbare Geregte des dorps Huijzen
Geven met behoorlijk respect te kennen de onderges crediteuren van Lambert Killewig, dat de gem: Killewig
zig uijt desen dorpe Huijsen, met sijn vrouw, en huijsgezin heeft geritereert, met hem nemende genoegsaam
alle zijne doederen, en is gaan wonen binnen de Stad Vianen en dewijle denselve Killewig zig heeft
gedeclareerd sijn boedel en goederen die door hem nog zijn overgelaten ten behoeve van zijn crediteuren te
abandonneren, en dat het oversulx van de uijtterste noodsaekelijkheijt zal zijn dat imand werde gequalificeert
tot redding van de voorz overgelaten goederen met magt omme dezelve re gelde te maken, soo keeren de
Supplianten henlieden tot Uw Ed Agtb: versoekende dat Uw Ed: Agtb tot het geene voorz is, gelieve aan te
Lambert
stellen Jacob Tijmensz, Ysaak Spilt en Gerrit Jacobsz Snijder met de magt om de de onroerende goederen
Killewig
soo van huijzen, Landerijen, Lijffpagt, mitsgaders de verdere goederen te verkopen, transporterenende over te
dragen, en de vorderlijke inschulden te ontfangen, en daar van quitantie te geven, en voorts met sodanige magt naar Vianen
gevlucht
als deselve ter verrigtinge en uijtvoeringe van de voorz Commissie sullen nodig hebben, en haar daar van te
verlenen acte in forma (onderstont) dit doende @ (was getekent)
Arent Tiedeman,
G: Nagtglas,
Gerard Gansneb Genaamt Tengnagel,
Evert Schriek,
Jacob Tijmensz voor erfgen Efjen Gerrits,
Jacob Tijmensz per ordre H: de Waal,
Gerrit Pater,
Ebbe Huijbertsz,
Jan Claasz,
Teuntje Jacobsz Smit par order van de weduwe Jacob Smit,
Poulus Tiedeman,
Matthijs Tiedeman, Matthijs Tiedeman P: ordre van Cornelis van Maare,
Hendrik Valkenburg,
Isacq Ackersloot,
Isacq Thin?,

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

29 / 128

3177

05-06-1722
VERVOLG

3177

06-11-1722

3177

08-01-1723

3177

23-07-1723

3177

04-03-1724

3177

05-05-1724

3177

16-06-1724

3177

30-06-1724

3177

14-07-1724

3177

15-08-1724

3177

01-12-1724

3177

15-12-1724

3177

23-02-1725

3177

18-05-1725-a

05-06-1722-VERVOLG Lambert Killewigh:
Eppenhoof, Willink en van Loghem soo voor hem selven als voor Hendr: Eppenhoff,
de weduwe Jacobus Ploos van Amstel,
Gerrit Vogel voor de Erffgenamen van Wickvoort,
E vert Pietersen,
Jan Jansz Jongh,
Jacob van Louw,
Lambert
Judith van de Bergh,
Jan Putter,
Hendrik Hartman,
Pieter Cosser,
Killewig
Jan en Erik Tiers, dit is het merk + van de weduwe Jacob Guijken,
naar Vianen
Jacob Perizonius,
Jan Bardeloo, Frans Wiltman,
Lambert Perk.
gevlucht
Schepenen des dorps Huijzen gezien en ge-examineert hebbende de bovenstaande requesten gepresentt door de
crediteuren van Lambert Killewig en gelet op het versoek indeselve vervat qualificeren en committeren ten
eijnde als inde voorz requeste staat gemelt de personen van Poulus Tiedeman, Jacob Tijmensz, Ysak
Willemsz Spilt en Gerrit Jacobsz Snijder welke gehouden sullen zijn omme ten overstaan van deses Geregte
te maken Staat en Inventaris van de voorsz boedel, mitsgaders de effecten van dezelve enz
06-11-1722: Nademaal Joost Vree en Cornelis Aartsz jegenwoordige voogden over de persoon van Aaltje
Lambert
Cornelis de Graaf aan de Geregte des dorps Huijzenhebben vertoont hoe dat Lambert Killewig
Killewig
gewezene en administrerende voogd over de voornoemde Aaltje Cornelis de Graaf van hier
naar Vianen
gefailleert en na Vianen is komen te vertrekken, met sig genomen hebbende de penningen (f
gevlucht
207.16) die onder hem van de voorn: Aaltje Cornelis de Graaf berustende waren enz. Jan Jansz
Jonge
08-01-1723: Tot voogden over de 5 minderjarige nagelaten kinderen van Nelletje Cornelis verwekt bij Lubbert
Rutten, werden gestelt, Pieter Melsz Boor en Claas Pietersz Goijer
Akte van bewijs. Voor de 5 kinderen samen f 250 en opvoeding
23-07-1723: Gerrit Tijmensz verklaarde den nagelaten boedel van zijn moeder Emmetje Teeuwissen te
abandonneren ten profijte van de gemene crediteuren; tot curateurs over de voorsz nagelaten boedel
zijn gestelt Jacob Tijmensz en Gerrit Ploos van Amstel
04-03-1724: Tot voogden van de 3 minderjarige kinderen van Annetje Gerrits weduwe van wijlen Willem
Tijsz/Tijssen gestelt Gerrit (Jansz) Doorn d’Oude en Lubbert Pietersz Baas
Akte van bewijs van Annetje Gerrits wed. van wijlen Willem Tijsz; een huijs gelegen alhier belent
Jan Jansz Jong ten Noorden en Cornelis de Jonge ten suijde en f 40 voor de kinderen samen
07-04-1724: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Claasje Lubberts geprocre-eert bij Joost
Vree werden gestelt Harmen Tijmensz en Meeuwis Koij
05-05-1724: Hendrik van Weerland Schout CONTRA Gerrard Ploos van Amstel (zijn huis/winkel werd
verbouwd), Cornelis Vlaming (metselaar), Arian Adriaen (opperman). De eijscher ex officio
concludeert seijt dat in de Jaare 1618 en 1619 bij voorstellinge van het Sinode nationael
gehouden tot Dordregt is vastgesteld en soo “dat niemant wie hij sij sig sal verstouten omme op
Sondagen off bedeagen sig met ‘t exerceeren van enig handwerk te bemoeijen, op pene van soodanige
boetens als haae Ed Groot Mog over het geheel en dese Agtb: geregte enz Huis werd vroeger bewoond
door Abraham Isacqsz
16-06-1724: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Aartsz gestelt Claas Jacobsz
Schram, Jacob Killewig en Ysak Willemsz Spilt
Tot voogden over de minderjarige kinderen van Annetje Meijnsz gepro-creeert bij Gerbert Jansz
Backer, gestelt Aart Geeritsz Coppen, en Gerrit Jacobsz Snijder
Vermits het overlijden van Cornelis Aartsz die mede-voogd was over Aaltje de Graaf is in
desselfs plaats beneven Joost (Evertsz) Vree aangestelt Jan Jansz Doorn
30-06-1724: Akte van bewijs. Compareerden voor schepenen des dorps huijsen Joost (Evertsz) Vree ter eenre , en
Harmen Tijmensz en Meeuwis Koij voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Claasje
Lubberts geprocre-eert bij de voorn. Joost Vree ter andere sijde. Aan de kinderen f 150. Uijt eigen
goederen aan Annetje Joosten vermits haar gebrekkelijkheijt f 50. en opvoeding
14-07-1724: Tot voogden over de kinderen van Aaltje Lambertsz geprocre-eert bij Jan Claasz Post, werden
gestelt Gerrit Vos en Claas Koij
Joost (Evertsz) Vree in huwelijk hebbende Teuntje Hendriks eiser CONTRA Pieter Willemsz de
kneght van Aart Gerrits gedaagde; te betale aan den eijscher een som van f 3, wegens meesterloon, door sijn eijschers vrouw verdient aan de gedaagde aan een gekregen wonde in zijn wang
2e default tegen Jan Gerbrandsz Ramaker
15-08-1724: Akte van bewijs. Magteltje Willems weduwe van wijlen Gerrit Hendriksz Visser ter eenre, en
Willem Gerberdse Rebel en Lambert Hendriksz Visser als voogden over de minderjarige
kinderen, met name Willem en Claasje Gerritsz Visser; 4 schepel bouland op het oude Naarder
Hoog belent de weduwe van Willem Tijmensz ten westen, en de weduwe Ebbe Koij ten oosten.
Nog 3 schepelo bouland gelegen voor de duijnen belent Willem Rebel ten Noorden. 3 schepel land
gelegen binnen deses dorps belent Claas Hendricksz Visser ten westen en Swaning Tijmensen te
oosten. Nog aan de voorn Willem Gerritsz Visser nog een paar gouden knopen enz
01-12-1724: Tot voogden over minderjarige nagelaten kinderen van Andries Gerritsz Kriek, geprocre-eert bij
Lijsbet Claas werden gestelt Pieter Gerritsz Kriek en Gerrit Willemsz
Willem Ebbe Koij in qualt als Armmeester deses dorps te kennen gevende dat Es Jansz t.b.v. de
Armen een obligatie van f 100 had geschonken ten laste van Jan Cornelisz Bollebacker wonende tot
Hilversum
15-12-1724: Akte van bewijs. Lijsbet Claas weduwe van wijlen Andries Gerritsz Kriek wenst 2e huwelijk,
voor haar 3 kinderen nagelaten bij Andries Gerritsz Kriek: te samen f 60 en opvoeding
23-02-1725: Tot voogden over Annetje Jans Pomp nagelaten dogter van Jan Tomasz Pomp gestelt Lambert
Ebbe Koij en Pieter van Voorthuijzen
Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Gijsbert Hendricksz Coppen verwekt
bij Aaltje Willems werden gestelt Aart Hendricksz Coppen en Harmen Tijmensz
18-05-1725a: Scheiding van tafel en bed. Hendrik van Weerland schout des dorps ter eenre en Maria Anna
van Wijk egteluijden ter andere zijde, te kennen gevende dat tusschen henlieden verscheijde
oneenigheden en huijs krakeelen zedert een geruijmen tijd waren onstaan en dat deselve dagelijks
en van tijt tot tijd sodanig komen toe te nemen dat sware en gevaarlijke onheijlen daar uijt te
dugten stonden, waar omme sij geresolverrt waren geworden om te separeeren en scheijden van
tafel en bed inwoninge en goederen enz volgt inventaris van goederen en f 50
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18-05-1725b:
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Akte van bewijs. Willem Claasz Decker weduwnaar van Ariaantje Jans ter eenre mitsgaders
Gerrit Claas Decker en Joost (Evertsz) Vree als voogden over hun 2 minderjarige kinderen,
18-05-1725-b
met name Jan Willemsz Decker en Claas Willemsz Decker; ider kind f 6,- en opvoeding
08-06-1725: Voogden over het minderj. nagelaten kint van beijde wijlen Claas Hendricksz Visser en Lambertje Lamberts overleden tot Huijsen, werden gestelt Willem Rebel en Gijsbert Lambertsz Vos
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Schepenrol, Reghterlijke verslagen; 13-07-1725 - 20-11-1739
07-09-1725: Jacob Tijmensz en Jan Vergoes als bij testament aangestelt tot executeurs over de boedel en
nalatenschap van de weduwe van Leendert Vergoes, en in die qualt eijscher CONTRA Gerrit
Hendricksz Boom gedaagde; betreft f 125 + rente als rest van een obligatie
23-11-1725: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kint van Grietje Huijberts, in huwelijk verwekt bij
Jan Gijsbertsz, werden gestelt Aart Cornelis Aartsz en Lambert Tijmen Claasz
Akte van bewijs. Jan Gijsbertsz sijnde getrouwt geweest met Grietje Huijberts bij dewelke hij
een kint genaamt Hendrik Jansz heeft geteelt, ter eenre en AartCornelis Aartsz en Lambert
Tijmen Claasz als voogden ter andere sijde, komen overeen: f 15 en opvoeding
18-01-1726: Akte van bewijs. Jacob Melsz Boor weduwnaar van Lambertje Pieters de Oude ter eenre en
Hendrik van Weerland en Aart Gerritsz Coppen in qualt als voogden over de 4 nagelaten
en opvoeding
minderjarige kinderen, met name Tijmentje, Annetje, Marritje en Mels Jacobsz Boor, ter andere
sijde, zijn overeengekomen: f 250 aan de 4 kinderen samen, diverse wat kostbaarheden
08-02-1726: Tot voogden over Willem Gerritsz Backer nagelaten sone van Gerrit Jacobsz Backer egtelijk
geteelt bij Marritje Willems werden gestelt Hendrik Claasz Herder en Lambert Ebbe Koij
30-08-1726: Jan Vergoes en Antonij Vergoes, beijde de enige nagelaten kinderen van wijlen Pieter Vergoes
overleden binne desen dorpe Huijsen, hoe dat hij wel heeft ordre gegeven tot het ter aarde bestellen van de
voorn: overledene Pieter Vergoes, dog opsigte van desselfs nalatenschap henlieden niet hebbe Gedraagen als
erffgenamen maar in tegen de van desselfs nagelaten Goederen hebben gemaakt een Lijst off Inventaris, welke
Goederen sij Supplianten door een uijtdraagster des kundig, wonende tot Naarden, hebben doen taxeren, waar
bij gevoegt is het weijnige contante gelt in den voorn: sterffhuijse bevonden bedragende met de voorsz
getaxeerde Goederen te samen een somme van f 75-16-8 enz
Ick ondergeschreeve Dirkje Claas uijtdraagster wonende binnen de Stadt Naarden .. van haar overleden
vader Pieter Vergoes, hebbe getaxeert de Goederen bij den selve nagelaten bevonden en berustende binnen
den Dorpe Huijsen, ten huijse Jan Cornelisz Dominicus, alwaar de voorn: Pieter Vergoes op den 01 Junij
deses Jaars 1726 is komen te overlijden; volgt lijstje armoedige Inventaris
11-10-1726: Tot voogden over het minderjarige kind van Claas Ebbe Koij in huwelijk verwekt en nagelaten bij
Maria Esse Steenwijk wert bij dese gestelt Willem Rebel en Cornelis Wijgertsz Bakker
24-01-1727: Albertus de Jong en Hendrik van den Kerhoff oude schepen der Stad Naarden beijden als
benevens Gerrit Volkensz Vaarkamp voogden over Cornelia Barentsz minderjarige nagelaten
dogter van Barent Jacobsz Wakker en Aeltje Cornelis de Graeff, te kennen gevende dat op 03-021719 tusschen de voornt Barent Jacobsz Wakker ter eenre en de voogden representerende de
gemelde Aeltje Cornelis de Graeff een acte van scheijding van tafel bed, inwoninge en goederen
van de voorn: Barent Jacobsz Wacker de gemelde sijne huijsvrouwe de welke laatstgemelde
veeltijds innocent was enz
- een obligatie van f 600 ten laste van Gerrit Willemsz Vaarkamp t.b.v. Barent Wacker
28-03-1727: Tot voogden over Lambertje Everts minderjarige nagelaten dogter van Evert Claasz verwekt bij
Neeltje Cornelis, werden gestelt Harmen Claasz en Wijgert Jansz Doorn
Tot voogden over Claas Joosten Klinck minderjarige nagelaten soon van Joost Klinck verwekt
bij Claasje Hendriks werden gestelt Claas de Swart en Lambert Verbeek
17-05-1727: Vincent Willemsz arrestant op en Jegens een somme van f 750 per reste berustende onder Jan Kleijn
wegens het huisje de blaauwe Star gekogt van Marritje Aris Bos weduwe van Cornelis Ledder
19-09-1727: Tot voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van Aaltje Ebbe Koij, in Leven Huijsvrouw
van IJsak Willemsz Spilt, werden gestelt Willem Ebbe Koij en Lambert Ebbe Koij
03-10-1727: tot voogden van de kinderen van Gerritje Cornelis, verwekt bij Jan Willemsz Schaapherder,
gestelt Tijmen Jacobsz en Rut Jansz Perk
tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Claasje Cornelis, verwekt bij Jan de
Kapper en Hendrik Wit gestelt Meeuwis Ebbe Koij en Marten Jansz Bout
12-12-1727: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Rutte verwekt aan Lijsbet
Jacobs, werden gestelt, Pieter Cornelisz Koeman en Lubbert Rutte
Schepenen des dorps Huijsn, hebben vermits het overlijden van Jacob Tijmensz, die benevens Rijk
Perk door Dirk Claasz Claver ingevolge van sijn Testamentaire dispositie was aangesteld tot
mede-voogd over de minderjarige erffgenamen van denselven Dirk Claasz Claver, in plaatse van
de voorn: Jacob Tijmensz tot mede voogd over de minderjarige kinderen van voorn: Dirk Claasz
Claver benevens de gem: Rijk Perk aangestelt Jacob Killewig Buijrmr deses dorps
16-01-1728a: tot voogden over de kinderen van Rut (Jansz) Perk verwekt bij Grietje Jacobs Bouts werden
gestelt Pieter Melsz Boor en Jan Jansen Doorn
tot voogden over de kinderen van Jan Harmensz de Vries geprocre-eert aan wijlen Gerritje
Cornelis werden gestelt Willem Rebel en Claas Pietersz Goijer
tot voogden over de kinderen van Jan (Hendricksz) Leermouwen verwekt aan wijlen Trijntje
Willems werden gestelt Pieter Melsz Boor en Jan Kommin
Tot voogden over de kinderen van Jan Gerritse Doorn verwekt aan wijlen Gerritje Claas
Jongerden werden gestelt Jacob Claas Jongerden en Jan Claas Jongerden
16-01-1728b: Akte van bewijs. Jan (Harmensz) de Vries weduwnaar van wijlen Gerritje Cornelis ter
eenre, en Willem Rebel en Claas Pietersz Goijer als voogden over de minderjarige nagelaten
kinderen, met name Grietje (* 11-03-1708), Lijsbet, (* 31-03-1709), Marritje (* 15-11-1711),
Harmpje (*19-03-1713) en Gerritje,(* 27-12-1716; moeder in kraem overleden) ter andere
sijde, wetende dat Jan de Vries een 2e huwelijk wenst aan te gaan, zijn overeengekomen: f 6,- per
kind en opvoeding

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

31 / 128

16-01-1728c:

3178

16-01-1728-c

3178

28-02-1728

3178

19-03-1728

3178

30-04-1728

3178

21-05-1728

3178

17-07-1728-a

3178

17-07-1728-b

3178

17-07-1728-c

3178

05-11-1728

3178

28-01-1729

3178

04-03-1729

3178

29-04-1729-a

Akte van bewijs. Jan Gerritsz Doorn weduwnaar van Gerritje Claas Jongerden ter eenre en
Jacob Claas Jongerden en Jan Claas Jongerden als voogden over de minderjarige kinderen
met name Gerrit en Claas Jansz Doorn, wetende dat Jan Gerritsz Doorn een 2e huwelijk wenst
aan te gaan, zijn overeengekomen: f 6,- per kind en opvoeding
30-01-1728: De erffgenamen van Wijgert Cornelisz Bakker arrestanten en eijscher CONTRA de erfgenamen
van Steffen Lubbertsz en Beijtje Rijksz gearresteerde in goederen
28-02-1728: Den schout Hendrik van Weerland die volgens acte van dato 27-02-1722 met ende benevens
Nicolaas Bilsteijn en Willem Kooij aangestelt was tot voogd over de minderjarige kinderen van
Gerrit Hendriksz Boom en Dirkje Jans verzoek hebbende gedaan dat hij van de voorz voogdijschap
mogt werden gepexcuteert en ontslagen enz
19-03-1728: Buijrmr Jacob Killewig en Rijk Elbersz Perk als voogden over alle de nog minderjarige
kindskinderen van Dirk Claasz Claver en Grietje Freecken ter eenre en Cornelis de Wolf en
Gijsbert Bonnet als voogden over Fijtje Jacobs minderjarige dogter en enige erfgenaam ab
intestato van beijde wijlen Jacob Rijcksz en Geertje Dirks in leven egteluijden tot Bussum
overleden, ter andere sijde
30-04-1728: Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van Jannetje Jans Snel verwekt bij
Tijmen Jansz Wit werden gestelt Swaning Tijmensz en Hendrik Gerritsz Snijder
21-05-1728: tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Marritje Dirks verwekt bij Cornelis
Jacobsz Metselaar werden gestelt Joost Vree en Hendrik Sutloon
17-07-1728a: tot voogden over de minderjarige nagelaaten kinderen van Cornelis Hendricksz Varreman
verwekt bij Neeltje Teunisz werden gestelt, Lambert Willemsz Boer en Claas Pietersz Gooijer
- Tot voogden over de minderjarige kinderen nagelaten bij Willem Hille?? verwekt bij Hendrikje
Snell werden gestelt Swaaningh Tijmensz en Hendrik Gerritsz Snijder
- in de Plaats van Jacob Killewigh die op den 12-12-1727 tot voogd over de minderjarige
erffgenaamen van wijlen Dirk Claasz Claver was gestelt, werd tot mede-voogd gestelt Jacob
Jacobsz Gleijn en met hem Pieter van Voorthuijsen tot toesiende voogd tot tijd en wijlen dat de
saaken van de voogdije tussen Fijtje Jacob Rijks als huijsvrouw van Jacob Jacobsz Gleijn en
de onmondige nagelaten kinderen, van Gerrit Volkersz sullen sijn ge-eijndigt
17-07-1728b: Akte van bewijs. Roeloff van der Horst midtsgaders Jan Vergoes voor enden naamens Aaltje
Jans weduwe van wijlen Jacob Tijmensz, welke Roeloff van der Horst en Jacob Tijmensz beide
gerechtelijke gestelde voogden sijn geweest over Tijmen Harmensz nagelaten minderjarig kind van
Aaltje Heffels in Leven huijsvrouw van Harmen Tijmensz, Voor het kind Tijmen Harmensz een
obligatie van f 1500 ten laste van Antonij Laars doch waarvan het kind nog sal resten f 1250.
Obligatie ten laste van Harmen Tijmensz ten behoeve van Tijmen Harmensz van f 750 dd 01.11.1720
Obligatie ten behoeve als voren ten laste van Tijmen Jacobsz d.d. 01-11-1720; Linnengoed e.d.
17-07-1728c:
Tot voogden oever het minderjarige weeskind van wijlen Pieter Pietersz Lindjes? verwekt bij
Pieterje Jans werden gestelt Ysack Willemsz Spilt en Pieter Boor
- Tot administrateurs in de plaatse van Mr. Claas Billstein benevens Willem Cooij over de goederen van
Gerrit Hendriksz Boom en Dirkje Jans, en tot voogden benevens de voorn: Willem Cooij, over het
minderjarige kind van hen werd gestelt Jacob Wijgertsz Backer
- Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Magteltje Elberts in huwelijk verwekt bij
Cornelis Jansz Smit werden gestelt, Jan Comin en Aart Jacobsz Vos
- Alsoo Roeloff van der Horst op sijn versoek ge-excuteert en ontslagen is van de voogdij en administratie
over de goederen van Tijmen Harmensz denselven opgekomen van sijn Grootvader Hessel Jansz : en
dat Jacob Tijmensz die benevens denselven mede voogd en administrateur was over opgemelde goederen
van de voorn. Tijmen Harmensz deser wereld is komen te overlijden, soo hebben schepenen des dorps
Huijsen in denselver plaatse bij desen aangestelt Jan Willemsz Boer en Es Jansz van Steenwijk
05-11-1728: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kint van Aeltje Jans verwekt bij Cornelis Rutte
Oudenaarde, werden gestelt Jan Claasz Kruijmert en Willem Koij
Akte van bewijs. Cornelis Rutte (Oudenaarde), weduwnaar van AaltjeJans, dewelke verklaarde
alvorens een 2e huwelijk aan te gaan, voor zijn kint: f 6 en 5 silvere knopen en opvoeding
28-01-1729: Aan de Edele Achtb: gerechte des dorps huijsen
Geven met alle Eerbied te kennen Rijk Elbertsz Perk Testamentaire, mitsgaders Pieter van Voorthuijsen
en Jacob Jacobsz Gleijn, bij dese Ed: achtb: gerechte gesurrogeerde voogden, over de kinderen van
Claasje Dirksz (die een dochter was van beide wijlen Dirck Claasz Claveren en Gerritje Freeken in
leven egteluijden), voor zoo veel de selver voornoemde grootvader en grootmoederlijke goederen
aangaat, dat de Supplten in derselver opgemelde qualt, mits en nevens de voornoemde Jacob Jacobsz
Gleijn als in huwelijk hebbende Feijtje Jacobsz, dochter van mede-wijlen Geertje Dirksz op den 0312-1728 scheiding van de nalatenschap van gem Dirk Claasz Claveren en Gerritje Freeken enz
04-03-1729: bij desen gequalificeert de Buijrmeester Willem Rebel om tot er tijd anders mogt werden
gedisponeert Jaarlijks van Huijbert Adriaansz, en Tijmen Gijsbertsz buijten veerschippers van
hier op Amsterdam te vorderen en te ontfangen sodanige somme van f 50,- als sij Jaarlijks gehouden
sijn aan en ten behoeve van Wijgertje Pieters Smit, nagelaate dogter van Pieter Lambertsz Smit,
te betalen en uijt te keeren
Welke penningen door de voorn: Willem Rebel ten behoeve van de voorn: Wijgertje Pieters Smit
sodanig sullen werden geadministreert en ge-emploijeert als bij hem ten meeste nutte van deselve
Wijgertje Pieters Smit sal bevonden werden te behooren. Actum ten dage als boven
29-04-1729a: Aart Gerritsz Coppen en Gerrit Jacobsz Snijder in qualt als voogdenover de minderjarige
nagelaten kinderen van Annetje Meijns in huwelijk verwekt bij Gerbert Jansz Bakker geauthoriseert
omme gedurende de minderjarigheijt van deselve kinderen, aan de voorn. Gerbert Jansz Bakker tot beter
alimentatie van sijn voorn kinderen voortaan Jaarlijks uijt te keeren de intereste en vrugte van de goederen
welke aan de meervoornoemde kinderen sijn opgekomen door ‘t overlijden van Teuntje Hendriks in
Leven huijsvrouw van Cornelis Aartsz en t’geene de voorn: voogden albereijds en zedert enige tijd
weegens de voorz vrugte aan de gemelde Gerbert Jansz Bakker hebben uijtgekeert, verklaare haar Agtb:
goed te keuren en te approberen
- Gerrit Ploos van Amstel eijsscher CONTRA Lambert Pronk en Jan Jansz Doorn voor haar selven en
denselven Jan Jansz Doorn nog als last en procuratie hebbende van Pieter van Dijk wonende tot
Sardam gedaagden..
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29-04-1729a-vervolg:
... de eijsscher voor, en ten behoeve van de gedaagden in derselver qualiteit hadde ingevordert en
ontfangen een somme van f 1.443, sijnde geprovenieerde penningen van de naargelaten boedel van wijlen
Gerrit Tijmensz Doorn van wie de gedaagden voor de helft erffgenaam sijn geweest; eis van f 72:3:10
voor beheer ontvangen geld en nog eens f 12 voor oppassen en spijsigen van de voorn: Gerrit Tijmensz
Doorn en desselfs overleden huijsvrouw
29-04-1729b: Tot voogden over de nagelaten kinderen van Jan Sijbrandz verwekt bij Willempje Jaspers
werden gestelt de schout Hendrik van Weerland en Meeuwis Koij
Akte van bewijs. Cornelis Jacobsz Metselaar voor ‘t aangaan van sijn laatste huwelijk
weduwnaar van wijlen Marritje Dirks bij wie hij 2 kinderen heeft verwekt die beijd minderjarig
en in levene sijn ter eenre, en Joost Vree voogd over de voorn. kinderen anderen sijde; zijn
overeengekomen: f 13 / per kind en opvoeding
17-06-1729: Akte van bewijs. Jacob Melsz Boor, voormaals weduwenaar van Lambertje Pieters de Oude, en
verklaarde hij comparant op 18-01-1726 aan zijn kinderen voor f 250 bewijs te doen voor de
moederlijke goederen alsmede het goud en silverwerk. Daar komt nu bij f 75 die gemelde kinderen na
dato van het voornoemde bewijs hebben ge-erft van Aaltje Jans in Leven weduwe van wijlen
Willem Tijmensz.
Hendrik van Weerland verklaart op 15-01-1745 als voogd over Mels Jacobsz Boor en als gewesen
voogd over Marrijtje Jacobs Boor een en ander te hebben ontvangen
16-09-1729: Jan Willemsz Boor en Es Jansz van Steenwijk gesuggoreerde voogden over het minderjarige kint
van Aaltje Hessels in huwelijk verwekt bij Harmen Tijmensz, te kennen gevende dat sijlieden op
den 17-09-1728 als voogden inde plaats van Roelof van der Horst en wijlen Jacob Tijmensz zijn
aangestelt; aan hun in handen is gestelt een obligatie van f 750 ten laste van voorn. Harmen
Tijmensz en t.b.v. ‘t minderjarige kind, dat daarvoor niet de minste securiteit was gegeven enz.
28-03-1730a: tot voogden over de minderjarige kinderen nagelaten bij wijlen Claas Pietersz Schram
geprocre-eert bij Marritje Jans zijn gestelt Freek Pietersz , Ari Gerritsz, Lambert Martsz
28-04-1730 Akte van bewijs. Marritje Jansz weduwe van wijlen Claas Pietersz Schram ter eenre en Freek
Pietersz, Ari Gerritsz, Lambert Martsz als voogden over de onmondige kinderen, komen overeen:
½ swat maatland op Naardermaat; ½ schepel gelegen aan de Seewegh, 7 spint land gelegen aan de
Bierwegh en nog f 200 alsmede opvoeding
28-03-1730b: Lambert Jansz Jok als in huwelijk gehad hebbende Emmetje Lamberts ter eenre, en Claasje
Dirks halve suster van wijlen de voorz: Emmetje Lammertsz in leven huijsvrouw van de voorn:
Lambert Jansz Jok ter andere sijde, zijn overeengekomen dat zij haar zusters erfdeel ontvangt zijnde:L 7
spint bouland gelegen Bussumerwegh, 2 schepel land gelegen aan Bussumerwegh en nog eens f 70
09-06-1730: Schepenen des dorps Huijsen versogt sijnde door Willem Rebel en Ysaacq Willemsz Spilt in qualt
als Testamentaire voogden over Tijmentje Frederiks Cnollenburg minderjarige dochter van
wijlen Lambertje Cornels Killewigh geprocre-eert bij Frederik Knollenburg, omme te mogen
werden geauthoriseert, van gem: haer Pupil, .... onder haere ofte andere goede Luijden dan bij
Frederik Cnollenburg directie en opvoedinge te bestellen
07-07-1730: Anx Willemsz Kleur als last en procuratie hebbende van Willempje Anxen sijnde gepasseert tot
Naarden op 21-10-1729 tot haar waarnemen van alle de saken van Willempje Anxen vermits haare
hooge ouderdom, wonende alhier in die qualt CONTRA Gerrit Anxen ofte wel Hendrik van
Weerlandt schout alhier boedelredder van gemelte Gerrit Anxen de eerste gedaagde en de tweede
gereqde; ... dat Willempje Anxen deugdelijk is competerende van Gerrit Anxen wegens geleende
penningen een somme van f 425 enz; eis tot terugvordering
22-09-1730: Jan Willemsz Boer en Es Jansz Steenwijk als voogden/administrateurs over de goederen welke
Tijmen Harmensz , minderjarige soon van Harmen Tijmensz sijn opgekomen door het overlijden
van desselfs Grootvader van moeders sijde Hessel Jansz
Na het overlijden van Jacob Tijmensz, voogd, en laastelijk ook overleden Roeloff van der Horst
ontheven voogd, worden als nieuwe voogden over Harmen Tijmensz gestelt Pieter Melsz Boor en
Jan Vergoes, met ende benevens de voorm: Jan Willemsz Boer enEs Jansz Steenwijk
12-10-1730: Gerritje Harmens, mitsgaders Pieter Melsz Boor, Jan Vergoes, Jan Willemsz Boer en Es Jansz
van Steenwijk welke 4 voogden over Tijmen Harmensz, wesende de voorn. Gerritje Harmens en
Tijmen Harmensz de enige nagelaten kinderen van wijlen Harmen Tijmensz, en verklaarden
deselve comparanten na voorgaande ondersoek bevonden te hebben dat den boedel van wijlen
Harmen Tijmensz belast is met so veel schulden, dat de crediteuren uijt de voorz boedels
effecten niet ten volle sullen kunnen werde betaalt, waaromme sij lieden comparanten verklaarden
den voorz boedel bij desen te repudieren (verwerpen van de erfenis) ten profijte van de gemene
crediteuren van de gem: Harmen Tijmensz en verzoeken tot curateurs over de boedel aan te
stellen Pieter Melsz Boor en Jan Vergoes
10-11-1730: tot voogd in plaats van Harmen Tijmensz over Luijtje Gijsberts nagelaten dochter van Gijsbert
Hendriksz en Aaltje Willems, wert benevens Aart Hendriksz Coppen gestelt, Jan Willemsz Boer
Tot voogden over ‘t kint van Pieter Claasz van Hoorn verwekt bij wijlen Neeltje Claas werd
gestelt Lambert Koij en Jan Schram
Tot voogden over de kinderen van Lambert Harmensz verwekt bij wijlen Annetje Jacobs, werden
gestelt Hendrik Claasz Herder en Cornelis Goossen
22-12-1730: Schepenen ordonneren dat op donderdag den 8 februarij 1731 over den insolventen boedel van
Harmen Tijmensz, des namiddags precies ten een uijren sal werden gehouden preferentie en concurrentie, ten
welke eijnde bij biljetten daar van de gewoonlijke advertentie sal moeten werden gedaan
12-01-1731: Akte van bewijs. Lambert Harmensz weduwnaar van wijlen Annetje Jacobs ter eenre, en
Hendrik Claasz Harder en Cornelis Goossen voogden over de minderjarige kinderen ter andere
sijde, zijn overeengekomen: f 12 voor de kinderen en opvoeden
26-01-1731a: Willem Rebel en Tijmen Jacobsz administrateurs van/voor de goederen welke door wijlen
Grietje Jaspers ten behoeve van haar suster Jannetje Jaspers en haare kinderen sijn nagelaten, ten
eijnde om aan Wijgert Pietersz Schaap getrouwt met de gemelde Jannetje Jaspers voor f 240 te
verkopen seecker huijs en erve staande en gelegen bibbeb deseb dorpe belent Steven Bortsz te suijden en
de weeskinderen van Pieter Vos ten noorden, alsmede uijt de penningen onder hun berustende
voornoemde Wijgert Pietersz Schaap tot aankoop van Netten en alimentatie van sijn gemelde
huijsvrouw en kinderen die sij bij de anderen hebben geteelt, uijt te keeren f 80, samen makende f 320
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26-01-1731b: Akte van bewijs. Pieter Claasz van Hoorn weduwnaar van wijlen Neeltje Claas de Jonge ter
eenre, en Lambert Kooij en Jan Pietersz Schram als voogden over het minderjarige kind ter andere
sijde zijn overeengekomen: f 30, bijbeltje met silverbeslag en paar silvere broeksknopen en opvoeding
08-02-1731: Extraord: Regtdag in cas van preferentie en concurrentie over den insolvente boedel van Harmen
Tijmensz. Volgt een lange opsomming eijsscher/gedaagden
- Jan Claas Volkersz en Willempje Jaspers opposanten in preferentie Contra Gerritje Harmens
- Anna Martens weduwe van Claas de Swart eijser CONTRA de Gemeene Crediteuren van de boedel van
Harmen Tijmensz voor f 37:7
- Jacob Harmensz Schram CONTRA gemeene Crediteuren voor f 18
- Willemtje Jaspers weduwe van Jan Sijbrantsz voor obligaties van f 150 , f 400 en f 200
- Cornelis Wijgertsz Backer voor obligatie van f 200
- Jan Claas Volkersz als van de erfgenamen van Marritje Lambertsz laast weduwe van Claas Willems
Boer bij coop regt gekregen tot 2 obligaties van f 200 en f 200
Wordt uitgekeert aan (lange lijst) o.a.:
- Gerritje Harmens f 700 voor moeders goederen
- Voogden Tijmen Harmens: f 600 moeders goederen en f 1250 voor obligatie
- Jan Vergoes f 200 sedert 15-01-1719
- Jan Tijmens f 100 sedert 01-11-1730
- Laastelijk Jacob Wijgertsz Bakker met f 60
13-04-1731: Akte van bewijs. Cornelis Hendriksz Varreman heeft bij sijn eerst overleden huijsvrouw Neeltje
Teunis geprocre-eert 4 kinderen, waarover Lambert Willemsz Boer en Claas Pietersz Goijer
voogden sijn
Dat hij comparant ten tweede huijwelijk begeven heeft met Hendrikje Snel weduwe van Swaning
Tijmensz alswaar sig ter dier tijd uijt hetselve huijwelijk bevonden 5 minderjarige kinderen
waarover Swaning Tijmens en Hendrik Gerritsz Snijder tot voogden gestelt waren;
zijn overeengekomen aan ieder kind f 3:3 en opvoeding
21-12-1731: Tot voogden over de minderj. nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Gijsbertsz (Schipper) in
huwelijk verwekt bij Annetje Gerberts Rebel werden gestelt Tijmen Gijsbertsz en Jan Vergoes
01-02-1732: tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van Besseltje Hendriks in huwelijk
verwekt bij Jacob Harmensz, werden gestelt Jacob Wijgertsz Bakker en Aart Cornelis Aartsz
tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van Nelletje Willems in huwelijk verwekt bij Jan
Jansz Doorn de Jonge sijn gestelt Cornelis Dirkse de Oude en Antonij Duurkant
21-03-1732: In plaatse van wijlen Jacob Tijmensz en Lambert Hendriksz Visser werden tot voogden over ‘t
minderjarige kind van Judit Jans aangestelt Jacob Jacobsz Glijn en Antonij Duurkant
tot voogden over de kinderen van wijlen Ysak Volksen verwekt bij Bijtje Gerrits werden gestelt
Gerrit Jacobsz Snijder en Gerrit Willemsz Boer
tot voogden over de minderjarige kinderen van Besseltje Hendriks werden gestelt Jacob Wijgertsz
Bakker en Aart Cornelis Aartsz
benevens Pieter Melsz Boor, werd tot tweede voogd over de minderjarige kinderen van wijlen
Griet Jacobs Bout verwekt bij Rut (Jansz) Perk aangestelt Wijgert Jansz Doorn
23-05-1732: Alsoo Aart Gerritsz Coppen administrerende voogd over het kind van Gerbert Jansz Bakker in
huwelijk verwekt bij wijlen Annetje Meijns, niettegenstaande de schriftelijke insinuatie van dese
Geregte in gebreke is gebleven .... om benevens Gerrit Jacobsz Snijder die mede voogd nog daarbij
tot voogd te committeren Pieter Melsz Boor in die qualt bij desen speciaal werden geauthoriseert om
ten spoedigste inder minne in ‘t doenlijk enz
12-09-1732: Akte van bewijs. Gecompareert Wijgert (Pietersz) Schaap als in huwelijk gehad hebbende Aaltje
Harmens ter eenre en Tijmen van Duijnen in qualt als benevens Dirk Meeuwisz gestelde voogden
over ‘t minderjarige kind van wijlen voorn: Aeltje Harmens verwekt bij hem 1e comparant enz. f
40 en opvoeding
Voorts verklaarde hij comparant (Wijgert Pietersz Schaap) als in huwelijk gehad hebbende
Jannetje Jaspers te weten geconvenieert met Willem Rebel en Tijmen Jacobsz als voogden over de
3 nagelaten kinderen van wijlen de voorn: Jannetje Jaspers bij hem verwekt, enige spullen ter
waarde van f 21 en opvoeding
10-10-1732: Akte van bewijs. eerstelijk Bijtje Gerrits weduwe van wijlen IJsak Volkersz ter eenre, en Gerrit
Jacobsz Snijder en Gerrit Willemsz als voogden over het minderjarige nagelaten kinderen, alle
wonende Huijsen, zijn overeengekomen: f 100 en opvoeding
24-10-1732: tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van Aefje Volkers in huwelijk verwekt bij Jan
Jacob Aartsz gestelt Rut Jansz Timmer en Tijmen Jacobsz
Jan Jacob Aartsz weduwenaar van wijlen Aefje Volkers bij wie hij een kind heeft verwekt ter
eenre, en Rut Jansz Timmer en Tijmen Jacobsz als voogden, wetende dat Jan Jacob Aartsz een 2e
huwelijk wenst aan te gaan, zijn overeengekomen: f 125 en opvoeding
tot voogden over de 2 nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Geertje Gerrits in huwelijk
verwekt bij Lambert Jacobsz Glijn gestelt Claas Jacobsz Schram en Pieter van Voorthuijsen
01-11-1732: Akte van bewijs. tot voogden over Annetje Gijsberts Glijn minderjarige nagelaten dochter van
wijlen Oetje Gerrits in huwelijk verwekt bij Gijsbert Jacobsz Glijn gestelt Jacob Jacobsz Glijn
en Pieter Cornelisz Koeman
Gijsbert Jacobsz Glijn weduwnaar van wijlen Oetje Gerrits bij wie een nog minderjarig kind
genaamt Annetje Gijsberts Glijn verwekt heeft (alsoo de gem: Oetje Gerrits sonder Testament te
hebben gemaakt isoverleden) tot de helft van de gemeene boedel die hij comparant met sijn overleden
huijsvrouw heeft beseten, bewijs te doen: Eerstelijk een stuj bouland gelegen aan de Driftweg belent
Ebbe Dirksz Reijn ten Oosten en Dirk Tijmensz Cos ten westen; 1 schepel bouland gelegen aan de
Bussumerweg, belent Meeuwis Goosz ten oosten en de weduwe Jacob Swem ten westen; 7 spint
bouland gelegen aan de Craloose weg, belent Tijmen Hendriksz Velsen ten noorden en Elbert
Dirksz Breet ten suijden; wijders 7 spint bouland gelegenaan Piskuijl belent ten westen de kinderen
van Gerrit Lambertsz Schram.; sieraden
02-11-1732: Aart Gerritsz Coppen ontslagen van sijn voogdij over het minderjarige kind van Gerbert Jansz
Bakker verwekt bij Annetje Meijntsz en hebben opgedragen aan Gerrit Jacobsz Snijder en Pieter
Melsz Boor
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19-12-1732: Pieter Boor en Jan Vergoes curateurs over den insolvente boedel van wijlen Harmen Tijmensz .
Betreft eindafrekening: ontfangen: f 4784:17:14 en uijtgegeven f 4750:6:2, en er meer is ontfangen
dan uijtgegeven f 14:11:12
12-02-1733: Jannetie Claas in Leven weduwe van wijlen Ebbe Koij alhier tot Huijsen deser wereld is comen te
overleijden sonder over haar minderjarige nagelaten Erfgenamen voogden te hebben gesteld. ..
Soo is ‘t egter sulks dat op verkeerde gronden sig tot die voogdij, namentlijk over de minderjarige
nagelaten kinderen van wijlen Aaltie Ebbe Koij in huwelijk verwekt bij Isak Spilt die een
dogter was van de voorn: overledene soo verre die kinderen mede Erfgenamen sijn van gemelde
haer Grootmoeder hebben begeeven Willem Koij en Lambert Koij de Oude welke in die
gepretendeerde qualt met en benevens de nadere mede Erfgenamen hebben helpen maken staat en
Inventaris van de nalatenschap van de voorn: Jannetie Claas en hebben helpen schiften en
scheijden . Tot voogden worden gesteld Willem Koij en Lambert Koij de Oude
13-03-1733: Tot voogden over de minderjarige nagelaten (2) kinderen van Hendrik Sutloon, egtelijk verwekt
bij Marritje Joosten, werden gestelt Joost Vree en Gijsbert Cornelisz Dominicus
Tijmen van Duijnen meester timmerman en schilder eijsscher enz
22-05-1733a: Akte van bewijs. Nademaal Hendrik Sutloon is overleden, nalatende 2 minderjarige kinderen in
huwelijk verwekt bij sijn weduwe Marritje Joosten; over welke kinderen sijn gecommitteert Joost
Vree en Gijsbert Cornelisz Dominicus, zijn overeengekomen f 10 per kind en opvoeding
22-05-1733b: Willem Koij en Lambert Koij de Oude als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van
wijlen Aeltje Ebbe Koij in huwelijk verwekt bij Ysak Spilt, omme aan deselve Ysak Spilt tot
beter onderhoud van sijn voornoemde kinderen jaarlijks geduijrende hij gemelde sijne midnerjarige
kinderen onder sijn alimentatie is hebbende uijt te keeren en te betalen de interesten en revenuen naar
aftrek van alle Lasten, van alle sodanige effecten als gemelde kinderen sijn opgekomen door het
overlijden van Jannetje Claas in Leven weduwe van Ebbe Koij, Grootmoeder maternel van de
gesegde minderjarige kinderen
28-05-1733: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Gerritje Dirks egtelijk verwekt bij
Meeuwis Koij soo wel aangaande de moederlijke goederen als die deselve kinderen hebben ge-erft
van haar grootmoeder maternel (waarschijnlijk Jannetje Claas in leven weduwe van Ebbe Koij;
zie boven), gestelt Cornelis Dirksz en Jacob Glijn
Dito tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van Annetje Hendriks egtelijk verwekt bij
Pieter Claasz Goijer gestelt Hendrik Gerrit Louwe en Jan Jansz Doorn
12-06-1733: Akte van bewijs. Pieter Claasz Goijer weduwnaar van wijlen Annetje Hendriks ter eenre en
Hendrik Gerrit Louwen en Jan Jansz Doorn als voogden over het minderjarige nagelaten kind ter
andere sijde, zijn overeengekomen: f 250 en enige sieraden en opvoeding
28-08-1733: Akte van bewijs. Lambert Geurtsz (Kos) weduwnaar van Weijmpje Lamberts ter eenre, en
Gerrit Lambert Martsz en Willem Dirksz als voogden over de 5 minderjarige nagelaten kinderen
ter andere sijde, zijn overeengekomen: eerstelijk aan sijn dogter Gerritje Lamberts apart een boek
met silver beslag en aan sijn 5 kinderen te samen f 50, en opvoeding
19-03-1734: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van Aefje Aarts Cop in Leven weduwe van
Evert Willemsz Kat, gewoont hebbende en overleden binnen dese dorpe, werden gestelt Aart
Hendriksz Cop en Jan Vergoes
Gerrit Lambert Martsz eijscher CONTRA Pieter Claas Goijer, in huwelijk hebbende Gerritje
Claas en in die qualt mede erffgenaam van wijlen Claas Lambert Martsz; betreft terugbetaling f 30
geleent aan zijn broer
30-04-1734: tot voogden over de minderjarige kinderen nagelaten bij wijlen Jaapje Gerrits in huijwelijk
verwekt bij Jan Willemsz Slokker werden gestelt Gijsbert Jacobsz Glijn en Cornelis Gerritsz
Koeman
Tusschen Aart Hendriksz Cop en Jan Vergoes beijde voogden over het minderjarige nagelaten
kind van wijlen Aefje Aerts Cop in Leven weduwe van Evert Willemsz Kat ter eenre en de
voornoemde Aart Hendriksz Cop in sijn particulier ter andere sijde, is omtrent de alimentatie het
volgende mondelinge contract gemaakt, Namentlijk dat de voornoemde Aart Hendriksz Cop
wesende de Grootvader van ‘s moeders sijde van ‘t voorn. minderjarige kind zal alimenteren
jaarlijks f 35 voor opvoeding
23-07-1734: tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Hendrik Aelten verwekt bij Magtelt
Hendriks aangestelt Jan Oudenaarde en Arij Doorn
13-08-1734: tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lambert Hendriksz Visser en
Ariaantje van Schaijk aangestelt Willem Rebel en Swaning Tijmensz
17-09-1734a: Akte van bewijs. Eerstelijk Gerbert Jansz Bakker weduwnaar van Annetje Meijns ter eenre, en
Gerrit Jacobsz Snijder en Pieter Melz Boor als voogden over Gerrit Gerberds Bakker
minderjarige nagelaten soon van wijlen de voorn Annetje Meijnsz in huwelijk geprocre-eert bij
eerste comparant, alvorens een 2e huwelijk aan te gaan, zijn overeengekomen: 1/4 van 4 schepel
boulanr met de beijeschans daar in gelegen, leggende boven Anx en Hoogje belent Aart Gerritsz
Coppen ten noorden en Gijsbert Jacobsz Glijn ten suijden, waarvan de overige 3/4 portie het voorn
kind selfs is competerende. 1/4 portie in een huijs en erve binnen dese dorpe, belent Cornelis Boes de
Jonge ten Noorden en de Weduwe Gerrit Hendriksz Boom ten suijden, en laastelijk sijn beste
seijleweevers getouw
17-09-1734b: Akte van bewijs. Magteltje Hendriks weduwe van Hendrik Aelte ter eenre, en Jan Oudenaerde
en Arij Doorn voogden over 5 minderjarige nagelaten kinderen ter andere sijde, wetende dat eerste
comparant kort geleden een 2e huwelijk is aangegaan met Gerbert Jansz Bakker, zijn overeengekomen: f 2 per kind en opvoeding. Eijndelijk compareerde Aelt Hendriksz meerderjarige soon van
de voornoemde wijlen Hendrik Aelten en verklaarde mede van sijn vaderlijke erffenis van f 2
betaalt te wesen
20-01-1735: tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Harmpje Willems in Leven huijsvrouw van
Hendrik Lambertsz de Vries werden gestelt Cornelis Dirksz en Elbert Fijtussen Smit
22-01-1735: tot voogden over minderjarige nagelaten kind van wijlen Gerbrand Jansz Hogenbirk verwekt aen
Marritje Jacobs Justitie werden gestelt Jan Gerritsz Commin en Jan Gerbrandsz Hogenbirk
28-01-1735a: Hendrik Lambertsz de Vries weduwnaar van wijlen Harmpje Willems bij wie hij 2 kinderen
is hebbende ter eenre, en Cornelis Dircksz en Elbert Fijtussen Smit als voogden over de 2
voorrn. kinderen, zijn overeengekomen: f 70 aan beide kinderen en opvoeding
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Marritje Jacobs Justitie eerste weduwe van Gerbrand Jansz Hogenbirk van wie sij een
minderjarig kind heeft en nu op gepasseerde sondag (23-01-1735) hertrouwt met Hendrik
Lambertsz de Vries enz. voor dit kind f 150 en silverwerk
28-01-1735c: Akte van bewijs. Margareta Horstmans eerst weduwe van Hendrik Pieterman bij wie sij een
minderjarig kind heeft, en nu kortelings getrout met Willem Cornelisz Koeboer waaromme deselve
Willem Cornelisz Koeboer mede compareerde ter eenre en Lambert Koij en Jacob Elbertsz Ramaker
als voogden over het kind ter andere sijde, zijn overeengekomen: f 60 en opvoeding
18-02-1735: tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Pietertje Claas egtelijk verwekt
bij Meeuwis Goossensz werden gestelt Aart Jacobsz Vos en Jacob Claas Jongerden
25-02-1735: Cornelis Claasz Puijk wonagtig alhier tot Huijsen geeft te kennen dat hij bij Testament van sijn
soon wijlen Pieter Cornelisz Puijk gepasseert op 15-12-1729 voor Notaris Hendrik van Aken tot
Amsterdam, Eerstelijk in de Legitime portie enz
08-04-1735a: Akte van bewijs. Gerritje Jaspers eerst weduwe van Ebbert Jacobsz Cos, bij wie sij een minderjarig kind is hebbende, en nu enige tijd getrouwt met Gijsbert Pietersz ter eenre en Tijmen
Jacobsz en Rijck Lambertsz Lustig als voogden over het voorn. minderjarige kind ter andere sijde,
zijn overeengekomen: f 200 reeds in handen van de voogden gestelt, en opvoeding
08-04-1735b: Akte van bewijs. Jan Willemsz Slocker als getrouwt sijnde geweest met Jaapje Gerrits waarbij
hij 2 minderjarige kinderen heeft ter eenre, en Cornelis Gerritsz Koeman en Gijsbert Jacobsz
Glijn voogden ter ander sijde, zijn overeengekomen: f 20 aan de kinderensamen en opvoeding
13-05-1735: tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Grietje Gijsberts egtelijk verwekt
bij meede wijlen Jan Jansz Doorn de Oude werden gestelt Pieter Willemsz Voorthuisen en
Tijmen Gijsbertsz
10-06-1735a: Aanpassing akte van bewijs. Gijsbert Pietersz Paff en Gerritje Jaspers egteluijden alhier
woonagtig, verklaarden uijt overtuijging dat bij haar kind verwekt bij Elbert Jacobsz Cos, het
gedane bewijs te verhogen met f 100 en in handen is gestelt van Tijmen Jacobsz een der voogden
10-06-1735b: Meeuwis Goossensz weduwenaar van wijlen Pietertje Claas Jongerden bij wien hij in Leven is
hebbende 4 minderjarige kinderen ter eenre, en Jacob Claas Jongerden mede namens Aart
Jacobsz Vos voogden over de kinderen, zijn overeengekomen: wetende dat Meeuwis Goossensz een
2e huwelijk wenst, 5 schepel bouland gelegen in Botterweijn belent Dirk Tijmensz Cos ten oosten
en Jacob Gerritsz Schram ten westen, 3 ½ schepel bouland gelegen aan Bussumerweg belent Arij
Rebel ten oosten en Gijsbert Jacobsz Glijn ten westen en sieraden en opvoeding
09-11-1735: in de plaatse van Hendrik Claas Herder die mede voogd is geweest over het nagelaten minderjarige
kind van Annetje Jacobs egtelijk verwekt bij Lambert Harmensz werd gestelt Lambert Jacobsz
Glijn
20-01-1736a: Door ofte vanwege Jacob Killewig en Jan Klaes Volkertsz als voogden over Gerbert Cornelisz
Bouman minderjarige soon van beijde wijlen Cornelis Willem Evertsz (Bouman) en Grietje
Gerberts, mitsgaders door Pieter Willemsz Voorthuijsen en Tijmen Gijsbertsz als voogden over de 2
minderjarige nagelaten kinderen van de voorn: Grietje Gerberts in haer tweede laeste huwelijk
verwekt bij Jan Jansz Doorn de Oude verstont hoe dat sij Supplianten als voogden na het overlijden van
voorn Grietje Gerberts die de Langstlevende is geweest, sijnde getreden met ende benevens Evert
(Cornelisz) Bouman meerderjarige soon van de voorn. Cornelis Willem Evertsz (Bouman) en Grietje
Gerberts tot het inventariseren van alle boedels; enz
Huwelijkse voorwaarden d.d. 12-12-1714 tussen Jan Jansz Doorn de Oude en Grietje Gerberts bij
Cornelis van Loon Notaris tot Amsterdam enz
20-01-1736b: Schepenen approbereb de verkoping welke Pieter Willemsz Voorthuijsen en Tijmen Gijsbertsz
als voogden over Jannetje Jans Doorn en Grietje Jans Doorn minderjarige nagelaten kinderen
van beijde wijlen Jan Jansz Doorn de Oude en Grietje Gerberts in Leven egte kuijden alhier tot
Huijsen hebben gedaen van de helft van 3 1/4 dammit Land gelegen op Eemenes in D/Ruijtenkamp
voor f 300 aen Jacob Killewig buurmr deses dorps
17-04-1736: De voogden Lambert Kooij en Jacob Elbertsz Ramaker van het minderjarige nagelaten kind van
wijlen Hendrik Pieterman egtelijk verwekt aan Margareta Horstmans die van hier metter woon
nevens haar kind vertrekt naar Arnhem, zijn van hun plichten ontslagen
27-04-1736: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Hendrik (Hendricksz) Klijnman,
egtelijk verwekt bij Nelletje Jacobs Smit, werden gestelt Gijsbert Dominicus en Jacob Hendriksz
Akte van scheiding: uit vaderlijke goed: f 200, kost en opoeding
Klijnman.
08-06-1736: Tot voogden over Ebbe Koij en Dirk Koij beijde minderjarige nagelaten kinderen van wijlen
Gerritje Dircks in huijwelijk verwekt bij Meeuwis (Ebben) Koij, gestelt Cornelis Dircksz en
Jacob Jacobsz Glijn
28-09-1736: Evert Bouman en Gerbert Bouman mitsgaders de voogden over de onmondige kinderen van
wijlen Grietje Gerbertsz wed.v. Jan Jansz Doorn de Oude CONTRA Aart Gerritsz Coppen,
gecondemneert tot onmiddelijke betaling van f 700
02-11-1736 en 16-11-1736:
Vervolg
16-11-1736: Tot voogden over (Claes) Harmanis van der Meer minderjarige soon van Wijgje Jans, die mede
erfgenaam is van wijlen Jan Gerbrandse Ramaker werden gestelt Claas Koij de Oude en Albert
Willemsz van den Brink
29-11-1736-A: tot voogden over Pietertje Hendricks minderjarige nagelaten dochter van wijlen Neeltje
Dircks, egtelijk geprocreeert door Hendrik Clemens, gestelt Dirk Hertog en Lambert
Huijbertsz Cos
- Tot voogden over Lijsbet en Neeltje Jans minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Cornelis
Rutte egtelijk verwekt aen Nelletje Jacobs, gestelt Pieter Jacobsz Goijer en Rut Pietersz Koeman
Akte van bewijs. Hendrick Clemens weduwnaar van wijlen Neeltje Dircks die een minderjarig
kind genaamt Pietertje Hendriks heeft nagelaten: f 18, kost en opvoeding
29-11-1736-B: Akte van bewijs. Nelletje Jacobs, weduwe van Jan Cornelis Rutten die 2 minderjarige
kinderen nalaat genaamt Lijsbet en Neeltje Jans ter eenre en de voogden Pieter Jacobsz
Goijer en Rut Pietersz Koeman: ider f 9,- en kost en opvoeding
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18-01-1737: Gerritje Claes geassisteert met haer vader Claes Gerritsz wonende alhier tot Huijsen eijscher in cas
mooi
van trouw en defloratie CONTRA Gerrit Jansz Backer. PRACHT VERHAAL. Op 23-02-1736
werd zij verlost van twee kinderen, daer den ged. de vader van is. Of trouwen of 200 silvere ducatons verhaal
te betalen voor de defloratie en alimentatie voor de 2 kinderen van f 100
08-03-1737: tot voogden over Claas Tijmensz Vos, minderjarig nagelaten kind van wijlen Aagje Aris Rebel,
verwekt door Tijmen Claasz Vos aangestelt Arij Rebel en Willem Arisz Rebel
27-03-1737-A: Nademaal Huijberts Adriaansz Kleijn veerschipper van hier op Amsterdam, en alhier
woonagtig voor schepenen deses dorps Huijsen verklaard heeft sijn boedel te abandonneere ten profijte van
sijn Gemeene Crediteuren, soo hebben schepenen voornoemt tot Curateurs over den voorn insolvente en
transc
geabandonneerde boedel van de voorn Huijbert Adriaans Kleijn bij dese gestelt en Gecommitteert
Gerrit Jacobsz Snijder en Cornelis Wijgertsz Bakker, inventariseren en publiekelijk te doen verkopen
27-03-1737-B: Akte van bewijs. Tijmen Claasz Vos weduwnaar van wijlen Aagje Aris Rebel, nalatende een
minderjarig kind genaamt Claas Tijmensz Vos: f 110, zilverwerk e.d. en kost en opvoeding
26-04-1737: Op 13-06-1737 zal preferentie en concurrentie gehouden worden over de penningen geprocedeert van
de geabandonneerde boedel van Huijbert Adriaansz Kleijn
voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jannetje Jacobs Snijder egtelijk verwekt bij
Cornelis Jacobsz Metselaar werden gestelt Cornelis Goossensz en Hendrick Jacobsz Snijder de Jonge
13-06-1737: Extraordinaire regtdag van preferentie en concurrentie over de geabandonneerde boedel van Huijbert
Adriaansz Kleijn. Gerrit Jacobsz Snijder (curateur) eischer CONTRA crediteuren van de boedel.
Den Eijscher concludeert regt van prederentie voor alle Crediteuren op de penningen geprocedeert van
het vercogte schip en toebehoren en verdere goederen van de boedel met een Capitaal reste groot f
900,- volgens schepenkennisse alhier op Huijsen op de 27-03-1733 gepasseert, nevens een jaar en 17
dage intrest a f pct daar op tot de 27 maart deses jaar verschenen belopende f 37:10 voor welk
Capitaal en intrests het voorn schip en toebehoren speciaal is verbonden
Volgt 10 bladzijden van namen van crediteuren wonende verspreid over Holland en in Huijsen:
Mattijs Tiedeman f 66 over geleverde bieren
Cornelis Wijgertsz Bakker met een Capitaal van f 100 en nog f 60 wegens geleverd brood
Cornelis Gijsbertsz Snijder f 17:12 over geleverde turf
transc
Gerrit Adriaansz Kleijn f 90 wegens geleent geld en geleverde stokvis vullis
Jan Gerritsz Comin f 13:10 voor gelevert eike hout
Jan Aartsz Kuijper voor f 62 voor knegtsloon verdient op het vercogte schip
Willem Rebel in qualt als voogd over minderjarige kind van beijde wijlen Claas Hendricksz Visser
en Lambertje Lamberts voor f 491:17:12 voor een op 18-03-1737 verkocht huijs
Claes Wijgertsz voor f 127 aan effecten en f 22:10 voor gelevert spek
Jan Claes Volkersz voor f 150 volgens obligatie d.d. 25-07-1725
Jan Pietersz Boor voor f 7-5-8 voor geleverd gort en meel
Vreijncke Rutten Doorn met f 30 over dienstmeijden loon
Tijmen Willemsz Suijk met f 21 wegens knegtsloon
Tijmen Jacobsz met f 7:3 over geleverde winkelwaren
21-06-1737-A: Vervolg extraordinaire regtdag
Ditlof Neve/Neeve met f 1188:8: wegens geleverde kruijdenierswaren zedert 1727 tot in 1733
Weduwe Pieter Tijmensz met f 121:19:8 van een obligatie d.d. 29-03-1734
Cornelis Adriaansz met f 150 volgens obligatie d.d. 04-06-1722
Hendrik Lambertsz Vries met f 17 wegens geleent gelt
Jan Gerritsz Bakker met f 38 volgens afrekening
Dirk Dirksz Kamp met f 97 wegens geleent gelt en geleverde linden
Kristiaan Jansz Alders met f 37-10 wegens geleverde cattoenen streipt
transc
Hendrick Willemsz Beukeboom met f 50 wegens geleverde boter
Dirk Jansz Hogenbirk met f 70 per reste van een obligatie d.d. 22-06-1726; en anderen
Tot voogd nevens Jan Commin over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Kaatje Claas Kroon egtelijk
verwekt door Jacob Commin wert in plaat van wijlen Jacob Killewig gestelt Swaning Tijmensz
Curateurs CONTRA:
Huijbert Cornelisz Diender tot betaling van f 6 wegens winkelwaren
Elbert Jacobsz Wit tot betaling van f 2:19 over winkelwaren
Cornelis Fijtusse tot betaling van f 6:4 wegens winkelwaren
21-06-1737-B: Elbert Fijtusse Smit weduwnaar van Claasje Dirks ter eenre en Pieter Melz Boor soo voor sig
selve in qualt als voogd over Dirk Elbertsz Smit minderjarig nagelaten kind van de voorn.
ouders en sig sterkmakende voor haar mede-voogd Lambert Willemsz ter andere sijde, en de
eerste comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: diverse stukken bouland, een boek
met zilverbeslag en laastelijk f 12 alsmede kost en opvoeding
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04-09-1737: Reeckening bewijs en reliqua, gedaan bij Gerrit Jacobsz Snijder, en Cornelis Wijgertsz Bakker in
qualt als Curateurs over den geabandonneerde insolvente boedel van Huijbert Adriaansz kleijn, aan
de Agtbaare Heeren Scheepenen des Dorps Huijsen, van alle het geene bij deselve Curateurs in
derselver voorz qualiteit is ontvangen ende uijtgegeven.
Ontfang:van Gerrit Lubbertsz de Post
f 0:11:8
van Jan Lambertsz Vos
f 0:11:8
van Barent Prosper
f 1:1:12
f 0:19:8
van Jaap el en Teunis
van Gerrit Adriaansz Kleijn ontfangen de Cooppenninge van het Schip, openbaerlijk vercogt op
den 18 april 1737 volgens Coop Cedulle daar van sijnde
f 1535:-:van Hendrik Jacobsz Snijder de Jonge over Coop van het huijs en erve volgens f 780
van Albert Ramaker
f 0:5:4
van Jacob Hendriksz Snijder over Coop land
f 4:-:f 72:-:van Swaantje Cossen Schol van coop land
van Willempje Jaspers
f 2:0:2
van Jan Vergoes
f 2:5:4
van Jan Cornelisz
f 5:10:van de Weduwe Gerrit Jansz Visser
f 1:15:6
f 4:17:van Tijmen Tijmensz Vragter
van Gerrit Jacobsz Snijder de Jonge
f 2:5:van Dirk Meeuwisz bij afreekening
f 0:13:van Wobert Hendricksz
f 0:15
van Jacob Claasz de Waart bij Liquidatie
f 1:10:ontfangen door hande van Huijbert Adriaansz Kleijn
voor 1/3 van het gemeene Schippers Schuijtje
f 13:6:6
Cornelis Killewig voor ongesponnen Cattoen
f 0:8:8
Totaal
f 2752:11:10 Volgen de uitgaven
20-12-1737: Tot voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Aeltje Lamberts Keijer egtelijk
verwekt door Jan Jansz Prins werden gestelt Willem Keijer en Goossen Gerritsz Net
10-01-1738: Akte van bewijs. Jan Jansz Prins weduwnaar van Aeltje Lamberts Keijer ter eenre en Willem
Keijer en Goossen Gerritsz Net als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen, wetende dat 1e
comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 300, enkele sieraden, kost en opvoeding
21-03-1738: Akte van bewijs. Jacob Commin weduwnaar van wijlen Kaatje Claas Kroon ter eenre, en Jan
Commin en Swaningh Tijmensz in qualt als voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen,
zijn overeengekomen: f 100, kost en opvoeding
06-06-1738: Tot voogden over het minderjarige en eenig nagelaten kind Ebbetje Jacobs van wijlen Geertje
Jans Bakker egtelijk aan haar verwekt door Jacob Claasz Glasemaker sijn voor een geruijme tijd
geleden door Schepenen alhier gestelt Lambert Jansz Prins en Pieter Jansz Goetkoop, dog nademaal
daar van geen behoorlijke registratie gevonden werd hebben Schepenen des dorps Huijsen opgemelde
persone in die voogdij gecontinueert en alsnog bevestigt, lastende die voogdije behoorlijk waar te nemen,
omme daarvan ten alle tijden des versogt sijnde de behoorlijke verantwoordinge te doen
Akte van bewijs: 1e comparant wenst tweede huwelijk. Zijn overeengekomen: f 20. Voorts het volgende
goud en silverwerk toebehorende aan des voorn. kinds moeder, dog ‘t welke soo hij eerste comparant
verklaarde buijten sijn weeten en nog bij ‘t Leeve van gemelde sijn huijsvrouw is genoomen onder de
bewaringe van Jan Gerritsz Bakker, vader van gemelde sijn huijsvrouw en grootvader van het kind
07-08-1738: tot voogden over de minderjarige nagelaaten kinderen van wijlen Fijtje Jans egtelijk verwekt door
Arend Lucasz ten Bosch gestelt Pieter Jansz Goetkoop en Jacob Albertsz Ramaker, ... maar
bijsonder ook in de nalatenschap van haar Lieder oud oom Gerrit Stipel, welke binnen de Stad
Swol overleden is, en waarvan de voorz kinderen mede erffgenamen ab intestato sijn
25-07-1738: Geeft Eerbiedighlijk te kennen Marrijtje Huijberts weduwe in gemeenschap geseten hebbende
met wijlen Jan Gerritsz Backer alhier in Huijsen op den 23 Maij 1738 overleden, Dat oofschoon
Gerrit Jansz Backer die bij wijlen den voorn: Jan Gerritsz Backer was inwonende enz
12-09-1738: Vervolg zaak Marrijtje Huijberts weduwe van Jan Gerritsz Backer, in de questie tegen Gerrit
Jansz Bakker haar zoon en voor de andere helft meede erfgenaam die diverse door zijn vader
nagelaten goederen verzwegen en achtergehouden heeft, zoals 2 huijsen
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05-12-1738: tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van Willemijntje de Lovere in huwelijk verwekt
bij Antonij Duurkant, werden gestelt Pieter Willemsz Voorthuijsen en Cornelis Killewig
- tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van Wijmpje Lamberts (Lustig) egtelijk
05-12-1738
verwekt door Cornelis Cornelis Hoen, werden gestelt Meeuwis Koij en Claas Hoen
- tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van Jannetje Hollander als mede over het
minderjarige nagelaten kind van Wijmpje Lamberts (Lustig) alle verwekt aan deselve in egt door
Lambert Lambertsz Cos de Jonge, werden gestelt Jacob Wijgertsz Bakker en Meijns Claasz
06-02-1739: tot voogden over ‘t minderjarige nagelaten kind van wijlen Cornelis Teunisz verwekt aan Jannetje
Rutten werden gestelt Lambert Koij en Rut Pietersz Koeman
tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Marritje Willems (Rademaker) egtelijk
aan haar verwekt door Jan Hendriksz Troost, werden gestelt Willem Jansz Rademaker en Jacob
06-02-1739
Wijgertsz Bakker
Akte van bewijs. Arent Lucasz die in huwelijk gehad heeft Fijtje Jans, bij welke hij drie minder-jarige
kinderen is hebbende, met namen Meelisje, Hendrikje en Jan Arentsz ter eenre, en de gestelde voogden
Jacob Albertsz (Ramaker) en Pieter (Jansz) Goetkoop ter andere sijde, zijn overeengekomen: f 18,17-04-1739-A: Hendrik van Weerland schout en Meeuwis Koij regerend schepen alhier als voogden gestelt
wesende over Jasper Jansz minderjarige soon van Jan Sijbrantsz verwekt bij Willempje
Jaspers te verkopen aan het weeshuijs der Stad Naarden de helft van een obligatie voor f 107
welke het voorn minderjarige kind is competerende sijnde tot de andere helft geregtigt Trijnte
17-04-1739-A
Jans getrouwt met Hendrik Gijsbertsz Westland, als namentlijk een obligatie van ‘t Gemeene
land van Holland en Westvriesland en ten comptoire Generael van de ontfanger in s’ Hage
groot duijsent Guldens staande op de naam en ten behoeve van Abraham van Ameijde
gedateert 02-10-1691 fo: 1860 No.3 geaggt 31-12-1691 nummer 4816 regt fo: 312
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17-04-1739-B: tot voogden over ‘t minderjarige nagelaten kind van wijlen Marritje Huijberts, verwekt door
Jan Aart Thijs gestelt Jan Pietersz Schram en Adriaen Aertsz
29-05-1739-A: Akte van bewijs. Jan Hendriksz Troost in huwelijk gehad hebbende wijlen Marritje
Willems, bij welke hij 2 nog minderjarige kinderen is hebbende, met namen Hendrik (Jansz) Troost
en Aagje (Jans) Troost, ter eenre, en de gestelde voogden Willem Jansz Rademaker en Jacob
Gijsbertsz Bakker ter andere sijde, zijn overeengekomen: f 65, enkele sieraden, kost en opvoeding
29-05-1739-B: Willem Gerritsz Boom moet betalen f 40 voor begaene Hostiliteijten aan desselfs huijs,
trekkende een bloot mes enz. sulx Gerritje Harmensz huijsvrouw van Jan Jansz Prins hem daer
soo siende bestrafte en bekeef, gelijk ook Soetje de huijsvrouw van Gijsbert Jacobsz Glijn
24-07-2739: tot voogden over de 6 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Grietje Jans Bakker egtelijk
aan haar verwekt door Jan Lambertsz Somer werden gestelt Hendrik Gerritsz Snijder en
Lambert Willemsz Boer
11-09-1739: Gruttersordonnantie. sijn voor Hendrik van Weerland schout, mitsgaders Willem Rebel,
Meeuwis Koij, Jan Schram en Pieter van Voorthuijsen schepenen in Huijsen gecompareert alle de
Grutters binnen Huijsen en Jurisdictie van dien namentlijk Jan Pieters Boor, Cornelis Prins en
Jacob Jacobsz Glijn ider exercerende een Grutterij binnen dese dorpe aan welke op huijden
voorgelesen is het 10 artikel van de oude sijnde het 11 artikel van de Nieuwe ordonnantie beijde op ‘t
Gemaal ge-emanneert als mede de resolutie van haar ed: Groot Mog: van de 21 julij deses jaars 1739
en hebben Grutters de eed conform het voorz 10 art: van de oude en 11 art: van de Nieuwe ord: op
huijden gepresent. en afgelegt.
15-10-1739: tot voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dirkje Aris Pos, met naeme
Aart, Gerritje, en Diewertje, egtelijk aan haar verwekt door Jacob Aartsz Vos, werden gestelt Harmen
Arentsz Pos en Jan Pietersz Boor
Akte van bewijs. De voorn Jacob Aartsz Vos weduwnaar van wijlen Dirkje Aris Pos van moeders
goederen aan sijn soon Aart Jacobsz Vos f 75, aan sijn 2 dogters met name Gerritje en Diewertje Jacobs
Vos diverse sieraden en aan elk f 25
17-10-1739: De drie Grutters Jacob Jacobsz Glijn, Cornelis Prins en Jan Pietersz Boor maken bezwaar tegen
de Impost die hoger is dan de omliggende dorpen alwaar geen of weinig impost op ‘t gemaal werd
betaalt, waardoor ze in een slechte concurrentie positie zijn geraakt

Schepenrol, Reghterlijke verslagen; 15-01-1740 - 10-07-1757
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11-03-1740: Teunis Barentsz van der Hulst gehuwd met Marritje Joosten Vree en aldus voor 1/3 erfgenaam
11-03-1740
van wijlen haren vader Joost Vree Eijscher CONTRA Jannetje Joosten Vree mede voor 1/3
erfgenaam en hebbende de administratie van de nalatenschap van Joost Vree gedaan
01-04-1740a: Tot voogden over Jannetje Jans minderj. dogter van beijde wijlen Jan Tijmensz en Fijtje
01-04-1740a
Willems in leven egteluijden alhier tot Huijsen werden gestelt Jan Jansz Doorn en Willem Lambertsz Kaijer
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16-09-1740a: De 3 grutters Jacob Glijn en Jan Pietersz Boor mitsgaders Cornelis Prins (mennist) hebben ter
requisitie van Jan ter Dam impostmeester van het Gemaal van de lopende termijn over Goiland de
eed gepresteert volgens het formulier staande beschreven in de resolutie van haar Ed. Groot Mog van
dato den 3 December 1739 namentlijk; van het middel van het Gemaal directelijk of indirectelijk niet
sullen frauderen of door de haren te doen frauderen
16-09-1740b: Akte van bewijs. Adriaan de Noij, woonagtig tot Amsterdam, in qualiteijt van Testamentaire
voogd van over Jannetje (Gerrits) Schaap, Dogter van wijlen Gerrit Schaap, dewelke alhier tot
Huijzen heeft gewoond en ook overleeden is, dat door Jannetje van Oostveen Weduwe en boedelhouster
van den selve Gerrit Schaap sullende zig ten tweeden huijwelijk begeven, aan haar Twee (2) kinderen
met name Jacob (Gerritsz) Schaap (26 jaar; geboren 1714) en de voorn: Jannetje (Gerrits) Schaap
(24 jaar; geboren 1716) door henlieden te samen in wettig huwelijk geteelt, was gedaan behoorlijk bewijs
. Verzoek tot verkoop deel van de vele ge-erfde landerijen
16-09-1740c: Benoeming van Ysak Spilt en Pieter Willemsz Voorthuijsen tot Curateurs over de insolvente
boedel van wijlen de Weduwe (Luijtje Lambertsz) van Jan Lambertsz Vos
30-09-1740: Tot voogden over het kind of kinderen van wijlen Aaltje Willems aen haar in huwelijk verwekt door
Harmen Gerritsz, werden gestelt Gijsbert Jacobsz Vos en Lambert Jacobsz Smitt
19-10-1740: Over Tijmen Gerritsz Dorland minderjarig kind van wijlen Neeltje Melz Boor, getrouwt geweest
met Gerrit Tijmenzs Dorland, mede-erfgenaam van Jan Melz Boor wert tot voogden aangestelt
Cornelis Killewig en Pieter van Hemert
15-12-1740: Tot voogden gestelt over het minderjarige kint van wijlen Aaltje Tijmens aan haar in huwelijk
verwekt door Lambert Aartsz zijn Swaning Tijmensz Vos en Lambert Wesselsz
23-12-1740: Vergadering gesamentlijke crediteuren van den insolvente boedel van wijlen Luijtje Lamberts in
leven Weduwe van Jan Lambertsz Vos betreffende een Schepenkennisse groot f 300,- gebonden
aan een huis
03-02-1741a: In plaats van de overleden Antonij Duerkant is, benevens Jan Pietersz Schram,
Aart Cornelis Aartsz gestelt als voogd over het minderjarige kind van wijlen Sijmen Sijmensz
03-02-1741b: Hendrik van Weerland, schout deses dorps, wordt gequalificeerd tot publicq te verkopen de
goederen agtergelaaten bij wijlen Dirkje Wijgerts Bakker, laast weduwe van Gerrit Jansz Doorn,
en om daar uijt te betalen de schulden en begraeffenis kosten, en de restanten te verdelen onder de
erfgenamen
03-02-1741c: Gerrit Pater en Jan Comin als gestelde voogden of opsighters over de persoon en goederen van
Neeltje Cornelis Goossen die innocent is ter eenre; en
Annetje Cornelis Goossen weduwe van Pieter Gerritsz Kriek, en welke de dochter is van de
voorn. Neeltje Cornelis Goossen ter andere sijde, all binnen dese dorpe woonagtig
18-04-1741: Authoriseeren van de Armmeesters deses dorps omme publicq te verkopen de roerende goederen,
mitsgaders het huijs en erve toebehorende Cornelis Rutten
Tot voogden over het minderjarige kind van beijde wijlen Jan Cornelisz Dominikus en Aeltje
Stevens Smit, in leven egtelieden alhier, sijn gestelt Gijsbert Dominikus en Jacob Stevens Smit
19-05-1741: Teunis de Lange in huwelijk hebbende Jannetje Teunis CONTRA Geertje Maijlives = Geertje
Jacobs Justitie Weduwe van Jan Gerritsz Smit
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09-06-1741a:

Tot voogden over de kinderen van Geertje Gerrits Pater aan haar in huijwelijk verwekt door
Cornelis de Vos, werden gestelt Lambert Tijmen Claasz en Claas Tijmen Claasz
09-06-1741b: Akte van bewijs. Cornelis de Vos weduwenaar van Geertje Gerrits Paeter ter eenre, en
Lambert Tijmen Claasz en Claas Tijmen Claasz als voogden over de drie (3) minderjarige nagelaten
kinderen ter andere sijde, wetende dat Cornelis de Vos een tweede huwelijk wenst aan te gaan, zijn
overeengekomen: f 3:3 per kind en opvoeding
08-09-1741a: Tot voogden over de minderjarige kinderen van beijde wijlen Gijsbert Ebbe Andriesz en
Willemtje Gerrits Teeuwis in leven egtelieden, werden gestelt Hendrik Willemsz Rebel en Jacob
Lubbertsz Baas
- In de plaats van Jan Ebbe Andriesz werd, benevens Jacob Harmensz, Gerbert Bouwman tot voogd
gestelt over de kinderen van Rut Claesz Pleijt en Marritje Gerrits Teeuwisz in leve egtelieden
08-09-1741b: Teunis de Lange als in huwelijk hebbende Jannetje Cornelis welke Jannetje Cornelis=Jannetje
Teunis in eerder huwelijk gehad heeft Cornelis Wijgertsz Bakker, van welke sij de ge-institueerde
erfgenaam is CONTRA Jannetje Stevens Weduwe en boedelhoudster van wijlen Meeuwis Goossensz;
betreft Schepenkennisse groot f 200,Als onderpand een huijs met campje land, belent ten noorden Hendrik Gerritsz Snijder, en ten suijden
Jacob Wijgertsz Bakker
14-09-1741: Tot voogden over de kinderen van beijde wijlen Dirk Wesselsz en Aeltje Joosten gestelt Jan van
der Waard en Lambert Wesselsz
22-09-1741: Regtdag over insolvente boedel van Dirk Meeuwis en Marritje Geurtsz
Gerrit Jacobsz Snijder als in huijwelijk hebbende Jannetje Jans de Jonge en in die qualiteit het regt
hebbende tot seeckere schepenen kennisse groot per este f 500 ten laste van Dirk Meeuwisz den 19-091726 alhier gepasseert
20-10-1741: Akte van bewijs. Jacob Hendricksz Kleijman Weduwnaar van wijlen Aeltje Pieters Smit ter
eenre, en Rijck Lambertsz Lustig en Dirk Jansz Visser als voogden over de 2 minderjarige
kinderen ter andere sijde, en Jacob Hendriks Kleijman een tweede huwelijk wenst, zijn
overeengekomen f 8,-/kind en opvoeding
26-01-1742: Tot voogden over de 2 minderj. kinderen genaamt Ariaantje en Gijsbert van Bijtje Jacobs in
huw. verwekt door Willem Arisz Rebel, werden gestelt Jan Pietersz Boor en Claas Koij de Jonge
- In plaatse van de overleden Lambert Jansz Prins werd, benevens Pieter Jansz Goetkoop, tot voogd over
de minderjarige kinderen van wijlen Geertje Jans Bakker egtelijk geprocreeert door Jacob Claesz
Glasemaker gestelt Gerrit Daniels
Schepenen ordonneren dat over de boedel van wijlen Pieter Claasz de Graaf & Annetje Jans Dirks
regtdag sal werden gehouden
09-02-1742a: In plaats van de overleden Jacob Harmensz werd, benevens Gerbert Bouwman, als voogd over de
kinderen van beijde wijlen Rut Claasz de Graaf en Marritje Gerritsz, gestelt Elbert Fijtisse
09-02-1742b: Vergadering over de insolvente boedel van wijlen Pieter Claesz de Graef en sijn nagelaten
weduwe Annetje Jans Dirksz
09-05-1742: Akte van bewijs. Gijsbert Jacobsz Vos en Evert Lambertsz Ruijn als voogden over de 3
minderjarige kinderen van wijlen Jacob Harmensz in huijwelijk verwekt aan Gijsbertje Lamberts
Ruijn, die een tweede huijwelijk wenst, zijn overeengekomen f 12,-/kind en opvoeding
03-08-1742: Tot voogden over minderjarige kinderen van wijlen Wijmpje Jans Prins egtelijk aan haar verwekt
door Hendrik Bransen werden gestelt Jan Jansz Prins en Jacob Jansz Prins
10-09-1742: Akte van bewijs. Hendrik Bransen weduwnaar van wijlen Wijmpje Jans (Prins) bij wie hij 2
minderjarige kinderen verwekt heeft ter eenre, en Jan Jansen Prins en Jacob Jansz Prins als
voogden over voorn. kinderen ter andere sijde, zijn overeengekomen: f 6,-/kind en opvoeding
19-09-1742: Akte van bewijs. Tot voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bijtje Jacobs, aan haar
in huwelijk verwekt door Hendrik Hendriksz Saal, sijn gestelt Dirk Gerritsz Hertoog en Cornelis
Hendriksz Visser. Zijn overeengekomen f 6,- en opvoeding
02-10-1742: Akte van bewijs. Jannetje Stevens weduwe van wijlen Meeuwis Goossensz, door wie 1 kind
geteelt is ter eenre, en Jacob Stevens en Gerbert Bouman als voogden ter andere sijde, sijn
overeengekomen: diverse stukken land, f 150,- en opvoeding
12-10-1742: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Rutje Vreecke aan haar in huwelijk
verwekt door Hendrik Gerritsz Snijder werden gestelt Cornelis Dircksz en Jan Aartsz Vos
26-10-1742: Akte van bewijs. Hendrik Gerritsz Snijder weduwnaar van wijlen Rutje Vreeken, bij hij in egt 1
kind heeft geteelt ter eenre, en Cornelis Dircksz en Jan Aartsz Vos ter andere sijde, sijn
overeengekomen: een huijs en erve, diverse stukken bouland, f 150,- en sieraden
25-01-1743a: Albert Cornelisz de Jong CONTRA Tijmen Tijmensz Vragter ivm geleverde koemest
- Tot voogden over Lambertje Lamberts Prins minderjarige dochter van beijde wijlen Lambert Jansz
Prins en Teuntje Tijmen Claasz gestelt Jan Vergoes en Jan Jansz Prinsz
25-01-1743b: Tot voogden over de zes (6) minderjarige kinderen van wijlen Dirk Harder in egt verwekt aan
Hilletje Klink, gestelt Jacob Harder en Elbert Fijtusse
- Tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van Aaltje Hendriks in egt verwekt door Pieter Gerritsz
Kriek gestelt Willem Lambertsz Schram en Cornelis Nanning
25-01-1743c: Akte van bewijs. Hilletje Klink weduwe van wijlen Dirk Herder nalatende 6 minderjarige
kinderen ter eenre, en de voogden Jacob Herder en Elbert Fijtus ter andere sijde, zijn overeengekomen: f 18,- en opvoeding
25-01-1743d: Akte van bewijs. Pieter Gerritsz Kriek weduwenaar van Aaltje Hendriks nalatende 2 minderjarige kinderen, te kenne gevende te willen hertrouwen ter eenre, en de voogden Willem Lambertsz
Schram en Cornelis Nanning ter andere sijde, zijn overeengekoemen: f 12,- en opvoeding
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12-04-1743 12-04-1743: Willem Jansz de Oude verklaarde sijn boedel te abandonneren ten behoeve van zijne Crediteurs
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17-05-1743: Gerrit Duerkant in huijwelijk hebbende Teuntje (Jacobs) Lamberts Smit; en Jan Duerkant in
huijwelijk hebbende Aeltje Jacobs Smit en uijt dien hoofde geregtigt tot een Schepenenkennisse
17-05-1743
groot f 350 engepasseert ten Laste van Willem Jansz de Oude, ende ten behoeve van Jacob
Lambertsz Smit alhier op 14-09-1703 CONTRA op de penningen van de geabandonnerde en
vercogte boedel van de voorn. Willem Jansz de Oude. Verkoop huijs erve en Campje Land
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02-11-1743: Tot voogden over ‘t weeskint van wijlen Ootje (Lamberts) Somer in huijwelijk verwekt bij
Cornelis (Hendriksz) Visser, gestelt Jan (Lambertsz) Soomer en Gerbert Bouman
08-11-1743: Akte van bewijs. Cornelis (Hendricksz) Visser, weduwenaar van Ootje (Lamberts) Somer welke
een nagelaten kind hebben ter eenre, en de voogden Gerbert Bouwman en Jan Somer ter andere
sijde, wetende dat Cornelis Visser een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 150,- en opvoeding
28-11-1743: Tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Grietje Hendriks Klijnman in huwelijk
verwekt bij Pieter Volkertsz gestelt Hendrik Willemsz Rebel en Jacob Hendriksz Klijnman
04-12-1743: Curators over de persoon van Hendrikje (Jacobs) Comin die ‘t gebruijk van haar verstand verlooren
heeft, mitsgaders tot regeerders van haare goederen,
En Eijndelijk tot voogden over de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Gijsbert
Fijtussen verwekt aan Hendrikje (Jacobs) Comin, zijn gestelt Theodorus Kanterblom, Elbert
Fijtussen en Evert Woutersz
20-12-1743: Akte van bewijs. Pieter Volkertsz weduwenaar van wijlen Grietje Hendriksz Klijnman, welke 3
minderjarige kinderen bij hem verwekt nagelaten heeft, ter eenre en de voogden Hendrik Willemsz
Rebel en Jacob Hendriksz Klijnman ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk
wenst, zijn overeengekomenf 70,- en opvoeding
10-01-1744: IJsak Spilt en Willem Lambertsz Kaijer in qualt. als kerkmeesteren van de Gereformeerde kerk
alhier tot Huijsen aan Scheepenen deses dorps voorgedragen dat sij genootsaakt zijn om door
middelen van Justitie de Eerwaarde Heer Johannes Resselaar Predikant alhier te Huijse te noodsake
seecker turfhof daar deselve een Paardestal heeft gemaakt en bereijds daar in een paard heeft
geplaatst, te stellen in vorige staat sodanig als het geweest is enz. versoeckende ten dien eijnde het jus
prodeo waar op schepenen na deliberatie het voorz versoek hebben geaccordeert en toegstaan
31-01-1744: Tot voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Elbertsz Vos egtelijk verwekt bij Barbara
Gerrits van Middelduin gestelt Tijmen Jacobsz en Jan Jansz Boer / Baer
30-10-1744: Tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Grietje Claas Vos aan haar verwekt door
Jan Martense Bout, werden gestelt de schout Hendrik van Weerland en Jacob Aartsz Vos
Vervolg zaak tussen kerkmeesteren en den Heer Johannes Resler Predikant alhier
Akte van bewijs. Jan (Martense) Bout weduwenaar van Grietje Claas Vos, en hun 3 minderjarige
kinderen ter eenre, en de voogden den schout Hendrik van Weerland en caverende voor Jacob
Aartsz Vos ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen:
aan sijn dogter Marritje een silver oorijser, aan sijn dogter Geertje dito, aan sijn soon Claas een
paar gouden hemdsknopen, alsmede f 50,-/kind en opvoeding
16-04-1745: Schepenen authoriseren Cornelis Dirks om van wegen Gerrit Jacobsz Schram die uijt hoofde van
sijn huijsvrouw Marritje Hendriks de Vries voor 1/3 mede-erfgenaam is van Hendrik Lambertsz
de Vries, en welke Gerrit Jacobsz Schram thans uijtlandig is, met de verdere erfgenamen een huijs
te verkopen
21-05-1745: Tot voogden over de minderjarige kinderen van Rijk Lambertsz Lustig, verwekt aan wijlen
Jannetje (Gerrits) Cos = waarschijnlijk Jannetje Gerrits Snel), werden gestelt Lambert Glijn en
Jacob Tijmensz
10-09-1745: Jacob Glijn CONTRA Rijk Jansz Lustig i.v.m.een schepenenkennisse van f 200 en intresten
waaraan te verbinden seeker huijs en erve alsmede 2 stukken bouwland
28-09-1745: Cornelia Hendriks gebooren en gewoont hebbende alhier binnen dese dorpe en zedert eenige tijd van
hier vertrokken naar Durgerdam, aldaar geraakt is in die omstandigheden, die sij tegen Antonij
Egberts sijnde een chirurgijn, woonagtig tot Durgerdam voornoemt, in cas van Haare defloratie,
verzoekt om pro deo bijstand
05-11-1745: Tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van beijde wijlen Dirk Tijmensz Cos & Geertje
Reijers werden gestelt Jan Gerritsz Doorn en Wijgert Jacobsz Bakker
- Tot voogden over Harmpje Hendrik Wessels, minderjarig kind van Hendrik Wesselsz & Aegje Everts
werden gestelt Jan Pietersz Schram en Jan Rutten Timmer
- Over 3 weken pref. over de boedel van Lambert Jansz Muijs & Vrijnkje Rutten
wijlen Albert van den Brink, hebbende nagelaten een minderjarige soon genaamt Willem van den Brink .....
dog die benevens Jan van den Brink broeder van de overledene, en oom van de gem. minderjarige soon
10-12-1745a: Tot voogden over het minderjarige kind van Claasje (Hendricks) Visser aan haar in huijwelijk
verwekt door Willem (Hendricksz) Troost werden gestelt Gerrit Lambertsz Martsz en
Hendrik Jansz Bout
10-12-1745b: Akte van bewijs. Rijk Lambertsz Lustig weduwenaar van wijlen Jannetje Gerrits
ter eenr en Lambert Glijn & Jacob Tijmens als voogden eerstelijk over Wijmpje Rijkse Lustig die wel
meerderjarig dog onbequaam geoordeelt werd om de administratie harer goederen te aanvaarden, en
nog als voogden over Lambert Rijksz Lustig die minderjarige is, te kenne gevende dat de voorn.
Jannetje Gerrits deser wereld overleeden is sonder uijtterste wille te hebben gemaakt hebbende nagelaten
drie (3) kinderen waar van er een (1) getrouwt is, waarvan oversulx ab intestato ider voor 1/3 mede erffgenamen sijn enz. aan Wijmpje Rijkse Lustig uijt consideratie van haar ongelukkige toestand f 100,meer als aan haar andere kinderen; d.w.z. f 300,- en aan Lambert Rijks Lustig die minderjarig is f 200,29-04-1746a: Tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Neeltje Pietersz Schram verwekt bij
Aart Cornelis Aartsz werden gestelt Jan Pietersz Schram en Jan Meijnsz
- Tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Anx Willemsz Kleur verwekt aan Nelletje
Pieters werden gestelt Pieter Willemsz Voorthuijsen en Rut Pietersz Koeman
29-04-1746b: Akte van bewijs. Aart Cornelis Aartsz weduwr van wijlen Neeltje Pieters Schram ter eenre en
Jan Pietersz Schram mede namens Jan Meijnsz als voogd over de minderjarige kinderen van voorn.
Neeltje Pieters Schram, ter andere sijde, wetende dat gem. Aart Cornelisz Aartsz een 2e huwelijk wenst,
zijn overeengekomen: diverse stukken land en nog eens f 100, en opvoeding
03-06-1746: Tot voogd over Hendrik Gijsbertsz Hendrik kindskind van Jannetje (Jans) Boor, en waarvan
moeder is Annetje Gerberts Rebel aen haer verwekt door Hendrik Gijsbert, gestelt Lambertus
Spilt en Tijmen Gijsbertsz
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10-06-1746: Antonij Killewig in huijwelijk hebbende Tijmentje Lamberts Pronk die een dogter is van
Marretje Tijmens Doorn aan haar in huijwelijk verwekt door Lambert Pronk, welke Marretje Tijmens
Doorn in eerder huijwelijk getrouwd is geweest met Hendrik Jansz Boor, dat de gemelde Hendrik Jansz
Boor en Marretje Tijmens Doorn op den 19-12-1698 voor den Nots Jan Bosch en seekere getuijgen tot
Naarden bij Testament van hunne goederen bij Testament van hunne goederen resiprocquelijk ten behoeve
van malkanderen gedisponeert hebbende, gewilt en begeert hadde dat: (langstlevende verklaring)
dat het selve Testament door de voorn: Hendrik Jansz Boor metterdood bekragtigt zijnde, tusschen Melchior
Boor soo voor hem selven en als voogd over de kinderen van Floris Boor verwekt bij Aagje Jacobsz
mitsgaders Gerrit Jansz Keer en Jan van Keeren meede voogden over de voorn kinderen en volgens acte
van authorisatie en approbatie van de Heeren weesmeesteren van Oostsanen in dato 03-06-1706, nog
denselven Melchior Boor en Claas Roothair als voogden over ‘t kind van gemelde Floris Boor in een
tweede huijwelijk verwekt bij Trijntje Albertsz hebbende meede acte van authorisatie en approbatie van
weesmr: voornt in dato als boven, stellen Pieter Jansz Boor en Cornelis Cornelisz als voogden over de
nagelaten weeskinderen van Willem Jansz Boor, Gijsbert Tijmensz in huwelijk hebbende Jannetje Boor,
en Teunis van Duijnen als vader en voogd over ‘t kind verwekt bij Grietje Boor te samen kinderen en
kindskinderen van Jan Pietersz Boor, gesubstitueerde erfgenamen van de voorn: Lambert Pronk als doe
getrouwt met gemelde Marretje Tijmens Doorn ter andere zijde, was gemaakt seekere conventie ofte acte
van uijtkoop gepasseert voor die van den geregte deses dorps in dato 16-07-1706 waarbij sij eerste
comparanten als volgens de Testamente gesubstitueerde erfgenaam ab intesto voor altoos desisteeren en
afstaan van alle sodanige regt actie en toesegginge als sij, ‘t zij uijt hoofde van den testamente of andersints op
de nagelaten goederen van meergenoemde Hendrik Boor te pretendeeren had, ofte in tijden en wijlen soude
kunnen krijgen en preetendeeren sonder eenige de minste reserve.
Waar tegen door de voorn: Lambert Pronk aan de eerstgemelde comparant soude werden betaalt een somma
van f 315:- en vervolgens 1/7 in twee stukjes Land breder daar bij gemeld.
Welk contract bij die van den geregte voornt bevonden werd voor soo veel des noods zij ook geapprobeert te
weesen
Dat nu op het overlijden van den voorn: Marretje Tijmens Doorn voorgevallen in de maand Meij deses
jaars 1746 sijnde haar man Lambert Pronk al een geruijme tijd bevorens overleden geweest, gelijk ook
bevorens overleden zijn alle die personen met wie het voorverhaalde contract van dato 16-07-1706 gemaakt en
aangegaan is, enige van de dessendenten en nakomelingen van de voorn: gesubstitueerde erfgenamen van
10-06-1746-Vervolg:
Hendrik Jansz Boor aan de gemelde Antonij Killewig als in huijwelijk hebbende Tijmentje Lamberts
Pronk hebben te verstaan gegeven dat hun wel gebleeken was ‘t contract dat desen aangaande op den 16-071706 was gesloten, dog dat hen niet quam te blijken dat de voldoening van dien aan de gesubstitueerde
erfgenamen van Hendrik Jansz Boor ten selve tijde gegeven, nog daarop gevolgt was met verklaringe egter
dat sij bereidwillig waeren, dat als hun sulx vertoont soude kunnen werden, sij dan soude komen af sien van
hunne preetensie die anders uijt kragte van het Testament inden hoofde deses gemeld bij haar gesustineert
soude kunnen werden.
Welke verklaring huijden voor het college van Schepenen van Huijsen in persoon gedaan zijn door Pieter
Melsz Boor en Jacob (Melchiorsz) Boor kinderen van Melchior (Jansz) Boor,
bij Cornelis Killewig in qualt. als voogd over ‘t kind van Neeltje Melsz Boor
bij Tijmen Gijsbertsz, soon van Jannetje (Jans) Boor,
bij Lambertus (IJsaacksz) Spilt als in huijwelijk hebbende een kindskind van Jannetje Jans Boor
genaamt Grietje Jans Doorn
Nog bij deselve Tijmen Gijsbertsz en Lambert Spilt in qualt: als voogden over Hendrik Gijsbertsz
minderjarig kind(skind) van Jannetje Boor
Nog bij Lambert Koij als getrouwt hebbende Neeltje Pieters Boor, die een dogter is van Pieter Jansz
Boor.
En eijndelijk bij Jan Pietersz Boor soon van Pieter Jansz Boor
Waarop vervolgens van wegens deselve Antonij Killewig in opgemelde sijn qualt: aan deselve personen geexhibeert vertoont en huijden ten onsen overstaand onderteekent als volgt
1706 den 22 November
Wij ondergeschreven bekken ontfangen te hebben van Lambert Wijllems Pronk de somme van f 636:9:volgens vonnes alhijer gevallen en over uijtkoop van wegens erfregt voor de somma van f 315:-:- actum
Huijsen (was geteekent) Melgijoor Boor, Teunis Tijmensz van Duijn, Pieter Boor, Cornelis
Cornelosz, Gijsbert Tijmensz. Enz
19-08-1746: Tot voogden over de 3 kinderen van Gerbert Cornelisz Rebel verwekt bij Gerritje Ruten
Timmer, werden gestelt Arij Cornelisz Rebel en Tijmen Rutten Timmer
02-09-1746: Akte van bewijs. Gerritje RuttenTimmer weduwe van wijlen Gerbert Cornelisz Rebel ter eenre,
en Arij Cornelisz Rebel en Tijmen Rutten Timmer als voogden over de drie (3) minderjarige
kinderen, een 2e huwelijk wensende, zijn overeengekone: f 120,-; knopen, gespen, en opvoeding en
bovenal aan haar dochter Aaltje Gerberde Rebel het naijen te sullen Leeren
22-09-1746: In de sake tusschen Swaantje Schol weduwe en ge-institueerde erfgenaam van wijlen Jacob
(Cornelisz) Killewigh, die een soon en meede erfgenaam was van Hilletje Lambertsz weduwe
van Cornelis Killewigh, en uijt dien hoofde bij scheijdinge aangegaan tusschen haere erfgenamen
volgens acte 06-07-1730 bij Nots. Jan Nagtglas, geregtigt tot de nabetz: schepenkennisse als
eijscscher CONTRA Jacob Lubbertsz Baas gedaagde: moet betalen f 250 plus rente
03-03-1747: Tot voogden over Lambertje, Marritje en Geertje Rijken Ebben, minderjarige nagelaten
kinderen van Geertje Jans Schaap egtelijk verwekt bij Rijk Lambert Ebben, werden gestelt Jan
Pietersz Schaap en Harmen Wijgertsz Schaap
- Tot voogden over Hendrikje ? Alberts Houthuijsen, minderjarige nagelaten soon ? van wijlen
Annetje Aarts Coppen egtelijk verwekt door Albert Houthuijsen werden gestelt Tijmen Jacobsz, en
Tijmen Gijsbertsz Schipper
Tot voogden over Jannetje, Marritje, Jan en Jacob, minderjarige kinderen van wijlen Jannetje
Jans Prins MOET SIJN: Hendrick Jacobsz Snijder egtelijk verwekt door/aan Hendrik Jacobsz
Snijder MOET SIJN Jannetje Jans Prins, werden gestelt Willem Arisz Rebel en Andries
Brummel
VERKEERD GENOTEERD; ZIE ONDER
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17-03-1747a: Jannetje Jans Prins weduwe van Hendrick Jacobsz Snijder die 4 kinderen heeft nagelaten,
met name Jannetje, Marritje, Jan en Jacob Hendricksz Snijder ter eenre sijde en de voogden Willem
Arisz Rebel en Andries Brummel ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: f 150/kind, opvoeding
17-03-1747b: Albert Houthuijsen weduwnaar van wijlen Annetje Aartz Koppen bij wie hij een minderjarig
kind heeft genaamt Hendrikje Albert Houthuijsen ter eenre sijde en de voogden Tijmen Jacobsz en
Tijmen Gijsbertsz Schipper ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: f 25,- en opvoeding
28-04-1747a: Akte van bewijs. Marten Bout weduwenaar van Hendrikje Joosten ter eenre en de voogden
Hendrik van Weerland schout en Meeuwis Kooij over de minderjarige kinderen, met name Aeltje en
Claesje Martens: de 2 minderjarige kinderen elk voor 1/6 portie erfgenaam sijn, sijnde de andere 4
kinderen alle meerderjarig, sijn overeengekomen: f 30,-/kind
28-04-1747b: Voogdijstelling/Akte van bewijs. Aeltje Reijers weduwe van Jacob Jacobsz Baas ter eenre en
de voogden Aart Cornelis Aertsz en Jan Gerritsz Doorn over het minderjarige kind Beeltje Jacobs ter
andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 100,- een stukje
land en opvoeding
09-06-1747: Tot voogden over de kinderen genaamt Evert, Willem, Gijsbert, Pieter en Neeltje Pieters
Voorthuijsen van wijlen Claasje Willems Rebel verwekt bij Pieter Evertsz Voorthuijsen werden
gestelt Jan Jansz Doorn en Hendrik Willems Rebel
30-06-1747a: Akte van bewijs. Rijk Lambertsz Ebbe weduwnaar van Geertje Jans Schaap nalatende
minderjarige kinderen met name Lambertje, Marritje en Geertje Rijke Ebbe, en hun voogden Jan
Pietersz Schaap en Harmen Wijgertsz Schaap, zijn overeengekomen: f 33,- en opvoeding
30-06-1747b: Tot voogden over Aaltje Rutte Koeman minderjarig kint van wijlen Ebbetje Jacobs Bakker
aen haer in egt verwekt door Rut Koeman, gestelt Claas Koij de Jonge en Pieter Schol
15-07-1747: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kint van wijlen Annetje Gerberts Rebel egtelijk
verwekt bij Jan Jansz Doorn, werden gestelt Willem Gerberde Rebel en Arij Cornelisz Rebel
- Tot meede-voogd over het kindskint van Jannetje Doorn ??? (= Boor ?) ??? aan “haar verwekt” door
Hendrik Gijsbertsz (Schipper), genaamt Gijsbert Hendriksz (Schipper), werd, vermits de indispositie
van mede-voogd Lambertus Spilt, gesteld Gerbert Bouman
26-10-1747: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Cornelis Lambertsz Prins egtelijk
verwekt aan Marritje Lamberts Prins en over de kind oft kinderen waarvan deselve Marritje
Lamberts Prins thans swanger gaat, gestelt, Gerberd Bouman en Claas Lambertsz Prins
26-04-1748: Tot voogden over Maria Cruijning en Arent Cruijning nagelaten minderjarige kinderen van
Gerritje (er staat Gerrit) Willems Boor werden gestelt Jan Pietersz Boor en Tijmen Rutten
Timmer (niet genoemde vader is: Klaas Ariensz / Arissen Kruijning)
06-09-1748: Tot voogden over Gerrit, Lambert, Gijsbert, Aeltje en Pietertje Jacobs Schram, nagelaten
kinderen van Jacob Gerritsz Schram egtelijk verwekt aan Claesje Jacobs Bakker, werden gestelt
Jan Jansz Doorn en Rut Pietersz Koeman
20-09-1748: Tot voogden over Harmen en Geertje Everts de Oude, minderjarige kinderen van Stijntje
Harmens, egtelijk verwekt door Evert Lambertsz de Oude, werden gestelt Hendrik Gerritsz
Snijder en Goose Net.
03-10-1748: Tot voogden over Marritje, Nelletje en Teuntje, kinderen van wijlen Marritje Elberts Boor aen
haar in huijwelijk verwekt door Willem Lambertsz Boer gestelt Jan Aartsz Kuijper en Jacob
Tijmensz
11-10-1748: Willem Lambertsz Boer weduwenaar van Marritje Elberts Boor ter eenre en Jan Aartsz Kuijper
en Jacob Tijmensz als voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen, met name Marritje,
Nelletje en Teuntje Willems Boer ter andere sijde, zijn overeengekomen: sieraden, f 30,-/kind en
opvoeding
13-12-1748: Jacob Ebbertsz Cos, soon van wijlen Ebbert Jacobsz Cos en van Gerritje Jaspers, sijnde hij
comparant door huijwelijk meerderjarig thans wonende te Durgerdam, zou nog van vaders erfenis f 200 +
f 100 = f 300,- ontvangen welk bedrag berustte onder de voogden Tijmen Jacobsz en de inmiddels
overleden Rijk Lambertsz Lustig en bij dese alsnog ontvangen. Gerritje Jaspers compareerde mede
24-01-1749a: Tot voogden over de onmondige nagelaten kinderen Willem, Pieter en Claesien Willems
Dirksz: de Oude van wijlen Rutie Willems de Jong aen haer in egt verwekt door Willem Dircks de
Oude, sijn gestelt Pieter Meltsz: Boor en Jan Comin
24-01-1749b: Willem Dirksz: de Oude weduwenaer van Rutie Willems de Jong ter eenre en Pieter Melsz:
Boor en Jan Comin als voogden over de minderjarige kinderen Willem, Pieter en Claasie Willems
Dirksz: de Oude ter andere zijde. Er wordt gesteld dat ab intesto deze drie kinderen de enige erfgenamen
zouden zijn: f 5.-/kind en opvoeding. Maar hoe staat het met de meerderjarige kinderen ??
27-02-1749: Geertruijd de Lehé weduwe van wijle Drs. Gerardus Ploos van Amstel in sijn Eerw: Leven
bedienaar des Goddelijken woords te Laren en Blaricum dat haar Suppliantes dogter Margareta
Ploos van Amstel getrouwt met Dirk d’Oude, zedert eenige tijd herwaarts door innocentie buijten
staat is geraakt om
31-10-1749: Over de onmondige kinderen van Jacomijntje Gijsberts Sas in egt verwekt bij Pieter Claasz
Schram zijn tot voogden gestelt Jan Aartsz Vos en Arij Corn: Rebel
- Over ‘t nagelaten kind van Annetje Aarts Coppen verwekt bij Albert Houthuijsen, in plaats van de
overleden Tijmen Jacobsz, benevens Tijmen Gijsbertsz Schipper gestelt Pieter Ploos van Amstel
05-12-1749: Pieter Claesz Schram weduwenaar van Jacomijntje Gijsberts Sas bij wie hij vijf (5) minderjarige
kinderen heeft verwekt ter eenre en Jan Aartsz Vos en Arij Cornelisz Rebel als voogden ter andere
sijde, zijn overeengekomen: f 6,-/kind en opvoeding
30-05-1750: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen Tijmentje en Bieltje Rijks Lustig, van wijlen
Rijk Jansz Lustig en Lambertje Meeuwis in leven egtelieden tot Huijsen, aangestelt Jan Commin
en Willem Arisz Rebel.
25-09-1750: Tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Bijtje Rijks Lustig egtelijk verwekt aan Dirk
(Cornelisz) Rebel aangestelt Arij Corn: Rebel en Lambert Rijcksz Lustig
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16-10-1750: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen genaamt Evert, Willem, Gijsbert en Pieter
Pietersz Voorthuijsen van wijlen Pieter Evertsz Voorthuijsen (verwekt aan Claesje Willems Rebel) zijn
aangestelt Jan Jansz Doorn en Hendrik Willemsz Rebel. Mitsgaders over ‘t kind door hem geprocreeert aan
sijn nagelaten weduwe Elbertje Geus mitsgaders over ‘t kind waar van Dirckz Swaning is
11-12-1750: Tot voogden over de onmondige kind, met name Jan Goosen Rutten, onmondig kind van Goosen
Jansz Rutten gesteld Cos Hartog en Dirk Claasz Tas
- Akte van bewijs. Goosen Jansz: Rutjes weduwnaar van Neeltie Claas Tas bij wie hij een minderjarig
kind genaamt Jan Goosen Rutten verwekt heeft en de voogden Cos (Dircksz) Hartog en Dirk Claas
Tas, zijn overeengekomen f 6,-, kost, kleeding en opvoeding
30-04-1751: Tot voogden over ‘t nagelaten kind genaamt Pieter Gijsbertsz Nieze van Gijsbert Pieter Jan Nieze
en Jannetje Claas, de persoonen van Mijns Claasz en Jan Arisz Kuijper
03-09-1751: Akte van bewijs. Elbertje Geus weduwe van Pieter Evertsz Voorthuijsen ter eenre en Gerbert
Bouman en Ebbe Spilt als voogden over de kinderen Claasje Pieters Voorthuijsen en
Pieternelletje Pieters Voorthuijsen ter andere sijde, zijn overeengekomen:
de 2 kinderen van hunnenvader geregtigt tot 1/6 portie in een Coornwindmolen gelegen binnen des
dorpe alsmede 1/6 portie in een huijs en erve daar bij staande alsmede 1/6 portie in een schuld, mogt
deze groter zijn dan f 150,-/kind
01-10-1751: Tot voogden over de 2 minderjarige kinderen genaamt Elbert Jacobsz Eijgenlof en Jannetje Jacobs
Eijgenlof van wijlen Jacob Albertsz Eijgenlof in huwelijk verwekt aan Jannetje Jans Jonker
gestelt Andries Brummel en Pieter Ploos van Amstel
- Schepenen hebben uijt aanmerkinge van de innocente toestand van Jannetje Jans Jonker weduwe van
Jacob Albertsz Eijgenlof aan te stellen Dirk Willemsz Kooij en Jacob Glijn tot het houden van haar
administratie
19-11-1751: In plaats van de beijde overleden voogden Hendrik Jacobsz Snijder en Cornelis Goossen van ‘t
minderjarige kind van Cornelis Jacobsz Metselaar en Jannetje Jacobs Snijder genaamt Lambert
Corn: Metselaar gestelt Hendrick Claas Visser en Jacob Jansz Prins
13-10-1752: Tot voogden over Lambert en Jan Claesz Prins, de 2 minderj. kinderen van Claes Lambertsz
Prins verwekt aan Lambertje Lamberts Prins gestelt Jacob Tijmensz en Jacob Jansz Prins
26-10-1752: Tot voogden over Teunis Barentsz minderj. nagel. soon van Barent Hendriksz gestelt Piet Schol
en Arie Doorn.
03-11-1752a: Tot voogden over de 3 minderjarige kinderen genaamt Barend Teunisz, Joost Teunisz en Annetje
Teunis van wijlen Teunis Barentsz en Marritje Joosten (Vree), gestelt Rut Pietersz Koeman en
Ebbe Spilt
03-11-1752b: Akte van bewijs. Lambertje Lamberts Prins weduwe van wijlen Claas Lambertsz Prins ter
eenre en Jacob Tijmensz en Jacob Jansz Prins als voogden over de minderjarige kinderen
genaamt Lambert Claasz Prins en Jan Claasz Prins ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een
2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 25.-/kind en opvoeding
25-01-1753: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Cornelisz Rebel (verwekt aan
Dirkje Gerrits Doorn) genaamt Aaltje Jans Rebel en Evertje Jans Rebel gestelt Jan Gerritsz
Doorn en Pieter Schol
15-01-1753: Sijbrand Elbertsz Man verklaarde sijnen boedel te abandonneren en over te geeven ten profijte van
desselfs crediteuren
23-02-1753a: Tot voogd nevens Pieter Willemsz Voorthuijsen in plaats van Claas Jacobsz Schram over het
minderj. nagelaten kind van wijlen Geertje Gerrits in huwelijk verwekt bij Lambert Jacobsz
Glijn, gestelt Gerbert Bouman
23-02-1753b: Albert Houthuijsen als in huwelijk hebbende Annetje Aarts Coppen, woonagtig binnen
deezen dorpe, geeft te kennen: dat hij aan sijne huijsvrouw hebbende verwekt een kind genaamt
Hendrikje (Alberts) Houthuijsen het selve bij overlijden van haaren grootvader Aart Coppen voor 1/3
portie aange-erft heeft desselfs nalatenschap, welke te gelde gemaakt zijnde door Cornelis Killewig,
Swaning Tijmensz en Marten Coppen als voogden
30-03-1753: Tot voogden over ‘t kind van Maria Kreuning/Kruijning, de personen van Meeuwis Kooij en
Tijmen Claasz de Weert
Over ‘t minderjarig nagelaten kind van Claas Kreuning/Kruijning, genaamt Arij Claasz
Kreuning/Kruijning, werden tot voogden geteld Jan Pietersz Boor en Tijmen Rutten Timmer
27-04-1753: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kind genaamt Fijtus Elbertsz van wijlen Jannetje
Rutten Moen aan haar in huwelijk verwekt door Elbert Fijtusz sijn gestelt Elbert Fijtusz en
Gijsbert Martensz Bout, om waar te nemen het regt in de boedel en nalatenschap van desselfs oom
Gijsbert Rutten Moen, overleeden in Beverwijk
08-02-1754: Tot voogden over Lambert en Aaltje Evertsz Ruijn, kinderen van wijlen Geertje Claasz en Evert
Lambertsz Ruijn, gestelt Meeuwis Ebbe Kooij en Goossen Gerritsz Net
28-02-1754: Tot curateurs van Gijsbert Jacobsz Bakker, meerderjarige dog innocente soon van Jacob
Wijgertsz Bakker, gestelt Gerbert Bouwman en Dirk Boor
05-03-1754: Tot meede voogd over Aaltje Rutten Koeman minderjarige nagelaten dogter van wijlen Ebbetje
Jacobs Bakker in huwelijk verwekt door Rut Pietersz Koeman aangesteld voorn. Rut Pietersz
Koeman
02-04-1754: Akte van bewijs. Gerrit Danielsz Sickema weduwnaar van Grietje (Tijmens) Koeman geeft te
kennen dat hij door wijlen Hr. Willem van Aldeweereld geinstitueerd is tot Erfgenaam in de helft van
alle desselfs goederen, bij Testament gepasseert Huijsen, Nots. Hendrik Thierensz den 23-12-1746:
Diverse obligaties, o.a. ten Lasten van sijne Majesteit Carel de Sesde rooms kijser genegotieert op het
fons van het Idrinsche quikzilver t.b.v. Martinus Spee ad f 1.000 tot een totaal van f 4.500 en enkele
obligaties wenst te verkopen mede t.b.v. zijn kinderen verwekt aan Grietje Koeman
24-05-1754a: Tot voogden over ‘t minderjarige kind van Cornelis Willemsz Goijer, genaamt Aefje Cornelis
Goijer en wijlen Dirkje Hogeveen, gestelt Tijmen Rutten Timmer en Jan Willemsz Goijer
- Tot voogden over de 3 minderj.kind. van wijlen Elbert Jacobsz Wit verwekt bij Claasje Pieters,
genaamt Pieter, Marritje en Jannetje Elbertsz Wit, gestelt Pieter Ploos en Dirk Boor, ten Eijnde het
regt in de nalatenschap van des gem: kinderens broeder Jacob Elbertsz Wit waar te nemen

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

44 / 128

1/6
portie
Coorn
molen

24-05-1754b:

Tot voogden over de 3 kinderen, genaamt Lambert, Grietje en Geertje, van wijlen Jan
Lubbertsz Baas verwekt bij Teuntje Rutten Perk werden gesteld Pieter Jansz Schram en
Tijmen Dirksz Cos.
- Akte van bewijs. Teuntje Rutten Perk wed. van Jan Lubbertsz Baas en hun 3 kinderen Lambert,
Grietje en Geertje Jansz Baas, ter eenre en de voogden Pieter Jansz Schram en Tijmen Dirksz Cos ter
andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 50,-, enige sieraden
en opvoeding
23-08-1754: Akte van bewijs. Cornelis Willemsz Goijer wed: van wijlen Dirkje Hogeveen ter eenre en de
voogden Tijmen Rutten Timmer en Jan Willemsz Goijer voogden over het minderj. nagelaten kind
genaamt Aefje Cornelis Goijer. wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: f 50,- een paar sieraden en kleding alsmede opvoeding
18-10-1754: Tot voogden over Magteldje Hendriks Rebel minderj. nagel. dochter van bijde wijlen Hendrik
(Gerbertsz ) Rebel en Fijtje (Crijnen) Roos gesteld Hendrik Willemsz Rebel en Willem Arisz Rebel
22-11-1754: Jan Gijsbertsz Brasser gehuwd met Gerritje Rutten Timmer, die in eerder getrouwd was met
Gerbert (Cornelisz) Rebel, dat de voorn. Gerbert (Cornelisz) Rebel aan voorn. Gerritje Rutten
Timmer een nagelaten soon heeft genaamt Rut Gerbertsz Rebel, deselve op het overlijden van
sijne grootvader Cornelis (Gerbertsz) Rebel, heeft aange-erfd eenige goederen thans onder de
voogden Arij Cornelisz Rebel en Tijmen Rutten Timmer berustende enz
31-01-1755a: Tot voogden over Marritje, Emmetje, Ariaantje, Cornelis, Claasje, Willem en Aagje
Hendriks Rebel kinderen van wijlen Hendrik Willemsz Rebel en Lijsbet Cornelis Schol
gestelt Gerbert Willemsz Rebel wonende tot Amsterdam en Pieter Schol woonagtig alhier en
IJsak Streefkerk wonende tot Naarden
- Over de vier kinderen Evert, Willem , Gijsbert en Pieter Pietersz Voorthuisen van Pieter Evertsz
Voorthuijsen en Claasje Willems Rebel werden tot voogden Jan Jansz Doorn, Hendrik Claasz Visser
en Willem Evertsz Voorthuijsen wonende tot Vreeland Zie Idem: 184-3180; 13-10-1758
Over het minderjarige nagelaten kind genaamt Grietje Jans Roest van Annetje Martens aan haar verwekt
door Jan Woutersz Roest, werden tot voogden gesteld Elbert Fijtusz Smit en Jan Hendriksz Troost omme
in de nalatenschap van haar outoom Hendrik Gerrits (Velsen) waar te nemen
31-01-1755b: Akte van bewijs. Rut Pietersz Koeman als in eerder huwelijk gehad hebbende Ebbetje
Jacobs Bakker van wie hij een kind genaamt Aaltje Rutten Koeman, het selve op het overlijden
van desselfs grootvader de voorn: Jacob Wijgertsz Bakker voor 1/6 portie is ge-institueerd tot
meede erfgenaam
19-09-1755: Tot voogden over Wouter Evertsz, Fijtus Evertsz en Grietje Everts, minderj. nagel. kinderen van
wijlen Evert Woutersz en Dirkje Fijtussen, gestelt Elbert Fijtussen Hogenberk en Andries
Brummel
14-11-1755: Elbert Fijtussen Hogenbirk en Andries Brummel als voogden over Wouter (24 jaar), Fijtus (23
jaar) en Grietje Evertsz (19 jaar) minderjarige nagel. kinderen va wijlen Evert Woutersz en
Dirkje Fijtussen in leven egtelieden alhier, achtende de kinderen in staat om het huijshouden en
boerderij aan te houden en zulks ook de kinderen wensen. Accoord
15-01-1756: In de saak van Dirk (Meeuwisz) Kooij meerderjarig jongman Eijser CONTRA Cornelis Dirksz
de Oude als voogd nevens Jacob Glijn, dat 1e comparant ter secretarie dezes dorps hadde gegeven
sijne administratie rekening over de goederen den Eijser uijt den nalatenschap van sijn grootmoeder
op en aangekomen enz.
- Tot voogden over Jan en Tijmen Lambertsz Vos, kinderen van wijlen Lambert Jansz Vos, gesteld
Aart Corn: Aartsz en Lambert Willemsz Vos
Tot voogden over Cornelis, Gerritje, Willem en Jacob Lambertsz Smit kinderen van wijlen
Lambert Jacobsz Smit en Lambertje Willemsz Vlaanderen, gesteld Harmen Wijgertsz Schaap,
Jan Jansz Boer en Geurt Lambertsz Geurt
23-01-1756: Hendrik van Weerland schout en Jacob Aartsz Vos als voogden over Claas Jansz Bout en Geertje
Jans Bout nagelaten kinderen van Jan (Martensz) Bout, verzoeken uijtrijkinge te doen van ‘t gunt
onder genoemde voogden is berustende
27-02-1756: Tot voogden over Annetje Gijsberts, dogter van Gijsbert Hendriksz (Schipper) en wijlen Aaltje
Tijmens (Schipper) de personen van Lambert Glijn van Pieter Ploos van Amstel
- Harmen Wijgertsz Schaap, Jan Jansz Boer en Geurt Lambertsz Geurtsz als voogden over Cornelis,
Geertje, Willem en Jacob Lambertsz Smit minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lambert
Jacobsz Smit en Lammertje Willems, verzoeken, gezien hun toestand en het fijt dat de oudste soon reeds
de kost voor de verder minderjarige kinderen te winnen, de boedel niet publicq te verkopen
16-04-1756: Tot voogden over Cors Cornelisz Snel minderj. nagel. kind van wijlen Gerritje Willems Vuijst
aan haar verwekt door Cornelis Corsz Snel gesteld Gijsbert Vuijst en Lambert Rijksz Lustig
- Akte van bewijs. Cornelis Corssen Snel weduwnaar van wijlen Gerritje Willems Vuijst ter eenre en
Gijsbert Vuijst en Lambert Rijksz Lustig als voogden over het minderj. nagel. kind Cors Cornelisz
Snel ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk aangaat, zijn overeengekomen: f 20
alsmede een bijbel met twee silvere krappen en opvoeding
04-06-1756: I.p.v. Arij Cornelisz Rebel wert tot voogd nevens Tijmen Rutten Timmer aangesteld Gijsbert
Hendriksz Schipper over Rut Gerberden Rebel minderj. kind van Gerbert Cornelisz Rebel
10-07-1756a: Tot voogden over Cornelis, Aaltje, Jannetje en Geertje Dirksz Rebel, minderj. kinderen van
wijlen Bijtje Rijks Lustig aan haar in huwelijk verwekt door Dirk Cornelisz Rebel is i.p.v.
wijlen Arij Cornelisz Rebel gesteld, Wijgerd Jacobsz Bakker
10-07-1756b: Tot voogden over IJsak, Fijtus, Gerrit, Gijsbert, Tijmen en Jannetje Cornelis Spilt kinderen
van Cornelis IJsaksz Spilt verwekt aan Klaasje Fijtusz Smit, werden gesteld Elbert Fijtussen
Smit en Willem Willem Teeuwisz de Jonge
27-07-1756: Akte van bewijs. Cornelis IJsaksz Spilt weduwnaar van Claasje Fijtussen Smit ter eenre en
Elbert Fijtussen Smit en Willem Willem Teeuwisz de Jonge als voogden over de 6 minderjarige
nagelaten kinderen ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 40,- en opvoeding
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17-09-1756: Jacob Claasz Glasemaker woonagtig binnen dese dorpe geeft te kennen dat sijn huijsvrouw Jaapie
Claas Wijgertsz, zigh thans inthoudende elders binnen dese dorpe, op 06-09-1756 met haare
klederen en verdere anderegoederen, gemunt en ongemuntuijt sijn huijs is weggegaan, verzoekt
schepenen haar te verordonneren terug tekomen enz. Toegewezen
01-10-1756: Dirk Cornelisz Rebel wonende tot Huijsen Eijsscher CONTRA Grietje Ebben Rijn weduwe van
Arij Cornelisz Rebel (overleden 1756 zonder kinderen) des eijsschers broeder, gedaagde, enz.
En ook hun vader Cornelis (Gerbertsz) Rebel overleden was enz. Zijn erfgenamen zijnde zijn
01-10-1756
broeder, den Eijscher in dese (= Dirk Cornelisz Rebel) voor 1/3 part, en voor 1/3 de kinderen van
zijn overleedene broeder Jan Cornelisz Rebel, en 1/3 part voor het nagelaten kind van zijn
overleedene broeder Gerbert Cornelisz Rebel
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Schepenrol, Reghterlijke verslagen; 05-08-1757 - 30-09-1774
04-08-1757: Rut Pietersz Coeman en Lambert (Jacobsz) Glijn tot voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Cornelis Gerritsz Coeman in huwelijk verwekt aan Grietje Pieters
17-08-1757: Rut Pietersz Coeman en Wijgerd Jacobsz Bakker tot voogden over de drie nagelaten kinderen
van wijlen Jacob Gijsbert Dirksz en Klaasje Barents genaamt Gijsbert, Elbertje en Hendrik
Jacobsz
23-11-1757: Jacob Claasz Lamphen; en Jacob Claasz Glaasemaker als in huwelijk hebbende Jaapje Claas,
en welke Jacob Claasz Lamphen en Jaapje Claas beijde kinderen en mede-erfgenamen zijn van
beijde wijlen Claas Wijgertsz en Marritje Tijmens in leven egteluijden gewoond en overleden
alhier te Huijsen. Gaan proces voeren tegen de mede-erfgenamen. Dat onder de mede-erfgenamen sig
onder anderen mede bevindt Rut Claasz wonende te Blaricum en derhalve gedagvaart moet worden.
CONTRA Wijgert Claasz, Tijmen Claasz, en Cors Claasz en Rut Claasz, insgelijk alle kinderen
en meede erfgenamen van Evengedagte Claas Wijgertsz en Marritje Tijmens
11-04-1758: Tot voogden over de vier (4) minderjarige nagelaten kinderen van Gerritje Elberts aan haar
verwekt door Teunis Cornelisz de Boer, genaamt Teunis, Pieter, Elbert en Lijsbeth Teunis de
Boer, gestelt de personen van Claas (Ebben) Kooij de Jonge en Dirk Boor omme ‘t regt van gem:
kinderen in den boedel van Pieter van der Steeg waar te nemen
09-06-1758: Jan Arisz Duijn weduwenaar van wijlen Aaltje Ebben Rijn ter Eenre, en Dirk Ebben Rijn en
Lambert Aart Tijssen als voogden gestelt over de ses (6) minderjarige kinderen genaamt Ebbe,
Jannetje, Lambertje, Marritje, Arent en Hendrik Jansz Duijn ter andere sijde, wetende dat 1e
comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen f 150 voor de 6 kinderen en opvoeding
08-07-1758: Tot voogden over Jan en Cornelis Dominikus, nagelaten kinderen van Cornelis Tijmensz
Dominikus en Wijmpje Barents gestelt Willem Arisz Rebel en Willem Lambertsz Boer
- Tot voogden over Jan en Tijmentje Lambertsz Bout, nagelaten kinderen van Lambert Hendriksz Bout
en Geertje Jacobs Eijgenlof gestelt Hendrik Jansz Bout en Evert Hendriksz Bout
20-08-1758a: Tot voogd in plaats van wijlen Gijsbert Hendricksz Schipper over Rut Gerbertsz Rebel, soon
van wijlen Gerbert Cornelisz Rebel verwekt bij Gerritje Rutten Timmer, de persoon van
Gerbert Hendriksz Rebel
20-08-1758b: Tot voogden over Lambert Evertsz Ruijn, nagelaten kind van wijlen Golitje Bartmentloo aan
haar verwekt door Evert Lambertsz Ruijn gestelt Geurt Lambertsz Ruijn en Antonij de Leeuw
Akte van bewijs. Evert Lambertsz Ruijn, wenst 2e huwelijk; f 200 en opvoeding
23-09-1758: Tot voogden over Fijtus Elbertsz, kind van bijde wijle Elbert Fijtussen en Jannetje Rutten,
gestelt Jan (Hendricksz) Troost en Hendrik Franke
13-10-1758: Tot voogden over Evert, Willem, Gijsbert en Pieter Pietersz Voorthuijsen, de 4 nagelaten
kinderen van Pieter Evertsz Voorthuijsen en Claasje Willems Rebel, gestelt Jan Jansz Doorn en
Hendrick Claasz Visser woonagtig alhier en Willem Evertsz Voorthuijsen woonende te Vreeland
Zie Idem: 184-3179; 31-01-1755
01-06-1759: In plaatse van wijlen Meeuwis Kooijs werd tot curator over de insolvente boedel van Anna Harmens
en wijlen desselfs man Elbert (Huijbertsz) Klijn aangesteld Andries Brummel
- Geertje Jans Boor weduwe van Gijsbert Hendriksz Schipper voor 5/8, Lambert Glijn en Pieter Ploos
van Amstel als voogden over het minderjarige nagelaten kind van de voorn: Gijsbert Hendriksz
Schipper verwekt bij Aaltje Tijmen Schipper, genaamt Annetje Gijsberts Schipper voor 1/8, en
laastelijk Jan Pietersz Boor en Ebbe Spilt als voogden over de 2 nagelaten kinderen van de voorn:
Gijsbert Hendriks Schipper door deselve verwekt aan de 1e comparant (Geertje Jans Boor),
genaamt Hendrik en Gijsbert Gijsbertsz Schipper voor de resterende 2/8 portie eijgenaars van het na te
melden land dat verkocht werd om de schulden te vereffenen:
- een dammaat binneland in ruijgen erf , gemeen met Jan Jansz Doorn en Geertje Jans Doorn, daar ten
westen de Heer Gerrit Jacobsz Snijder, ten suijden Tijmen Majoor?, ten oosten Cornelis van den
Veenen, en ten noorden Jan Beukeboom, naast van geleegen sijn voor f 170
- 1/6 portie in een houtkamp is Arissen Erf, leggende gemeen met de Wed. Tijmen Gijsberts en Jacob
Schaap, daar ten suijden en westen de gem: Jacob Schaap, ten oosten de gemeene weg, en ten Noorden
Hendrik van den Kuijnder, en Jan Willemsz Ruijter naast gelant en gelegen sijn voor f 54
27-07-1759: Akte van bewijs. Hendrik Troost weduwenaar van wijlen Agnita te Waater, aan wie een
minderjarige soon genaamt Jan Hendriksz Troost is verwekt en nagelaten ter eenre, en Willem
Troost voor sig selve en de rato caverende voor Gerrit Siccama als voogden over voornoemde kind
ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 50 en
opvoeding
06-08-1759: Harmen (Wijgertsz) Schaap, Jan Jansz Boer en Geurt Lambert Geurtsz als voogden over de vier
(4) minderjarige nagelaten kinderen van bijde wijlen Lambert Jacobsz Smit en Lambertje
Gerrits=Lambertje Willems Vlaanderen, genaamt Cornelis, Willem, Jacob en Geertje Lamberts
Smit, verkochten land te Emenes (f 550) om de resterende schulden te betalen
08-02-1760: Hendrik Visser en Jacob Jansz Prins als voogden over het toen minderjarige nagelaten kind
genaamt Lambert Cornelisz Metselaar van Cornelis Jacobsz Metselaar en Jannetje Jacobsz
Snijder in der tijd Egtelieden,, ter Eenre, en deselve Lambert Cornelisz Metselaar als nu
meerderjarig sijnde ter andere sijde. De 1e comparanten doen verantwoording van ‘t geen bij haar ten
behoeve van de 2e comparant uijt den boedel van wijlen Jacob Hendriksz Snijder is ontfangen: f
316:3:2
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06-06-1760: Tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Aart Adriaansz Veerman genaamt
Melisje, Bijtje, Geertje en Aartje (Aarts) Veerman werden gesteld Ep Lambert Eppen en
Lambert Adriaansz Veerman
25-07-1760a: Tot voogden over de drie (3) minderjarig nagelaten kinderen van Willem Lambertsz Boer,
genaamt Marritje, Nelletje en Teuntje Willems Boer gesteld Geurt Lambertsz Ruijn en
Pieter van Dijk
Tot voogden over het minderjarig nagelaten kind van Tijmen Claas Wijgertsz, genaamt Claas
Tijmensz, gesteld Ebbe Lambertsz Kooij in de plaats van Meeuwis (Ebben) Kooij
25-07-1760b: Jannetje Andriesen Wed.v. Claas Logen binnen dese dorp is comen te overlijden, hebbende ab
intestato tot haare meede erfgenaam voor 1/8 portie nagelaten haar neef Andries Adriaansz, is
bij gedane verdeling van denselve boedel bevonden aan aan de voorn Andries Adriaans voor
sijne 1/8 portie te competeren een somma van f 26:17:14
10-10-1760: Nicolaes de Bruijn van Erchell procureur CONTRA Geertje Cornelis (Coeman) weduwe en in
gemeenschap van goederen getrouwt geweest sijnde met wijlen Cors Claasz, Gerrit (Danielsz)
Sikkema en Wijgert (Jacobsz) Bakker als voogden over Marritje, Jacob, Grietje, Claas, Gerrit,
Jaapje, Teuntje en Cornelis Corsse nagelaten kinderen en erfgenamen ab intestato van hunne
overleden vader wijlen Cors Claasz, voorts Rut Claasse gedaegden, worden gecondemneerd tot
betaling van f 39:17 ter zake van verdient salaris van voorn: wijlen Cors Claasz en de laaste
gedaagde Rut Claasz als erfgenamen van derselver voor-overleeden ouders wijlen Claas
Weijgertsz en Marritje Thijmens geprovenieerde sijnde
14-11-1760: Tot voogden over de twee (2) minderjarige nagelaten kinderen van Hendrik Gijsbertsz Westland
genaamt Jannetie en Nelletie Hendriks Westland werden gesteld Willem Jans Sijbrandtsz en
Ariaan Pietersen Westland
28-11-1760: Akte van bewijs. Bieltie IJsaks Spilt weduwe van Aart Adriaanse Veerman aan welke sijn
verwekt 4 minderjarig nagelaten kinderen genaamt Melisie, Bijtie, Geertie en Aartie (Aarts)
Veerman ter eenre en Lambert Adriaansz Veerman en Ep Lambertsz Eppen als voogden, wetende
dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 50 en opvoeding
12-12-1760: Hendrik (Gijsbertsz) Westland weduwenaar van Trijntje Jans en hun 2 nagelaten minderjarige
kinderen genaamt Jannetie en Nelletie (Hendriks) Westland ter eenre en Willem Jan Sijbrandse
en Ariaan Pietersz Westland als voogden ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk
wenst, zijn overeengekomen: f 75 en opvoeding
16-01-1761: Tot voogden over de agt (8) kinderen van wijlen Cors Claasz verwekt aan Geertje Cornelis
Coeman, genaamt Marritje, Jacob, Claas, Grietje, Gerrit, Teuntje, Cornelis en Jaapje Corssen
werden gesteld Gerrit Danielsz Siccama en Wijgerd Jacobsz Bakker
- Tot voogden over de drie (3) kinderen van wijlen Claasje Jacobs (Eijgenlof) in egt verwekt aan
Lambert Jansz Schaap, genaamt Jannetje Lamberts Schaap, Jannetje Lamberts Schaap en Jan
Lambertsz Schaap, werden gesteld Elbert Jacobsz Eijgenlof en Gijsbert Pietersz Schaap
01-05-1761a: Jacob Schaap wonende alhier in huwelijk hebbende Magdalena Swart welke Magdalena
Swart is bij testament van 03-05-1742 de eenige en universele ge-institueerde erfgenaam van
wijlen Dirk Canters Blom, gewoond en overleeden sijnde binnen dese dorpe, heeft op 20-041761 de Geregtsboode deser dorpe Adrianus Anthonij van Weerland onder bewind genomen
sodanige somma’s van 2x f 150 als door gemelde wijlen Dirk Cantersz Blom bij voornoemd
testament gelegateert aan Elisabeth Swart en aan Hermina Swart zijn nigten, in dese
geadsisteert met P: Ragaij secretaris der Stad Grave
01-05-1761b: Jacob Schaap gehuwd met Magdalena Zwart, die is enige erfgenaam van wijlen Dirk Canters
Blom, dat volgens copie acte van het testament d.d. 06-05-1742, enz; zie 01-05-1761a
01-05-1761b: Claas Kooij de Jong en Dirk Boor nevens Cornelis Teunisz Boer (zie 184-3180; 11-04-1758:
moet zijn Teunis Cornelisz Boer) voogden over de kinderen van deselve Cornelis Teunisz
Boer hebben, gezien zijn nooddruftige toestand voor het onderhoud van de kinderen, besloten uit
de opgekomen nalatenschap van Pieter van der Steeg f 50:18:2
05-06-1761: Tot voogden over ‘t nagelaten minderjarig kind van Jannetje (Cornelis) Berestraat aan haar verwekt
door Lambert (Gijsbertsz) Harder, genaamt Gijsbert (Lambertsz) Harder, zijn gestelt Jacob
Harder en Jacob Jan Eppen
11-09-1761: I.p.v. Jan Pietersz Boor werd Willem Voorthuijsen benevens Claas Kooij de Jonge tot voogd
gesteld over Ariaantje en Gijsbert (Willemsz) Rebel, kinderen van wijlen Bijtje Jacobs Schram
aan haar verwekt door Willem Arisz Rebel
- Tot voogden over Geertje Remmers en Gerrit Remmers kinderen van Remmert Sweris verwekt aan
Willempje Gerrits, die een dogter was van Aaltje Everts Huijgen, werden gecommitteerd Hendricus
Evertsz Huijgen, Pieter Jansz Schram en Gerbert Voorthuijsen, om ‘t regt op de nalatenschap van
voorn Aaltje Everts Huijgen waar te neemen
16-10-1761: Pieter van Dijk gehuwd met Gerritje Boskoop, alsmede Jan Boskoop, en Neeltje Boskoop
meerderjarige en ongehuwde dochter, de eenige nagebleven kinderen van wijlen Cornelis
Boskoop, en welke Gerritje Boskoop en wijlen Cornelis Boskoop volle suster en Broeder zijn
geweest en meede Erfgenamen van wijlen Alewijn Boskoop, gewoond en overleden (11-09-1761 ten
huijse van de gedaagde) in deezen dorpe CONTRA Dirk Visser gehuwd met Geertruij Boskoop
die ook een volle suster en meede Erfgenaem van wijlen Alewijn Boskoop. Dient dient lijst van de
nagelaten inventaris te geven.
13-11-1761-a: Akte van bewijs. Lambert Harder eerder gehuwd geweest met wijlen Jannetje Berestraat aan
welke hij verwekt heeft een minderjarige kind, genaamt Gijsbert (Lambertsz) Harder ter Eenre en
Jacob Harder en Jacob Jan Eppen als voogden ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e
huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 10 en opvoeding
13-11-1761-b: Tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrikje Huijberts Roos verwekt door
Gerrit (Dirksz) Hartog, genaamt Huijbert en Hendrik Gerritsz Hartog, zijn gesteld Dirk Jansz
Visser en Willem Strijker
Committeeren Jan Hendricksz Kaak en Dirk Hogenbirk tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van
wijlen Hendrik Jansz Kaak verwekt aan Trijntje Nuijen, genaamt Jan en Grietje Hendriks Kaak
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17-03-1762: Tot voogden over de 6 minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Dirk Meeuwisz, genaamt Jan,
Dirk, Gijsbert, Gerrit, Pieter en Matje Hendrik Dirk Meeuwis, de personen van Geurt Dirk
Meeuwisz en Geurt Lambert Ruijn
11-06-1762: Jan Aartsz Vos en Willem Troost als voogden over de 2 minderj. nagelaten kinderen van wijlen
Pieter Claasz Schram in huwelijk verwekt aan Jacomijntje Sas Eijsscher CONTRA
David de Jong als in huwelijk hebbende Alida Mijlof, die in Eerder huwelijk is getrouwd geweest
met de voorn Pieter Claasz Schram gedaagde; in totaal te betalen f 249:8:8 uit erfenis moeder
08-10-1762a: Rut Pietersz Koeman en Ebbe Spilt als bij acte dd 03-11-1752 gestelde voogden over de 3
minderj. kinderen van wijlen Teunis Barentsz genaamt, Joost, Annetje en Barend Teunisz ter
Eenre en de voorn. Annetje Teunisz als nu meerderjarig sijnde ter andere sijde, hebben rekening en
verantwoording gedaan als vogt:
ontvangen erfportie in de nalatenschap van wijlen hunnen oud Moege Meijnsje Hendriks f 59
08-10-1762b: Akte van bewijs. Gijsbert Martenz Bout weduwenaar van wijlen Marritje Rutten Moen ter
Eenre, en Jan Gerritz Bemmel en Claas Jansz Bout als bij acte dd 23-07-1762 gestelde voogden
over de 4 minderj. nagelaten kinderen van de voorn: Marritje Rutten Moen, genaamt, Rut, Marten,
Joost en Hendrikje (Gijsbertsz) Bout ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk
wenst, zijn overeengekomen: f 10/kind en opvoeding
16-12-1763: Ebbe Spilt en Dirk Boor gesteld als voogden over de 7 minderj. nagelaten kinderen van wijlen Jutje
(Willems) de Oude in huwelijk verwekt door Dirk Ebben Rijn, genaamt Ebbe, Willem, Cornelis,
Lambertje, Pieter, Rutje en Aaltje Dirksz Rijn
- Goossen Net en Tijmen Dirksz Cos tot voogden gesteld over de 3 minderj. kinderen van wijlen Aartje
Jans (van den Boom) in huwelijk verwekt door Willem (Lambertsz) Kaijer, genaamt Jan, Aaltje en
Marritje Willems Kaijer
13-01-1764: Akte van bewijs. Dirk Ebben Rijn, weduwenaar van wijlen Jutje Willems de Oude, aan welke hij
7 minderjarige kinderen heeft verwekt, genaamt Ebbe, Willem, Cornelis, Lambertje, Pieter, Rutje
en Aaltje Dirksz Rijn ter Eenre en de voogden Ebbe Spilt en Dirk Boor ter andere sijde. Te kennen
geevende dat den Eerste Comparant voornemens was sig weder ten huwelijk te begeeven, zijn
overeengekomen: f 100 voor de 7 kinderen, wat sieraden en opvoeding
30-01-1764: In de zaak van Aalt Ruijter, Pieter van Dijk en Cornelis Hijnen als Executeurs van den Testamente
van Aaltje Joosten Vree weduwe van Gijsbert (Cornelisz) Dominikus Eijschers CONTRA Aart
Claasz Cruijmert Gedaagde, advies hebbende ingewonnen van 2 neutrale advocaten te Amsterdam
door deselve sijn geadviseert, hebben scheepenen als volgt gevonnist: gedaegde dient f 237:1: te
voldoen ter zaeke van geleverde winkelwaren
17-02-1764: Tot voogden over Trijntje Cornelisz Visser, minderjarige nagelaten dogter van bijden wijlen
Cornelis Hendriksz Visser en Geertruij Lover de personen van Lambert Visser en Gerbert
Bouman
27-07-1764: In de plaats van Pieter Melz Boor, die op den 23 october 1739 was aangesteld tot curator met en
beneffens Jacob Glijn over de persoon van Marritje Rutten meerderjarige dogter dog welke niet
wel bij haer verstand is, werd gecommitteerd Dirk Boor
Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrikje (Jacobs) Comin verwekt door
Jan (Jansz) Vos, genaamt Ledewijn en Caatje Jans Vos, werden gesteld Jan Vos, Jan Schouw en Jacob
Willems Vos
Tot voogden over de 5 nagelaten kinderen van Hendrik Visser verwekt aan Aaltje Hendriks Rebel,
genaamt Lambertje, Fijtje, Claas, Hendrik en Jacob Hendriksz Visser, werden gecommitteerd
Gerbert Rebel en Lambert Willemsz Vos
07-09-1764: Tot voogden over de kinderen van Tijmen Dirksz Cos verwekt aan Lijsbeth Jans Visser, genaamt
Vrankje en Dirk Tijmensz Cos, werden gesteld Rijer Dirksz Cos en Pieter Jansz Schram
Tot voogden over de kinderen van Grietje Hendriks Snel verwekt door Jacob Aartsz Vos, genaamt
Nelletje, Jan, Fredrik en Gerritje Jacobsz Vos, werden gesteld Jan Aartsz Vos en Aart Jacobsz Vos
- Tot voogden over het minderjarig kind van wijlen Hendrik Jansz Kaak, genaamt Grietje Hendriks
Kaak werden gecommitteerd Dirk Elbertsz Hogenbirk en Jacob Willemsz Vos
14-12-1764: Tot voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Besseltje Jans Dop verwekt door
Cornelis Lambertsz Smit, genaamt Lambert, Jan, Lambertje Cornelisz Smit aangesteld Joost
Jansz Dop en Hendrik Harmensz Schaap
26-01-1765: In plaats van wijlen Jacob Tijmensz nevens Jacob Jansz Prins aangesteld Gerrit Tijmensz
aangesteld tot voogd over de magelaten kinderen van Claas Lambertsz Prins verwekt aan
Lambertje Lamberts Prins genaamt Lambert en Jan Claasz Prins
13-09-1765: Meijnsje Gerrits Weduwe van Jan Ebben/Eppen te kennen gevende dat zij met consent van haar
kinderen in de gemeenen boedel is blijven sitten. Dat sij comparant onder anderen nog een
(bouwvallig) huijs en erve bezit (nog belast met f 150) dat sij gaarne soude transporteren aan haar
soon Jacob Jan Ebben/Eppen, Gehoord hebbende:
Jacob Jan Ebben/Eppen,
Jan Claas Boshuijsen vader en voogd over sijne minderjarige kinderen verwekt aan Lambertje Jans Eppen,
Jannetje Gijsberts Harder wed. van Ep Jan Eppen, en moeder/voogdesse over haar 5 minderj. kinderen.
En laastelijk Buurmr. dezes dorps als door Armenmr. deses dorps alimenterende Jannetje Boshuijsen
weduwe van Gerrit Jan Eppen, die nagelaten heeft 3 minderjarige kinderen
04-10-1765: Akte van bewijs. Jan Vos weduwenaar van wijlen Hendrikje Comin aan welke hij heeft verwekt 2
minderj. kinderen genaamt Ledewijn en Caatje Jans Vos ter Eenre, en Jan Schouw en Jacob
Willemsz Vos als dd 27-07-1764 gestelde voogden. Te kennen gevende dat 1e comparante een 2e
huwelijk wenst, zijn overeengekomen f 25/kind en opvoeding
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01-11-1765: Aalt Ruijter en Cornelis Hijnen als door Aaltje Joosten Vree weduwe van Gijsbert Dominikus
bij Testament dd 18-06-1763, beneffens Pieter van Dijk, gestelde voogden over hare minderjarige
kinderen is het navolgende contract tussen hen en de de meerderjarige kinderen en erfgenamen
van wijlen Aaltje Joosten Vree wed. van Gijsbert Dominicus op den 19-10-1765 aangegaan:
Nanningh Hooning gehuwd met Jannetje Gijsberts Dominikus, Cornelis Hooning gehuwd met Claasje
Gijsberts Dominicus, voorts Joost Gijsbertsz Dominicus, mitsgaders
Aalt Ruijter, Pieter van Dijk en Cornelis Hijnen als voogden over de 2 minderjarige kinderen genaamt
Evert en Jakob Gijsbertsz Dominikus, zullen namens alle kinderen/erfgenamen een aantal personen sullen
aanspreken en desnoods dagvaarden over alle zodanige sommen aan de boedel van Aaltje Joosten Vree nog
schuldig: volgt een zeer lange lijst met namen
14-03-1766: Jan Gerritsz Doorn, en Pieter Aartsz die een soon is van wijlen Aart Cornelis Aartsz die
voogden waren over Bieltje Jacobs Baas minderjarige nagelaten dogter van wijlen Jacob Jacobsz
Baas verwekt aan Aaltje Reijers; volgt financiele verantwoording ten bedrage van f 100 voor
onderhoud van nagelaten kind
25-04-1766a: Akte van bewijs. Cornelis Lambertsz Smit weduwenaar van Besseltje Jans Dop aan welke hij
heeft verwekt 3 minderjarige kinderen genaamt Lambert, Jan en Lambertje Cornelis Smit ter Eenre
en Joost Jansz Dop en Hendrik Harmensz Schaap als dd 14-12-1764 gestelde voogden ter andere
sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 20/kind, en opvoeding
25-04-1766b: Akte van bewijs. Aaltje (Hendriks) Rebel eerder weduwe van Hendrik (Klaasz) Visser, dog nu
hertrouwd met Rut (Gerbertsz) Rebel ter Eenre en Gerbert Rebel en Lambert Willemsz Vos als
voogden over de 5 minderjarige kinderen genaamt Lambertje, Fijtje, Claas, Hendrik en Jacob
Hendriksz Visser ter andere sijde: f 15/kind, wat sieraden, opvoeding
02-01-1767: Dirk (Cornelisz) Rebel als voor de ½ meede Erfgenaam over de handt van de door zijne
Grootmoeder Maternel wijlen Geertje Gerrits Doorn in der tijd weduwe Jan Jaep Wijgertsz bij
Testament dd 29-08-1698 gepasseert voor Nots Joan Bosch te Naarden, aen nu meede wijlen Marritje
Rutten (Timmer) met de last van fidei commis nagelaten goederen, mitsgaders nogh als voor de ½ meede
erfgenaem over de hand van de door zijne overleeden oom Wijgert Jansz Doorn bij Testament dd 03-061739 voor Nots Hendrik Thierens binnen Huijsen gepasseerd aen voornoemde wijlen Marritje Rutten,
CONTRA
Dirk Boor en Jacob Glijn geweest zijnde Curators over de persoon van voorn. wijlen Marritje Rutten en
Jan Jansz Boer als voor de wederhelft (½) meede Erfgenaem van de goederen van wijlen Marritje Rutten,
mitsgaders Jan Gijsbertsz Brasser gehuwd met Gerritje Rutten Timmer en Jan Rutten Timmer zijnde
(Gerritje en Jan) de halve suster en broeder van ‘s vaders zijde van voornoemde Marritje Rutten,
Lambert Willemsz Vos gehuwd met Geertje Jans Boer, voorts Jan Jansz Boer en Gerbert Bouman als
voogden over Aeltje Jans Boer, zijnde (Geertje en Aaltje) de nagelaten kinderen van wijlen Lammertje
Rutten Timmer in egt verwekt aen voorn: Jan Jansz Boer, Pieter Isacsz Vlug gehuwd met Aeltje
Tijmens Timmer, Lammert Koog en Jan Jansz Boer als voogden over Geertje Tijmensz Timmer zijnde
(Aeltje en Geertje) kinderen kinderen van wijlen Tijmen Rutten Timmer in huwelijk verwekt aan wijlen
Aefje Cornelis en zijnde meede erfgenamen van haar overleeden halve suster van ‘s vaders zijde de na te
meldene Tijmentje Tijmens Timmer, en
Laestelijk Diaconen van de Gereformeerde gemeente te Huijsen, mitsgaders nogh de Armmeesteren van den
zelve dorpe, als alimenterende Nelletje, Rutje, Grietje, Hendrik, Neeltje en Rut Tijmensz Timmer zijnde
de nagelaaten kinderen van voorn. wijlen Tijmen Rutten Timmer in huwelijk verwekt bij Gijsbertje
Hendriks, welke kinderen ab intestato mede erfgenamen zijn van haere overleeden suster Tijmentje Tijmens
Timmer en nog als alimenterende voornoemde Gijsbertje Hendriks, als met en
02-01-1767: Vervolg
als met en
benevens voorn. haare kinderen, en gedagte Aaltje Tijmens Schipper Timmer en GeertjeTijmens Timmer
meede erfgenaem ab intestato van derselve overleden doghter Tijmetje Tijmens Timmer, welke voornoemde
Lambertje Rutten Timmer en Tijmen Rutten Timmer in der tijd neevens Jan Rutten Timmer en Gerritje
Rutten Timmer zijn geweest de halve suster en broeders van vaders zijde van Marritje Rutten; en zijnde
dus voornoemde Gerritje Rutten Timmer, Jan Rutten Timmer, Geertje Jansen Boer, Aeltje Jansen Boer,
Aeltje Tijmens Timmer, Geertje Tijmensen Timmer, Nelletje, Rutje, Grietje, Hendrik, Neeltje en Rut
Tijmensz Timmer en voornoemde Gijsbertje Hendriks tot de onbelaste goederen van voornoemde Marritje
Rutten geregtigd.
Genoemde Marritje Rutten nagelaten doghter van Claesje Jans (Doorn)
18-03-1768a: Tot voogden over het minderj. nagelaten kind van wijlen Claasje Timmer in huwelijk verwekt
door Meeuwis Cornelisz Vos, genaamt Gijsbert Meeuwisz Vos, werden gesteld Jacob Willemsz Vos en
Reijer Dirksz Cos
18-03-1768b: Willem Willemsz Teeuwisz en Gerbert Rebel als dd 11-03-1768 gestelde voogden over
Gerritje en Hendrikje Hendriks van Essen, minderjarige nagelaten kinderen van Hendrik Teunisz van
Essen, die de eenige nagelaaten zoon is geweest van Gerritje Everts aan haar verwekt door Teunis
(Hendriksz) van Essen, en welke 2 kinderen de universele erfgenaam zijn van voorn. Gerritje Everts,
Te kennen gevende dat de voorn. Gerritje Everts in gemeenschap van goederen is hertrouwd geweest
met Jan (Hendriksz) Troost woonagtig binnen desen dorpe en dat desehr op de 22-02-1768 alhier is
comen te overlijden. Volgt boedelverdeling uit de erfenissen, waaronder beijen die Jan Troost graag zou
willen behouden voor zijn onderhoud. De waarde van de beijen wordt geschat op: de beijen bestaande in
84 stok waardig ider stok f 2:18:- en een villetje f 0:15:29-04-1768: Akte van bewijs. Meeuwis Cornelisz Vos die eerder getrouwd was met wijlen Claasje Timmer ter
Eenre. En Jacob Willemsz Vos en Reijer Dirksz Cos als dd 18-03-1768 gestelde voogden over
Gijsbert Meeuwisz Vos eenig minderjarig nagelaten kind en universele erfgenaam van voorn:
Claasje Timmer in huwelijk verwekt door 1e comparant, zijn overeengekomen: f 100 en opvoeding
16-09-1768: Tot voogden over Christina, Hanna en Elisabeth Westerman minderjarige nagelaten kinderen van
wijlen Christina Pot in huwelijk verwekt door Stoffel Westerman woonagtig op Crailoo gesteld
de Heeren Anthonij van Renselaer Willemsz, en Pieter Schol
25-11-1768: Tot voogden over Magteldje Jans Schouw minderjarig nagelaten kind van Willempje Jans Vos
aan haar verwekt door Jan Dirksz Schouw, gesteld Jan Aartsz Duijn en Lambert Willemsz Vos
Tot voogden over Pieter Hendriksz Kruijthoet minderjarig nagelaten kind van wijlen Hendrik Pieterz
Kruijthoet verwekt bij Geertje Gijsberts Schaap, gesteld Dirk Elbertsz Hogenbirk en Jan Klijnman
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07-02-1769: Tot voogden over Barend Barendsz van der Hulst minderjarig nagelaten kind van Barend Teunisz
van der Hulst gesteld Jan Lambertsz Eppen en Joost Gijsbertsz Boomgaard
- Tot voogden over Wijgerd, Marten, Jan, Jannetje en Hendrik Jaspers Schaap de 5 minderjarige
kinderen van wijlen Jasper Wijgertsz Schaap verwekt aan Peijnsje Martens Bout, gesteld Lambert
Wijgertsz Schaap en Hendrik Harmensz Schaap
06-10-1769: Tot voogden over Marritje en Jannetje Jans Schram minderjarige nagelaten kinderen van wijlen
Jan Claasz Schram verwekt aan Trijntje (Rutten) de Graaf, gesteld Gerrit Tijmensz en Cornelis
Rebel
- Tot voogden over Pietertje, Hendrikje, Pieter, Aart en Willem Gerrits Kriek minderjarige nagelaten
kinderen van wijlen Gerrit Pietersz Kriek verwekt aan Heijltje Aarts Blok, gesteld Willem Cornelisz
Goijer en Tijmen Lambertsz Volkerden
Tot voogden over Jan, Lambert en Gerrit Claesz Doorn minderjarige nagelaten kinderen van wijlen
Jaapje Lamberts Glijn aan haar verwekt door Claas Jansz Doorn, gesteld Aaron Glijn en Jacob
Franken van Wessel
17-11-1769: Akte van bewijs. Trijntje de Graaf weduwe van Jan Claasz Schram en Gerrit Tijmensz en
Cornelis Rebel als dd 06-10-1769 gestelde voogden over 2 nagelaten kinderen, wetende dat 1e
comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 50/kind, opvoeding (onderpand een huis)
10-02-1770: Betreft contract over afhandeling van de nagelaten boedel van de binnen Huijsen gewoond hebbende
en overleden Willem Tijmensz Vlaanderen (waarbij op ‘t laatste moment de schout van Hilversum
de publieke verkoop van de hilversumse goederen ophield omdat hij daaraan ook zijn portie wilde
verdienen).
De contractanten zijn Jan Haan (zijn broer Cornelis Haan), Dirk Boor (thans overleden en te
vervangen door Gerrit Tijmensz en Hendrik Jacobs Dirks), Hendrik de Blinde, en Cornelis de
Jong die geauthoriseerd worden de gehele nagelaten boedel ten gelde sal sijn gemaakt ten behoeve
van crediteuren, met toestemming van de mondige kinderen en erfgenamen Lambertje Willems
Vlaanderen, de quasie minderjarige dogter Stijntje Willems Vlaanderen, Tijmen Willemsz
Vlaanderen, Annetje Willemsz Vlaanderen en voor haar minderjarige suster Annetje (Willems)
Vlaanderen gevolgd door een lange lijst van namen van contractanten/crediteuren
11-05-1770: Tot voogden over de 4 kinderen Rijk, Jan, Magteldje en Gerritje (Pieters) Vos van Pieter (Jansz)
Vos verwekt aan Geertje (Rijks) Kruijmer gecommitteerd Jan Dominicus Boomgaard en Jan
Schouw
- Tot voogden over de 4 kinderen Harmen, Jan, Jaapje en Klaasje (Hendriks) Slokker van Hendrik
(Jansz) Slokker verwekt aan Aaltje Harmens (Kruijmer) gecommitteerd Lambert Veerman en
Lambert Berestraat
22-05-1771: Door Claas Kooij de Jonge beneffens de berijds overleeden Dirk Boor als voogden over de 4
minderjarige kinderen van Teunis (Cornelisz) de Boer genaemt Teunis, Pieter, Elbert en de
inmiddels overleden Lijsbets Teunis de Boer, welke kinderen geinstitueerde meede erfgenaamen
zijn van wijlen hun oom Pieter van der Steeg, overleden binnen de Stad Amsterdam, dat hij
comparant met sijn meede voogden terstond van de erfenis een obligatie in Cap f 500 hadden
ingekogt. Dat 2 van de voorn. pupillen thans meerderjarig zijnde geworden. Dat hij comparant
vermits zijn lighaams swakheid buijten staat is om de obligatie te verkopen, en verzoekt comparants
zoon Adriaan (Claasz) Kooij daartoe te committeeren
14-06-1771: Tot voogden over de 6 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dirk Ebben Rijn verwekt aan
Jutje Willems de Oude, genaamt Ebbe, Willem, Cornelis, Pieter, Rutje en Aaltje Dirks Rijn tot
voogden gesteld Ebbe Spilt en Dirk Kooij Willemsz, hun belangen ten aansien van de gemeenen
boedel van voorn: Dirk Ebben Rijn en sijne nagelaten weduwe Lijsje Jans van Vliet
16-08-1771a: Tot voogden over de 2 minderjarige kinderen Jacob en Gerritje Elberts Eijgenloff van Grietje
Gerrits Goijer aan haar verwekt door wijlen Elbert (Jacobsz) Eijgenloff gesteld Jan Jansz
Bestevaer en Willem Cornelisz de Goijer
16-08-1771b: Het versoek door Geertruij Das, huijsvrouw van Hendrik (Eldertsz) Houthuijsen, dat vermits
haar man welke voor 1/3 portie geinstitueerde meede-erfgenaam is van wijlen Margaretha
Lubeking weduwe van Rut Pietersz Koeman, wegens seeker bekende omstandigheden buijten staat
was om de gemelde te helpen brengen tot effenhijd en liquiditeit haar man in dese te vervangen
27-09-1771: Tot voogden over Ebbetje Jans Swart minderjarig kind van Bieltje IJsaksz Spilt aan haar verwekt
door Jan Cornelisz Swart gesteld Ep Lambertsz Eppen en Hendrik Tijmensz Schipper
- Tot voogden over de 3 kinderen Tijmen, Geertje en Jannetje Lamberts Boer van Lambert Wesselsz
Boer verwekt aan Annetje Tijmens Wit Schipper (zie 04-10-1771: er staat onjuist Schipper, moet
zijn Wit) gesteld Gerrit Snel en Jacob Pietersz Goijer
04-10-1771a: Akte van bewijs. Bieltje IJsaks Spilt weduwe van Jan Cornelisz Swart ter eenre en Ep
Lamberts Eppen en Hendrik Tijmensz Schipper als voogden over het minderjarige kind Ebbetje
Jans Swart ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f
35, opvoeding
04-10-1771b: Akte van bewijs. Lambert Wesselsz Boer weduwenaar van Annetje Tijmens Schipper Wit ter
Eenre en Gerrit Snel en Jacob Pietersz Goijer als voogden over de 3 kinderen Tijmen, Geertje en
Jannetje Lamberts Boer, ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: f 10/kind en opvoeding
05-06-1772a: Ipv wijlen Dirk (Pietersz) Boor werd Pieter Lambertsz Kooij gesteld als voogd over Stijntje
(Dirks) de Oude, minderj.arige dogter van wijlen Jannetje Tijmens Schipper aan haar verwekt door
Dirk (Cornelisz) de Oude
- Tot voogden over de 2 minderjarige kinderen Cornelis en Fijtje den Ouden van wijlen Aaltje (Jacobs)
Verwelius verwekt door Dirk de Oude, gesteld Harmanus Verwelius en Dirk Meeuwisz Kooij
05-06-1772b: Willem Teeuwisz en Gerbert Rebel dd 11-03-1768 gestelde voogden over Gerritje Hendriks van
Essen mindrj. nagelaten dochter van wijlen Hendrik Teunisz van Essen, welk kind meede
Erfgenaam is geweest van haare Grootmoeder Gerritje Evertz en vervolgens ook nog voor de ½
Erfgenaame is geworden van de Portie bij haar zuster Hendrikje Hendriksz van Essen van de
voorn: Gerritje Everts aange-erft, te kennen geevende dat de gemelde hunne pupil is onder educatie
en alimentatie van haare moeder Trijntje Hendriks (Leerenmouwen), dan dat door de armoedigen
toestand van deselve haare moeder het gemelde kind niet na behoren kan werden verzorgt
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21-07-1772: Tot voogden over Aaltje Houthuijsen nagelaten minderj. kind van wijlen Jannetje (Jans) Prins
verwekt door Albert Houthuijsen gesteld Ebbe (Ijsaacksz) Spilt en Ebbe (Claesz) Kooij de Oude
25-07-1772: Akte van bewijs. Albert Houthuisen weduwnaar van wijlen Jannetje (Jans) Prins ter Eenre; En
Jan Cornelisz Maatjes gehuwd met Jannetje Hendriks Snijder, en Jan Hendriksz Snijder, welke
Jannetje en Jan Hendriksz Snijder beide kinderen zijn van de voorn: Jannetje (Jans) Prins
25-07-1772
verwekt in eerder huwelijk door Hendrik Jacobsz Snijder; en laastelijk Ebbe Spilt en Ebbe Kooij
de Oude als dd 21-07-1772 gestelde voogden over Aaltje Alberts Houthuisen, minderjarig
nagelaten kind van voorn: Jannetje Prins (overleden 12-05-1772 in Huisen) in huwelijk verwekt
door 1e comparant. Elk kind erft 1/3 Egale portie. Totale boedel geschat op f 3.600. Per kind f 600
21-07-1772

28-08-1772 28-08-1772: Akte van scheidingen en uitkoop t.b.v Aaltje Alberts Houthuisen. Zie 184-3180;27-07-1772
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25-09-1772: Dirk Cornelisz den Ouden laast weduwenaar van Aaltje (Jacobs) Verwelius ter eenre; en
Harmanus (Jacobsz) Verwelius en Dirk Meeuwisz Kooij als dd 05-06-01772 gestelde voogden
over de 2 minderjarige nagelaten kinderen Cornelis en Fijtje den Oude, van Aaltje (Jacobs)
Verwelius aan haar verwekt door 1e comparant, die een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f
75/kind, sieraden, opvoeding
22-01-1773a: Willem Schram gehuwd met Geertruij (Hendriks) Lamphen, woonende te Laaren, Dat Dirk
Jansz Hogenbirk op 09-06-1769 in Huisen is overleeden, de kinderen van hen Supplianten zoo uit
kragte van opgemelde Testament, als opgevolgde Sententie van den Edele Hove van Holland dd Maij
1772 zijn geworden desselvs meede Erfgenamen voor 1/8 portie. Dat den boedel van voorn: Dirk
Jannsz Hogenbirk op 05-11-1772 is gescheiden en verdeeld, en also onder Pieter Ploos van Amstel
en Lambert Jacobsz Glijn bij Testament gestelde voogden en administrateurs een som van f
748:15:12 is berustende to welke de Suppliante geregtigd zijn. Dat zij 2e suppliante (= Geertruij
Lamphe), welke een susters dogter is van de voorn: Dirk Jansz Hogenbirk en dus ab intestato
zijne meede erfgenaam zoude geweest zijn en gezien gedane uitspraken ook had verwacht, te meer
daar zij supplianten zig bevinden in een allerdroevigste omstandigheid, door dien in den Jaare 1766,
in het huis bij hun tot Laaren bewoond brand zijnde ontstaan, alle haar supplianten inboedel,
mitsgaders rademakers gereedschap en hout, uitmakende haar geheel besittingen; door de vlammen
zijn verteerd.
22-01-1773b: Aart van de Schilde gehuwd met Willemijntje Lanfen (= Lamphen ?), woonagtig binnen de stad
Amstedam. Dat sij supplianten bij den anderen verwekt en thans in leeven hebbende 5 kinderen,
deselve zoo uit kragte van het Testament van wijlen Dirk Jansz Hogenbirk, gewoond en overleden
binnen deesen dorpe, voor 1/8 portie meede-erfgenaamen van voorn Dirk Jansz Hogenbirk (zie
verder 22-01-1773a). Supplianten verkeren thans in sobere en armoedige staat. Verzoek afgewezen.
29-10-1773: Tot voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen Gerrit, Hendrik (moet zijn: Hendrikje) en
Geertje Lamberts Brasser van wijlen Emmetje Hendriks (moet zijn: Gerrits) Snijder aan haar
verwekt door Lambert (Gijsbertsz) Brasser gesteld Jan Gijsbertsz Brasser en Rut Rebel
11-12-1773: Joost Jansz Dop en Hendrik Harmen Schaap als dd 14-12-1764 gestelde voogden over de
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Besseltje Jans Dop verwekt door Cornelis Lambert
Smit, genaamt Lambert, Jan en Lambertje Cornelis Smit, welke Besseltje Jans Dop een dogter is
geweest van wijlen Jan Mijnsz Dop gewoond hebbende en overleeden onder Emenes Buijtendijk
en sijnde de gemelde kinderen meede erfgenaam van de voorn: Jan Mijns Dop: o.a. 2 huizen
13-05-1774: Tot voogden over Dirkje Jacobs Goijer minderjarige nagelaten dogter van wijlen Diewertje
Jacobs Vos aan haar verwekt door Jacob Pietersz Goijer gesteld Aart Vos en Hendrik Vos
Akte van bewijs. Jacob Pietersz Goijer wenst een 2e huwelijk. Zijn overeengekomen: oorijsers, de
lijfklederen van moeder, en opvoeding
08-07-1774: Tot voogden over de 3 minderjarige kinderen Gijsbert, Cornelis en Annetje (Woberts) de Jong van
Wobert (Govert Cornelisz) de Jong en wijlen Claasje (Gijsberts) Schaap gesteld Dirk Elbertsz
Hogenbirk en Willem Cornelisz de Jong
30-09-1774a: Tot voogden over het minderjarige nagelaten kind Wijgert Jansz Schaap van wijlen Geertje
Lamberts Smit aan haar verwekt door Jan Wijgertsz Schaap gesteld Jacob Lambertsz Smit en
Jacob Wijgertsz Schaap
30-09-1774b: Akte van bewijs. Lambert (Gijsbertsz) Brasser weduwenaar van wijlen Emmetje Hendriks
(moet zijn: Gerrits) Snijder ter Eenre, En Jan Gijsberts Brasser en Rut Rebel als dd 29-10-1773
gestelde voogden over de 3 minderjarige kinderen Gerrit, Hendrik (moet zijn: Hendrikje) en
Geertje Lamberts Brasser ter andere sijde. wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: f 10/kind, opvoeding en een bruijdegoms of bruijdspak op hun trouwdag,
30-09-1774c: Akte van bewijs. Jan Wijgertsz Schaap weduwenaar van wijlen Geertje Lamberts Smit ter
Eenre, en Jacob Lambertsz Smit en Jacob Wijgertsz Schaap als voogden over Wijgerd Jansz
Schaap, eenig minderjarig nagelaten kind, zijn overeengekomen: f 100 en opvoeding

Schepenrol, Reghterlijke verslagen; 21-10-1774 - 31-01-1807
21-06-1776; Cornelis (Hendricksz) Hijnen gehuwd met Teuntje Jans Gravendijk, eenige dogter en universele
Erfgenaam ab intestate van wijlen Bijtje Everts Huijgen laast weduwe van Jan Rutten Timmer
toont het volgende contract aangaande den boedel en nalatenschap van voorn Jan Rutten Timmer,
luijdende als volgt: wij ondergetekenden
- Jan Gijsbertsz Brasser als in huwelijk hebbende Geertje Rutten Timmer; voor 1/3
- Lambert Willemsz Vos als in huwelijk hebbende Geertje Jans Boer die een dogter is van wijlen
Lambertje Rutten Timmer, voor 1/3
- Pieter (Isaacksz) Vlug als in huwelijk hebbende Aaltje Tijmens Timmer, voor 1/8 in 1/3
- Cornelis Meeuwisz Vos in huwelijk hebbende Geertje Tijmens Timmer, voor 1/8 in 1/3
- Willem van Walen in huwelijk hebbende Neeltje Tijmens Timmer, voor 1/8 in 1/3
- Jan Wijgertsz Schaap in huwelijk hebbende Hendrikje Tijmens Timmer, voor 1/8 in 1/3
- Jan Schouten in huwelijk hebbende Rutje Tijmens Timmer, voor 1/8 in 1/3
- en Nelletje Tijmens Timmer meerderjarige ongehuwde dogter, voor 1/8 in 1/3
- Grietje Tijmens Timmer, minderjarig, voor 1/8 in 1/3,
- Rut Tijmensz Timmer, minderjarig, voor 1/8 in 1/3
Dat voorts van Cornelis (Hendriksz) Hijnen, als in huwelijk hebbende Teuntje Jans Gravendijk, die
de eenige dogter en erfgenaam is van de voorn Bijtje Everts Huijgen aan deselve in eerder huwelijk
verwekt door Jan Rijmersz hebben bekomen behoorlijke openinge van de staat des gemenen boedels
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21-11-1777: Tot voogden over Huijbert Gerritsz Bakker nagelaten soon van wijlen Gerrit (Jansz) Bakker
gesteld Hendrik Troost en Willem Cornelisz Gooijer
30-01-1778: Tot voogden over Claas Lambertsz Cos minderjarige soon van wijlen Jannetje Lambert Cos aan
deselve in huwelijk verwekt door Lambert (Jacobsz) Cos, mitsgaders over het minderjarig
nagelaten kind van wijlen Gerritje Lambertje Cos genaamt Lambertje Lamberts Eppen aan
deselve in huwelijk verwekt door Lambert Eppen en welke Gerritje Lamberts Cos meede een
dogter was van de voorn Jannetje Lamberts Cos an deselve in huwelijk verwekt door bovengemelde
Lambert Cos, aangesteld de personen Geurt Lambertsz Ruijn en Dirk (Elbertsz) Hogenbirk
06-03-1778: Tot voogden over Jannetje en Geertje Pietersz Boor minderjarige kinderen van wijlen Fijtje
(Claas) Meijertsz aan deselve in huwelijk verwekt door Pieter Jansz Boor, aangesteld Dirk
Meeuwisz Kooij alhier woonagtig en Pieter Langendijk wonende te Eemnes, en Cornelis
Barreveld te Loosdrecht
23-10-1778: Hendrik (Ariesz) van ‘t Veld in huwelijk hebbende Geertje Dirks Rebel, nagelaten dochter en
mede erfgenaem an intesto van wijlen Bijtje Rijksz Lustigh in huwelijk verwekt met nu meede
wijlen Dirk (Cornelisz) Rebel, woonende de suppliant binnen Muijden. De voor Geertje d.d. 2509-1750 gestelde voogden waren Arij Cornelisz Rebel en Lammert Rijksz Lustigh
14-07-1780: Aaron (Jacobsz) Gleijn geef te kennen:
- dat hij in eerder huwelijk is getrouwt geweest met wijlen Magteldje Voorthuijsen, dogter van nu
meede wijlen Pieter Willemsz Voorthuijsen (overleden 14-08-1779) en Nelletje Gerberts Bouman
(overleden 22-02-1780) indertijd egtelieden
- aan deselve sijne nu overleden huijsvrouw heeft verwekt een nagelaten dochter genaamt Margarietje
(Aarons) Gleijn.
- tot voogden over en administrateuren voor Margarietje Gleijn die de ½ van haar grootmoeder erft,
gesteld Cornelis Rebel alhiet woonagtig en Hendrik Lits woonagtig te Amsterdam
30-03-1781: Cornelis (Hendricksz) Hijnen en Adrianus Wieland als door nu wijlen Geertruij (Hendriks)
Boskoop weduwe van Dirk Janse Visser, gewoont en overleeden binnen dese dorpe, aangesteld tot
voogden over haar minderjarige meede erfgenamen als over die van haare vooroverleeden man
gedagte Dirk Janze Visser en tot Administrateurs derselver goederen en dus repraesenteerende
Geertruij Harmens Zwart nagelate minderjarig kind van Harmen Hendriks Zwart in Egt
verwekt bij nu meede wijlen Neeltje Dirks Visser, die een dogter was van gezeijde Dirk Janse
Visser en Geertruij Boskoop, en welke Geertruij Harmens Zwart oversulx voor 1/3 portie meede
erfgenaame van haar opgenoemde Grootmoeder Maternel gezeide wijlen Geertruij Boskoop
05-09-1783: Dirk Kooij Willemsz, Adrianus Kooij, als voogden over Jannetje Boor en Geertje Pieters Boor
en desselve vaderlijke goederen, als meede Pieter Kooij Lambertsz, Ebbe Reijn, en Wouter
Hendriksz van Riebroek als voogden over Jan Boor, Beijtje Boor, Aeltje Boor en Hendrikje
Pieters Boor en hunnen vaderlijke goederen, welke Jannetje, Geertje, Jan, Beijtje, Aaltje en
Hendrikje Pieters Boor zijn de eenige nagelaten kinderen en algehele erfgenamen van wijlen Pieter
Janse Boor gewoont hebbende en overleden 23-07-1783 binnen dezen dorpe, en welke Jannetje en
Geertje Pieters Boor in eerder huwelijk verwekt bij meede wijlen Feijtje Meijertse, en Jan,
Beijtje, Aeltje en Hendrikje Boor door hem in later huwelijk met Femmetje Stevens van der
Horst, wonende de 4 eerste supplianten binnen dezen dorpe en de laeste onder jurisdictie van
Almelo
16-04-1784: Akte van bewijs. Jan Krijnen de Wilde weduwenaar van wijlen Grietje Joosten Westland ter
eenre en Cornelis van der Poel en Jacob Joosten Westland d.d. 10-04-1784 gestelde voogden over
de 2 minderjarige kinderen, genaamt Annetje de Wilde oud 7 Jaaren en Nelletje de Wilde oud 5
Jaaren ter andere sijde. Aan beide kinderen samen f 250 en wat sieraden
25-04-1785: Akte van bewijs. Lambert Jansz Baas weduwenaar van op 03-11-1783 overleden Marritje
(Aartsz) van As, ter eenre en Dirk van As, en Evertz Claasz als d.d. 23-04-1785 gestelde voogden
over hun in huwelijk verwekte kinderen Jannetje, Jan en Teuntje Lambertsz Baas, minderjarige
nagelaten kinderen
14-07-1786: Akte van bewijs. Hendrik (Jacobsz) Vos weduwenaar van de op 24-11-1779 overleden Aafje
Willems Keijer ter eenre en Jan (Willemsz) Keijer en Fredrik (Jacobsz) Vos als d.d. 17-03-1786
gestelde voogden over hun in huwelijk verwekte minderjarige, nagelaten kinderen Aartje, Marritje
en Geertje Hendricks Vos
02-02-1787: Akte van bewijs. Jan Jansz Bout weduwenaar van Jannetje Lambertsze Schaap ter eenre en Jan
Lambertsze Schaap en Claas Janz Bout als voogden over Jan Jansz Bout de Jonge hun in
huwelijk verwekte, nagelaten, minderjarige zoon
16-05-1788: Akte van bewijs. Hendrik Harmenze Schaap weduwenaar van de op 30-09-1787 overleden
Ebbetje (Aalten) Ruijter ter eenre en Jacob Harmenze Schaap, Willem Lambertze Smit, en
Pieter Willemze Schaap als d.d. 18-01-1788 aangestelde voogden over Harmpje en Harmen
Hendrikze Schaap hun in huwelijk verwekte nagelaten minderjarige kinderen
23-01-1789: Akte van bewijs. Lambert Willemsz Schaap weduwenaar van de op 13-10-1786 overleden Aaltje
Jansz Vos ter eenre en Aart Jansz Vos en Pieter Willemsz Schaap als op huiijden 23-01-1789
aangestelde voogden over Willem Lambertsz Schaap en Jan Lambertsz Schaap hun in huwelijk
verwekte minderjarige kinderen
29-01-1790: Pieter Lambertze Kooij en Ebbe Rhijn als met en benevens Wouter Hendrikze van Reebroek
voogden over Beitje, Jan, Aeltje en Hendrikje Pieterze Boor, minderjarige kinderen en medeerfgenamen van wijlen Pieter Jansze Boor geprocreeerd met na te melden Femmetje Steevens
van der Horst CONTRA Reijnier Ides als getrouwd hebbende Femmetje Steevens van der
Horst: te betalen f 2034
20-01-1792: Akte van bewijs. Jacob Harmensz Schaap weduwenaar van de op 23-12-1790 overleden
Jannetje Aalten Ruijter ter eenre en Hendrik Harmenze Schaap, Willem Lambertze Smit en
Pieter Willemze Schaap als d.d. 14-01-1792 aangestelde voogden over Hendrik Jacobze Schaap
hun minderjarige nagelaten zoon ter andere zijde
03-05-1793: Akte van bewijs. Teuntje Janze ‘s Gravendijk weduwe van Cornelis (Hendricksz) Hijnen ter
eenre, en Aart Janze Vos, Hendrik Harmenze Schaap en Jacob Harmenze Schaap als d.d. 31-011793 aangestelde voogden over Meijnsje, Harmen en Evert Hijnen hun minderjarige nagelaten
kinderen; Ieder kind f 65 en sieraden
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28-06-1793: Akte van bewijs. IJzak Eppen weduwenaar van de op 13-04-1792 overleden Jaapje (Lamberts)
Veerman ter eenre en IJzak Spilt en Lubbert Schaap als d.d. 31-01-1793 aangestelde voogden over
Ep, Lambert en Jan IJzakse Eppen hun minderjarige nagelaten kinderen
14-03-1794: Willem van Walen mr. Metselaer wonende binnen deeze dorpe CONTRA Elbert Gerritze Klijn
meede alhier woonagtig
- Tot voogden over Ep Willemze Eppen minderjarige nagelaten zoon van Deliaantje Joosten van der
Hulst in huwelijk verwekt door Willem Eppen aangesteld Joost (Teunisz) van der Hulst en Jan Ep
Eppen
14-03-1794
- Jacob Lambertsze Smit weduwenaar van wijlen Magteldje Janze Vos nalatende een nog minderjarige
dogter genaamt Lambertje Jacobze Smit welke bij representatie in haar moeders plaatse voor 1/3 portie
erfgenaam is geworden van haar op 03-05-1793 overleden Grootmoeder Marritje Cornelis Besuijn
weduwe van Jan Aartsze Vos,
11-04-1794: Akte van bewijs. Grietje (Hendriks) Mol weduwe van Gerrit Willemze Schram ter eenre en
Lambert Willemze Schram en Tijmen Janz Prins als d.d. 30-01-1794 gestelde voogden over
11-04-1794
Hendrik Gerritze Schram en Willem Gerritze Schram hun minderjarige nagelaten kinderen
30-05-1794: Klaas Hage in huwelijk gehad hebbende wijlen Aaltje Adriaans Westland nalatende een nog
minderjarige dochter genaamt Geertje Hage bij representatie in haar moeders plaatse eenige en
30-05-1794
geheele erfgenaam van haar op 03-02-1794 overleden Grootmoeder Krijntje (Abrahams)
Streefkerk weduwe van Adriaan (Pietersz) Westland
24-09-1794: Tot voogden over de 7 minderjarige kinderen van wijlen Jannetje Jans Snijder verwekt bij
Wijgert Jaspersz Schaap, genaamt Annetje, Peijnsje, Jannetje, Geertje, Jan, Hendrikje en
Grietje Wijgertze Schaap aangesteld Evert Klaaszen en Marten Jasperzen Schaap
24-09-1794
30-10-1794: verleend acte van admissie aan Hendrik van Dorssen omme binnen deeze dorpe als slagter en
vleeshouwer te fungeren
05-06-1795: Akte van bewijs. Jacob Jacobse Kos weduwenaar van de op 03-11-1793 overleden Aaltje (Jans)
van der Roest ter eenre en Jan (Jansz) van der Roest en Jacob Lambertze Kos als d.d. 16-08-1794
05-06-1795
gestelde voogden over Jacob, Aaltje en Jan Jacobze Kos, hun in huwelijk verwekte minderjarige
nagelaaten kinderen
08-07-1795: Tot voogden over de 5 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lijsje Wiertman verwekt
door Petrus (Meeuwisz) Kooij genaamt Jannetje, Aaltje, Adriaan, Ebbe en Meeuwis Kooij zijn
aangesteld Dirk Meeuwisz Kooij en Hendrik Visser
08-07-1795
- Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Evert (Gerritsz) Slokker verwekt
bij Aagje Janze Ruijter, genaamt Jan en Aaltje (Evertsz) Slokker, zijn aangesteld Nanne (Gerritsz)
Slokker en Gerrit (Jansz) Ruijter
17-07-1795- 17-07-1795-A: Akte van bewijs. Petrus (Meeuwisz) Kooij weduwenaar van de op 22-04-1791 overleden
Lijsje Wiertman ter eenre en Dirk Meeuwisz Kooij en Hendrik Visser als d.d. 08-07-1795 gestelde voogden
A
over hun 5 minderjarige kinderen Jannetje, Aaltje, Adriaan, Ebbe en Meeuwis (Dirksz) Kooij
17-07-1795-B: Akte van bewijs. Aagje Janze Ruijter weduwe van de half juni 1791 overleden Evert
17-07-1795(Gerritsz) Slokker ter eenre en Nanne (Gerritsz) Slokker en Gerrit (Jansz) Ruijter als d.d. 08-07B
1795 gestelde voogden over de minderjarige kinderen Jan en Aaltje (Everts) Slokker
16-02-1796: Verzoek tot onder curatele doen stellen. Jan Pietersz Honing geeft te kennen dat uijt hoofde der
slegte conduites van deszelfs Huijsvrouw Catharina (Jans) Makinje veroorzaakt door ‘t onmatig
gebruijk van sterken drank, te overvloedig bekend, enz.
Was geteekende Moeder Lena (Jans) Schouw in presentie van Pr (Pieter Dircksz) Boor en
16-02-1796
deszelfs huijsvrouw, en Jacob Eppen Baas egtgenoot van Grietje (Jans) Makkinje zijnde behuwd
Broeder en Zuster van Catharina (Jans) Makinje Huijsvrouw van Jan Pietersze Honing
Verklaren met bovenstaande verzoek te confirmeeren
09-08-1796: Aan Klaas (Jansz) Boshuizen is verleend Acte van Admissie om alhier te mogen verkoopen Coffij,
Thee, Chocolade, Tabak en verdere kruideniers waaren
04-11-1796: Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Elbert (Dirksz) Hoogenbirk,
verwekt bij Jannetje Ides (Broer), genaamd Elisabeth en Jacob Elbertsze Hoogenbirk,
aangesteld Dirk (Elbertsz) Hoogenbirk en Ide Broer
09-08-1796 15-12-1796: Tot voogden over de 3 nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jaapjen Hendriks Slokker
verwekt door Teunis Joosten van der Hulst genaamd Joost, Aaltje en Zwaantje Teunisze van
t/m
der Hulst, aangesteld Joost van der Hulst en Harmen (Hendriksz) Slokker
28-04-1797 03-02-1797: Tot voogden over de 5 minderjarige nagelaten kinderen van beide wijlen Rijk Pietersz Vos en
Grietje (Harmens) Makkinje, genaamd Petrus, Harmen, Gijsbert, Lammertje en Geertje (Rijks)
Vos aangesteld Jan Peterszen Vos en Jan (Dirksz) Schouw
03-02-1797: Tot voogden over de 4 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jannetje (Lamberts) de Boer
verwekt door Meeuwis (Gerbertsz) Rebel genaamd Gerbert, Annetje, Gijsbertje en Lammert
(Meeuwisz) Rebel aangesteld Wessel (Lambertsz) de Boer en Jacob Visser

28-06-1793

3181

09-08-1796 28-04-1797: Acte van Admissie om alhier te mogen verkopen Koffij, Thee, Tabak, Chocolade en verdere
t/m
kruidenierswaren aan: Willemijntje Vos
Dito aan respectievelijk Hendrik Gerritsz Bakkert, Magdalena Sas Weduwe van Dirk Boor, Jan
28-04-1797
Tijmensen en aan Jannetje Jans Boor weduwe van Willem (Pietersz) Voorthuizen
Vervolg

3181

Acte van Admissie om te mogen verkopen Koffij, Thee, Tabak, Chocolade en verdere kruidenierswaren aan:
29-04-1797: Aaltje (Alberts) Houthuizen Weduwe van Pieter (Claesz) van As
02-05-1797: Anna Gorter weduwe van Cornelis Pels
03-05-1797: Gerrit van As
30-06-1797: Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lambert Rijken Eppen
verwekt aan Geertje (Lamberts) Kruimer, genaamd Mijnsje en Rijk Lambertsz Eppen
aangesteld Joost (Aartsz) Kruimer en Jan Janszen Eppen

29-04-1797
t/m
30-06-1797
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27-11-1798
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13-12-1798
t/m
12-07-1799
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12-07-1799
t/m
30-05-1800
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06-09-1800
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12-03-1802

3181

25-02-1803
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20-05-1803

3181

17-06-1803
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02-08-1803

3181

07-02-1804

27-11-1798: Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Andries Jansz Eppen verwekt
bij Melisje Lamberts Veerman, genaamd Jan en Lambert Andrieszen Eppen aangesteld Lambert
Baas en Frederik Vos om het Recht en Interest van de zelve minderjaarigen waar te nemen in den
boedel en nalatenschap van hun nu overleden Grootmoeder Jannetje Hendriks Zunder weduwe
van Jan Lambertsz Eppen
27-11-1798: Tot voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Jansz Eppen
verwekt aan Betje Aartsen Veerman, genaamd Jannetje, Aart en Jan Hendriksz Eppen,
aangesteld Isaak Spilt en Cornelis Lambertsz Smit om het Recht en Interest van de zelve
minderjaarigen waar te nemen in den boedel en nalatenschap van hun nu overleden Grootmoeder
Jannetje Hendriks Zunder weduwe van Jan Lambertsz Eppen
05-12-1798: Acte van Admissie voor verkoop xx en andere kruidenierswaren aan Jan Snijder
13-12-1798: Tot voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Judit (Jans) van der Roest
verwekt door Cornelis Cornelisz Visser, genaamd Cornelis, Tijmen, Aaltje Corneliszen Visser
aangesteld Jan (Jansz) van der Roest en Tijmen Zwaningen Smit om het recht waar te nemen in
den boedel van hunnen Moeder
13-12-1798: Tot voogden over het minderjarig nagelaten kind van wijlen Pieter Jacobsz Prins verwekt aan
Aaltje van ‘t Land, genaamd Jacob Pietersze Prins, aangesteld Jan Keijer en Jan Jacobsz Prins
19-12-1798: Acte van Admissie voor xx en kruidenierswaren aan Klaasje Jans Maatjes
04-01-1799: Tot voogden over het minderjarig nagelaten kind van wijlen Jacob (Hendriksz) Visser verwekt
aan Rutje (Dirks) Reijn genaamd Aaltje Jacobs Visser, aangesteld Ebbe (Dirksz) Reijn en
Hendrik (Hendriksz) Visser
08-03-1799: Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaaen kinderen van wijlen Pietje van der Velden
verwekt door Joseph (Jurriaansz) Beugelaar genaamd Hendrik en Jannes Josephsz, aangesteld
Hendrik Vos en Klaas Beugelaar
12-07-1799: Acte van Admissie om alhier wijn bij de fles te mogen verkoopen aan Klaasje (Dirks) Boor,
Weduwe van Bernardus Meulman
12-07-1799: Acte van Admissie voor xx en kruidenierswarehn aan Klaasje (Dirks) Boor weduwe van
Bernardus Meulman
07-03-1800: Acte van Admissie aan Cornelis (Cornelisz ?) Visser als kramer van zeep in de plaats van wijlen
Dirk Willemsz Kooij
04-04-1800: In plaats van wijlen Jan Hendriksz Zwart tot mede-voogd over de minderjarige nagelaten
kinderen van wijlen Harmen Hendriksz Swart verwekt aan Neeltje Pieterse van Dijk genaamd
Gerritje Harmens Zwart en Hendrik Harmens Zwart aangesteld Adrianus Wieland
30-05-1800: Acte van Admissie voor xx en kruidenierswaren aan Pieter Reijersz Koeman
30-05-1800: Acte van Admissie aan Pieter Reijersz Koeman als Flessiaan binnen dezen Dorpe
06-09-1800: Request tot curatele stelling. Tijmen Janse Prins weleer getrouwd geweest zijnde met Marretje
Lamme Volkerde, hun meerderjarige jonge dogter Gerritje Tijmesse Prins, en Jan Claasse Prins
als in huwelijk hebbende Annetje Lamme Volkerde , alle woonachtig binnen dezen Dorpe, en
zijnde de eerstgemelde behuwd broeder en de tweede oomzegster, de derde mede behuwd
broeder, en de laatstgemelde de eige zuster en alzo te zamen de eenige naaste bloedvriende van
Tijmen Lamme Volkerde, mede binnen dezen Dorpe woonachtig, dat zij Supplianten tot hunne
grievende smerten al voor lange tijden herwaarts en nu nog dagelijks moeten ondervinden, dat de zo
geme: hunne behuwde broeder, oom en eige broeder Tijmen Lamme Volkerden door het
dagelijks onmaatig gebruiken van sterke drank zig zodanig te buitengaat enz
06-03-1802: Magdalena Sas weduwe van Dirk (Pietersz) Boor heeft afstand gedaan van haar Acte van
Admissie als kleine kramer van zeep
06-03-1802: Acte van Admissie aan Klaasje (Dirks) Boor weduwe van Bernardus Meulman als kramer van
zeep in de plaatse van Magdalena Sas weduwe van Dirk Boor
12-03-1802: Acte van Admissie aan Jan Voorthuizen om alhier als voerman en verhuurder van rijtuigen en
paarden te mogen fungeren
10-12-1802: Tot voogden over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jaapje (Lamberts) Veerman
verwekt door IJzak Eppen Eppen, genaamd Ep en Lambert IJzaks Eppen, aangesteld IJzak
(Cornelisz) Spilt en Lubbert (Lambertsz) Schaap om hun recht waar te nemen in de boedel van
hun Grootvader Lambert Veerman
25-02-1803: Tot voogden over het minderj. nagel. kind genaamd Aalt Meeuwisze van der Wal van wijlen
Meeuwis (Cornelisz) van der Wal, in huwelijk verwekt aan Klaasje Gijsberts Meijers, zijn
gesteld Cornelis van der Wal en Jacob Lambertsz Kos
20-05-1803: Tot voogden over Hendrik en Willem Gerritsz Schram, minderj. nagel. kinderen van wijlen
Gerrit Willemsz Schram verwekt aan Grietje Hendriks Mol, zijn aangesteld Frederik Vos en
Gerrit Jan Aartszen Vos om het recht waar te nemen in de boedel van hun nu overleden Oom
Lambert Willemsz Schram
17-06-1803: Admissie verleend aan Jan Maggrijn om als Herbergier en Tapper van wijnen, bieren,
brandewijnen en gedistilleerde wateren te fungeren: doch daarbij wel expresselijk aan hem verboden,
om op den Zondag te mogen tappen of gelaagen te zetten
02-08-1803: Cornelis Rebel doet afstand van Admissie tot verkoopen van zeep mitsg. Coffij enz
- Admissie verleend aan Hendrik Rebel als kleine Kramer in zeep en wijders koffij enz
07-02-1804: Tot voogden over Lambert en Willempje Cornelisze van der Wal de 2 minderj. nagel. kinderen
van wijlen Cornelis Aalten van der Wal verwekt aan Pietertje (Lamberts) Groot, zijn gesteld
Meeuwis (Gerbertsz) Rebel en Jacob Jacobsze Kos
09-03-1804: Tot voogden over Klaasje en Teuntje Gijsbertsze de Jong de 2 minderj. nagel. van wijlen Nelletje
Cornelisze Heine aan haar verwekt door Gijsbert Wobertsze de Jong, zijn gesteld Gijsbert
Wobertsze de Jong en Rut Kooij om waar te nemen in den boedel van hun overleden grootvader
Harmen Wiggertsze Schaap (klopt niet ?)
13-04-1804: Tot voogden over Harmen en Lambert Pietersz Schaap de 2 minderj. nagel. kinderen van wijlen
Willempje Harmsen Schaap aan haar verwekt door Pieter Willemsz Schaap, zijn gesteld Pieter
Willemsz Schaap en Aart Jansz Vos om waar te nemen in den boedel van hun overleden
grootvader Harmen Wiggertsz Schaap
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08-06-1804: Admissie aan Jacob van der Wal voor verkoop Koffij, Thee, Chocolade, Tabak en verdere
kruidenierswaren
- Admissie aan Jan Maggrijn voor verkoop idem
Tot voogden over Emmetje, Elandia, Aart en Lambert Jacobsze Vos de 4 minderj. nagel.
kinderen van wijlen Jacob Aartszen Vos verwekt aan Geertje Lamberts Brasser, zijn gesteld
Melis Aartszen Vos en Gerrit Lambertsz Brasser
07-08-1804: Tot voogden over Aaltje, Aafje en Klaas Cornelisze Boshuisen de 3 minderj. nagel. kinderen van
wijlen Jannetje (Reijers) Koeman aan haar verwekt door Cornelis (Klaasz) Boshuisen, zijn
gesteld Klaas Jansz Boshuisen en Klaas Kruimer
24-08-1804: Tot voogden over Cornelis en Dirk Jansz Doorn de 2 minderj. nagel. kinderen van wijlen
Annetje Dirks Klijn aan haar verwekt door Jan Cornelisz Doorn, zijn gesteld Pieter Geurtsen
Visser en Klaas Klaaszen Kruimer
04-09-1804: Tot voogden over Klaas Gerritsz Bakker ‘t minderj. nagel. kind van wijlen Gerrit Hendriksz
Bakker verwekt aan mede wijlen Marritje Klaassen Bout, zijn gesteld Anthoni (Adriaensz)
Kooij en Jacob (Hendriksz) Schipper
06-09-1804: Tot voogden over Klaas en Aafje (Barendsz) van den Nieuwe Amstel de 2 minderjarige nagel.
kinderen van wijlen Jannetje Klaassen Bout aan haar verwekt door Barend (Jacobsz) van den
Nieuwe Amstel, zijn gesteld Marten Klaasz Bout wonende te Huizen en Bart van der Linden
woonende aan de Diemerbrug
26-09-1804: Tot voogden over Jacob en Fijtje Jacobssen Vos de 2 nagel. minderj. kinderen van wijlen Jacob
Jacobsz Vos verwekt aan Aaltje Mirakel, zijn gesteld Cornelis de Jong en Lambert Jacobsz Vos
18-10-1804: Admissie aan Hendrik Groenendal voor Koffij, Thee, Tabal, Azijn, Chocolade, Boter, Spek en vet
16-11-1804: Tot voogden over Aafje en Hendrikje (Dirks) Prosper de 2 minderj. nagel. kinderen van wijlen
Hendrikje (Jacobs) van den Nieuwe Amstel verwekt door Dirk Prosper, zijn gesteld Barend
(Jacobsz) van den Nieuwe Amstel en Joost Jan(sz) Eppen
23-11-1804: Evert Klaasz in gemeenschap van goederen getrouwd zijnde met Pijnsje Martens Bout verzoekt,
gezien zijne Huisvrouw voorzien is van zo weinige vermogens van geest, bij zijn voor-overlijden tot
haar curateuren aan te stellen Lambert Jansz Baas en Hendrik Vos en, bij overlijden van een van
hen, alsdan zijn behuwde kleinzoon Jasper Wijgertsz Schaap
18-01-1805: Tot voogden over het minderj. nagel. kind van wijlen Barend (Evertsz) Vreeman verwekt bij
Neeltje (Willems) van Walen zijn gesteld Willem van Walen en Anthonij (Willemsz) van Walen
beide alhier woonachtig
22-01-1805: in aanmerking genomen het hoogst waarschijnlijke overlijden van Gerrit Lambertsz Bunschoten
tot voogden over desselfs minderj. kind verwekt bij Klaasje Pieterse Schaap gesteld Pieter
Willemsz Schaap en Jacob Lambertsz Kos in belang van de boedel van zijn op 21-01-1805
overleden grootvader Lambert Cornelisz Bunschoten
09-02-1805: Admissie verleend aan Anthonij van Walen voor Coffij, enz.
23-02-1805: Tot voogden over Willem Barendsz Vreeman het minderj. nagel. kind van Barend Vreeman
verwekt bij Neeltje van Walen, zijn gesteld Jan Derk Vreeman woonende te Breedervoort,
Willem van Walen en Jacob Cornelisz Vlaanderen t.b.v. de nalatenschap van desselfs Grootvader
Evert Vreeman weduwenaar en boedelhouder van Antoinette Gieling gewoond en overleeden te
Breedevoort
15-03-1805: Tot voogden over Klaasje en Teuntje Gijsberts de Jong de 2 minderj. nagel. kinderen van wijlen
Nelletje (Cornelissen) Heinen verwekt door Gijsbert Wobertsz de Jong, zijn gesteld Gerrit
Willemsz de Jong en Evert (Cornelisz) Heinen
22-04-1805: Lubbert Lambertsz Schaap op den 20-04-1805 door een onverwagt toeval zeer subiet overleden op
den weg nabij de Stad Utrecht zijnde, heeft voor ‘t College vervoegd Rut Lambertsz Schaap zijne
Broeder, te kennen geven dat zijn overleden broeder zodanige schulden had, dat het voor hem en zijne
broeders Jan en Willem Schaap alsmede voor de Broeder, zuster en de kinderen van den overleden
broeder van wijlen Gerritje Petersen Vos in leven Huisvrouw van nu mede wijlen Lubbert
Lambertsz Schaap, schadelijke gevolgen zoude kunnen hebben om denzelven boedel te aanvaarden
enz. in dat geval tevens voogden te committeren over de minderjarige nagel. kinderen van wijlen Rijk
Petersen Vos, mede alhier gewoond en overleden zijnde,
Schepenen stellen aan Anthonij Kooij en Jan Petersen Vos om de boedel te inventariseren
01-05-1805: Admissie aan Pieter Jansz de Graaf voor verkoop van Koffij enz
17-05-1805: Gijsbert Wobertsz de Jong in huwelijk gehadt hebbende wijlen Nelletje Cornelissen Heinen,
waarbij hij 2 kinderen verwekt heeft genaamd Klaasje en Teuntje Gijsberts de Jong voor 1/8 in ‘t
1/5 part zijn erfgenaamen van dezelver behuwd overgrootvader Harmen Wijgertsz Schaap eveens
gewoond hebbende en overleden te Huizen, verzoekt hem en zijn medevoogd Rut Kooij te
authoriseren
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07-06-1805 07-06-1805: Admissie aan Rut (Lambertsz) Schaap om alhier te mogen verkopen Koffie, enz
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11-06-1805: Admissie aan respectievelijk Cornelis (Jansz) Hartog en Jacob Joosten Westland om alhier te
mogen verkoopen Coffij, Thee, Chocolaad, Tabak en verdere kruidenierswaaren
02-08-1805: Klaas Boshuizen en Klaas Kruimer als voogden over de minderj. kinderen van Cornelis (Klaasz)
Boshuizen, die buiten staat was zijn 3 kinderen genaamd Aaltje, Aafje en Klaas Cornelisz
Boshuizen verwekt aan wijlen Jannetje (Reijers) Koeman, te onderhouden, zich vervoegde bij de
Hervormde Gemeente te Huize , met verzoek zijn kinderen een poosjen te onderhouden. Jacob
Schipper diaken
05-08-1805: Arie Dirkse Rebel, dat hij requestrant zich in de onaangename verpligting bevind, om eerstdaags
tegen zijne vrouw Aaltje Wouterze, die haar aan eene vrijwillige separatie onttrekt, procedures tot
scheiding van tafel, bed, bijwooning en goederen te entameren
18-10-1805: Hendrik Vos en Aart Vos als gevolmagtigden van Wijgert Jaspertz Schaap ter waarneming nvan
zijn belangen in den gemeenen boedel van hem zelf en desselfs op 11-10-1805 overleden huisvrouw Ebbetje Jans Bos. Hendrik Oldendorp mede alhier woonachtig als gemagtigde van Willem
(Jansz) Bos en verdere erfgenamen van voorn. wijlen Ebbetje Jans Bos. Dat zij requestanten zijn
ontwaar geworden dat voorn. wijlen Ebbetje Jans Bos, laatst huisvrouw van gemelde Wijgert
Jaspersz Schaap, in eerder huwleijk is getrouwd geweest met de op 18-04-1793 overleden Klaas
Hendriksz Dekker

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

55 / 128

3181
3181

3181

3181

3181

3181

15-11-1805: Tot voogden over Reijer, Aaltje en Marritje Lambertsz Kos de minderj. nagel. kinderen van
wijlen Lambert Reijersz Kos verwekt aan Tijmentje M(eeuwis) Vos, zijn gesteld Dirk Reijertsz
Kos en Gijsbert Meeuwisz Vos
16-05-1806-a: Pieter Willemsz Schaap in huwelijk gehad hebbende wijlen Willempje Harmens Schaap bij
wie hij 2 nog minderjarige kinderen genaamd Harmen en Lambert Pietersz Schaap verwekt heeft,
16-05-1806-a
die elk over 1/3 in ‘t 1/5 part erfgenaamen zijn van denselver grootvader wijlen Harmen Wijgertsz
Schaap
16-05-1806a-b: Reekening en verantwoording gedaan bij Cornelis de Jong en Hermanus Verwelius als
voogden over de op 21-07-1788 overleden Geertruij (Harmens) Zwart nagel. minderj. dogter van
wijlen Neeltje (Dirks) Visser verwekt door Harmen (Hendriksz) Zwart. En Gerritje en Hendrik
16-05-1806-b
Harmensz Zwart zijnde mede-erfgenamen van wijlen haar minderjaarige overleden HALVE
zuster Geertrui Zwart, wordende deze rekening gedaan ten behoeve van Hendrik Harmensz
Zwart, zijnde deszelvs zuster Gerritje Harmens Zwart den xx-09-1800 overleden
16-05-1806-c: Tot voogden over Aaltje Lambertsz Doorn ‘t minderj. nagel. kind van wijlen Petertje Goosen
Lustig verwekt door Lambert Klaasz Doorn, zijn gesteld Wijgert Jaspersz Schaap en Rijk
16-05-1806-c
Goosen Ridder
27-06-1806: Dirk van As eisscher CONTRA Jan Harmensz Schaap gedaagde. Heeren Schepenen condemneert
overvaren
de gedaagde aan eisscher te betalen f 6 tot schade vergoeding voor dat 2 jaren geleden de Schuit van
schuit
den gedaagden deszelfs boot heeft overgezeild. De gedaagde zegt daar toe niet gehouden te zijn om
dat de boot niet door hem maar door deszelfs zoon is overzeilt geworden.
27-06-1806
07-07-1806: Tot voogden over Magteldje Jans Honing, eenig nagel. minderj. kind van de op 10-08-1805
overleden Katharina Jans Makkinje aan haar verwekt door Jan P(ietersz) Honing zijn gesteld
Klaas Willemsz Schram en Wijgert van As
xx-01-1807: Request van Klaasje Pieters Schaap weduwe van Gerrit Lambertsz Bunschoten, nalatende in
huwelijk verwekte nog minderj. kind genaamd Pieter Gerritsz Bunschoten, in desselfs plaats voor
xx-01-1807
1/5 mede-erfgenaam van desselfs grootvader Lambert Cornelisz Bunschooten gewoond en
overleden te Huizen
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Schepenrol, Reghterlijke verslagen; 20-03-1807 - 28-02-1811
19-06-1807: Tot voogden over Maas, Harmen, Trijntje, Gesina en Geertje Maassen de 5 minderj. nagel.
kinderen van wijlen Gijsbertje Harmens Kos verwekt door Jacob Maassen, zijn gesteld Jacob
Joosten Westland en Hendrik Maassen
- Tot voogden over Annetje, Ida en Jannetje Hendriks Ridder, de 3 minderj. nagel. kinderen van
wijlen Hendrik Dirksz Ridder verwekt aan Wijmpje (Gerrits) Kerkmeester zijn gesteld Anthonij
(Willemsz) van Walen en Jacob Cornelissen Honing
22-06-1807: Akte van bewijs. van Jacob Maas voor zijn 5 kinderen verwekt bij zijn 12-05-1799 overleden
huisvrouw Gijsbertje Harmens Kos
05-10-1807: Tot voogden over Emmetje, Elandia, Aart en Lambert Jacobsz Vos, de 4 nagel. minderj.
kinderen van wijlen Geertje (Lamberts) Brasser verwekt door mede wijlen Jacob Aartsz Vos
zijn gesteld Hendrik Vos en Melis Vos om derzelve recht in de nalatenschap van haare op 04-101807 alhier overleden moei (= tante) Hendrikje (Lamberts) Brasser
09-10-1807: Tot voogden over Dirk Nicolaas, Charlotte Christine en Maria Habermehl de 3 minderj. nagel.
kinderen van wijlen Christina Sophia Bunnikhuizen verwekt door J.H. Habermehl, zijn gesteld
Hendrik en Jan Habermehl beide wonende te Amsterdam
xx-12-1807: Request van Klaasje (Dirks) Boor weduwe van de Wel Eerw Heer D.B. Meulman, in zijn Eerw.
Leven laatst Predikant aan den Hardenberg overleden 01-05-1798en zijnde suppl alhier woonagtig
en haar nalatende 3 minderjarige kinderen
18-12-1807: Tot voogden over Hendrik, Izak, Cornelis en Nelletje (Jacobs) Schipper de 4 nagel. minderj.
kinderen van wijlen Klaasje (Izaks) Spilt aan haar in Huwelijk verwekt door Jacob (Hendriksz)
Schipper, zijn gesteld Izak (Cornelisz) Spilt en Tijmen (Hendriksz) Schipper
22-01-1808: Akte van bewijs van Wijmpje (Gerrits) Kermeester voor Annetje, Ida en Jannetje Hendriksz
Ridder haar minderj. nagel. kinderen verwekt door haar 18-02-1807 overleden man Hendrik
Dirksz Ridder
19-02-1808: Tot voogden over Klaas, Lambert, Marritje, Ootje en Jannetje Jans Baas de 5 minderj. nagel.
kinderen van wijlen Jan Lambertsz Baas verwekt aan Hendrikje Klaasen Bout, zijn gesteld
Lambert Jansz Baas en Fredrik Vos
21-04-1808: Tot voogden over Everandus Gerardus, Anthonia en Aartje van der Linden de 3 minderj. nagel.
kinderen van wijlen Cornelia vam Leuverden aan haar verwekt door Jan van der Linden E.z.
zijn gesteld Jacob Cornelisz Vlaanderen en Hendrik Havega wonende alhier
24-06-1808: Akte van bewijs. Jacob (Hendriksz) Schipper wedr. van de op 11-09-1807 overleden Klaasje
(Izaks) Spilt ter eenre en Izak (Cornelisz) Spilt en Tijmen (Hendriksz) Schipper als voogden over
Hendrik, Izak, Cornelis en Nelletje Jacobs Schipper hebben volgende accoord getroffen: aan ieder
kind f 350 en dus te samen f 1.400 contant geld
Nota bij ‘t passeeren dezes is gebleken dat van de nalatenschap van Klaasje Spilt een permissie billet van
toe-eigening van dato 14-10-1807 get. door Klaas Hage de gequalificeerde tot de directie over de
invordering van ‘t regt van successie te Huizen zijnde van die Belasting als mede dat de verponding van
deszelffeLanden over de Jare 1807 is betaald
16-09-1808: Tot voogden over Geertje Wessels Gooijer minderj. dogter van wijlen Wessel (Pietersz) Gooijer
verwekt aan Petertje (Gerberts) Rebel ren einde het regt van dezelve in de nalatenschap van hare
zuster Betje Rebel den 26-08-1808 binnen de Stad Amsterdam ongehuwd overleden zijn gesteld
Meuwis (Gerbertsz) Rebel en Jan Lambertsz Harder
21-10-1808: Tot voogden over Jan, Pieter, Elsje, Geertje en Klaasje (Dirksz) Schouw de 5 minderj. nagel.
kinderen van Jannetje Kleijn aan haar verwekt door Dirk (Jansz) Schouw zijn gesteld Gijsbert
(Jansz) Schouw en Pieter (Hendriksz) Kruidhoed
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06-02-1809: Door Gijsbert Teunissen Molenaar en Gerrit (Isaksz) Snel in huwelijk hebbende Klaasje
Teunisse Molenaar zoo in hunnen naam alsmede uit naam van de overige meerderjarige kinderen
van wijlen Jannetje L:(amberts) Schaap wed.v. Teunis (Gijsbertsz) Molenaar gewoond en op
02-02-1809 binnen Huizen overleden, dat de boedel en nalatenschap van wijlen hare moeder
dermate met schulden bezwaard was en niet te aanvaarden. Schepenen stellen aan Hendrik Rebel en
Pieter Schol Verwelius de boedel te doen inventariseren
17-02-1809: Tot voogden over Gerritje, Neeltje en Willempje Dirks Gooijer de 3 minderj. nagel. kinderen van
wijlen Dirk Willemsz Gooijer (verwekt aan Lijsbet Willems Schaap) zijn gesteld de personen
Pieter Willemsz Schaap en Gerrit Willemsz Gooijer
- Tot voogden over Jacob, Aart, Aaltje en Geertje Anthonij’s Vos de 4 nagel. kinderen van wijlen
Anthonij (Jacobsz) Vos (verwekt bij Grietje Rengers) zijn gesteld Willem Boerhout en Gerrit
Willemsz Gooijer
08-04-1809: Tot medevoogd met Hendrik Visser over de minderj. nagel. kinderen van wijlen Lijsje Wiertman
in huwelijk verwekt door Petrus (Meeuwisz) Kooij, de persoon van Ebbe Dirksz Kooi i.p.v.
wijlen deszelfs vader Dirk M:(eeuwisz) Kooij
- Toto voogden over de 3 minderj. kinderen van wijlen Eb Y:(zaksz) Eppen verwekt aan Marritje
Rutten Bout zijn gesteld IJzak Eppen en Rut (Gijsbertsz) Bout
08-05-1809: In plaats van de overleden IJzak (Eppen) Eppen tot medevoogd met Rut Bout over dezelve
kinderen aangesteld Jan Jansz Eppen en tot toeziende voogd Joost Kruimer inzake de
nalatenschap van hun grootvader wijlen IJzak (Eppen) Eppen
- Tot voogden over Lambertje IJ: Eppen minderj. nagel. kind van wijlen IJsak (Eppen) Eppen
(verwekt aan Femmetje Gerrits Rietvoort) zijn gesteld Dirk R:(ijersz) Koeman en Hendrik Kriek
alsmede tot toeziende voogd Hendrik Visser d’Oudste
02-06-1809: In plaats van den overleden Tijmen (Hendriksz) Schipper den 14-12-1808 nevens Izak (Cornelisz)
Spilt aangesteld geweest tot voogd over de minderj. nagel. kinderen van wijlen Klaasje (Izaks)
Spilt aan haar verwekt door Jacob (Hendriksz) Schipper tot voogd aangesteld Gerbert
(Willemsz) Teeuwissen en tot toeziend voogd Jan (Pietersz) Ploos van Amstel
07-07-1809: Tot voogden over Gerrit, xxxx en Dina (Jans) Dop de 3 minderj. nagel. kinderen van wijlen
Evertje Grootveld aan haar verwekt door Jan (Joosten) Dop zijn gesteld Jan Cornelisz Smit
alhier woonachtig en Lambert Schram wonende te Blarikum en tot toeziend voogd Lambert
Cornelisz Smit
18-08-1809: Tot voogden over Aart, Aaltje en Geertje Anthonij’s Vos de minderj. kinderen van wijlen
Anthonij (Jacobsz) Vos zijn gesteld Pieter Booor en Gerbert Teeuwissen om hun regt in de
nalatenschap van hunnen op 05-06-1809 overleden Oom Gerrit Jacobsz Vos
- dezelve voogden tot het zelve doel over Fijtje Jacobsz Vos minderj. nagel. dochter van wijlen Jacob
Jacobsz Vos
29-08-1809: Tot voogden over Klaas, Lambert, Marritje, Ootje en Jannetje Jans Baas de 5 minderj. nagel.
kinderen van wijlen Jan Lambertsz Baas, zijn gesteld Klaas Hage en Hendrik Rebel en als
toeziend voogd Cornelis Rebel om hun regt in de nalatenschap van hun alhier overleden
Grootvader Lambert Jansz Baas
- I.p.v. de voorn wijlen Lambert Jansz Baas tot mede-voogd met Fredrik Vos aangesteld Hendrik
(Cornelisz) Kriek en tot toeziend voogd Rut Schaap over boevengenoemde minderj. kinderen van Jan
Lambertsz Baas
Tot toeziend voogd over Cornelis Cornelisz Pels de Jongste wonende met derzelver moeder te
Purmerend de persoon Fredrik Vos
13-10-1809: Elbert (Gerritsz) Klein woonachtig te Amersfoort geeft te kennen dat hij in levende lijve heeft 5
minderj. kinderen met name Fijtje, Jannetje, Betje, Pieter en Gerrit (Elbertsz) Klein (verwekt
aan wijlen Geertje Pieters Boor) Dat zijn kinderen erfgenaam zijn geweest voor 1/9 gedeelte van
de nalatenschap van Geertje (Jans) Boor weduwe van Andries Brummel en alzoo eene erfenis
hebben bekomen waarvan de administratie is verbleeven aan de heeren Jan (Willemsz) Voorthuizen
en Pieter (Dirksz ?) Boor als voogden
13-10-1809: Fredrik (Jacobsz) Vos en Hendrik (Gerritsz) Schram de Jonge aangesteld als voogden over de
minderj. nagel. kinderen van wijlen Dirk Tijmensz Kos om hun regt in de nalatenschap van
wijlen Geertje Tijmens Kos vooroverleden huisvrouw van Wouter Evertsz (Westerning) mede
alhier overleden te behartigen
08-02-1811: Gerrit (Huibertsz) Klein woonachtig te Amersfoort doch voor zoo veel des noods zijn domicilium
gekozen hebbende ten huize van den gerechtsbode deses dorps Eisscher CONTRA
Willem Vlaanderen Beurtschipper van Amsterdam op Huizen, Laren en Blarikum gintsz en
weder woonachtig te Huizen gedaagde
Thierens als procureur van den Eisscher concludeert dat de gedaagde bij vonnisse zal worden
gecondemneert omme aan handen van den Eisscher tegen behoorlijke kwitantie in promptus op te
Beurtschip
leggen en te voldoen een somma van f 132:10 wegens aflossing van een Termijn van f 100 van eene
Obligatie met regt van preferentie groot een kapitaal van f 750 in dato 23-07-1808 voor den Notaris
Jonathan Baak te Amsterdam enz
als mede dat voor de voldoenige van deselve somme wordende verklaard verbonden en executabel
te zijn des gedaagden Beurtschip en toebehoren van dien enz

Bijlagen bij Schepenrol, 1662-1686, 1713-1752, 1800-1811

10-01-1664: hebben Claes Elbertsz en Gijsbert Claesz Bout schepenen tot Huijsen ter register doen
aenteijckenen dat Gijsbert Jansz Lustich @ sijn huijsvrouw Geertge Gerrits, al soo sij en ??
enichs met de anderen waeren levende ten overstaen van haarluijden geaccordeert waeren te scheijden
van Bedt en taefel @ dat Geertgen Gerrits haeren goederen die sij ten huwelijk ingebraght hadde
10-01-1664
weder na haer soude nemen @ voor so veel eenige goederen vermist souden mogen werden die hij
Gijsbert Jansz Lustich niet en konde te voorschijn brengen; dat hij daer voor soo veel geldts soude
geven als Jan Gerritsz Backer en Tijmen Rutten als goede mannen souden vinden dat redelijck
was
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24-06-1670: Feeck Andriesz, Lambert Maertensz/Martensz @ Jacob Dircksz, alle woonachtigh alhier,
getuigen op verzoek van Claes Dircksz, dat zij op 26-03-1670 werden ontboden bij Gijsje Gerrits
weduwe van Lambert Deulten sieck te bedt leggende en dat sij, comende te sterven, aen requirant
(Claes Dircksz) voor sijn verdient loon aensprack seecker acker landt genaemt de hout acker enz
Voorts verclaerden de voorn Feeck Andriesz @ Lambert Martensz mitsgaders Claes Jacobsz mede
comparerende, ten versoecke van Cornelis Gerritsz de Oude Metselaer, dat sijluijden nevens de
voorn Claes Jacobsz op de 28-03-1670 wederomme werden ontboden bij Gijsje Gerrits, die
verklaarde dat sij aen de voorn Cornelis Gerritsz de Oude Metselaer tot sijn verdiende loon
besproocken hadt de acker van vijff spint gelegen aen de Spillecansewegh enz
Eijndelijck verclaerde Gerrit Jansz Poel mede comparerende bevestigend voornoemde toezeggingen
05-09-1674: Lambert Gerritsz Backer @ Jan Pietersz Boor schepenen tot Huijsen, Jan Gerritsz Backer @
Gerrit Jacobsz de Jonge beijde outbuijremrs van het vrs dorp, getuigen op verzoek van Rijck
Pietersz Molenaer, dat over eenige Jaeren questie ontstaen sijnde tusschen de requirant en Jacob
Gerritsz Grutter enz. Betreft te betalen compensatie voor schade geleden door requirant door het
maelen van Boeckweijtemeel op de molen van voorn Jacob Gerritsz. Op 22–01-1667 is toendertijd
hierover uitspraak gedaan door Evert Willemsz die nu overleden is. ..... Komen tot
overeenstemming als dat sij wedersijdts wel daer mede te vreden en vergenoeght waren @ met de
anderen een dronck wijn daer op gedroncken hebben.
20-04-1675: Mr. Claes Swart @ Jacob Jansz halff Laren buijrluijden des voorn. dorps getuigen op verzoek van
Rijck Pietersz Molenaer die verclaerden dat seeckere molen toebehorende Theunis Pietersz
Vergoes, jegenwoordigh grutter wonende tot Naerden, al ten tijde dat deselve molen is gemaeckt
altijt is geweest @ gebruijckt tot een gort molen @ geen grutmolen @ tot gort gemaeckt sijnde altijt
heeft moeten gebraght werden op de molen van voorn. Rijck Pietersz om op deselven tot meel
gemaeckt te werden
27-04-1675: Lambert Gijsbertsz Smits @ Jacob Gerritsz Grutter woonaghtigh alhier komen terug op een
eerder d.d. 24-05-1674 door hun gedane verklaring en verclaerden ten versoecke van Jan Cornelisz
dat Bijtjen Everts zaliger tot haren huijsen gecomen is, @ haer deposanten versoght heeft dat sij
Elbertgen Cornelis haer Nighte soude willen besteden bij Gerrit Gerritsz Boer in cost, dranck@
andere lighamelijcke nodruft, @ dat sij de penningen die sij daer voor soude beloven dat sij Bijtje
Everts ‘t gelt geven soude welck accoort sij deposanten op haer versoeck metten voorn Gerrit
Gerritsz Boer gemaeckt hadde op f 70 jaerlijcks ; Lambert Gijsbertsz Smit was verzocht dit te
geven enz
03-01-1676: Willem Gijsbertsz en Rijck Hendricksz Lustich schepenen. Op verzoek van Claes Meeuwisz en
Cornelis Willemsz Coopman geweest waren bij Ebbetje Harmens weduwe van Jacob Wijchertsz
op het afvragen van Claes Meeuwisz en Cornelis Willemsz Coopman als voogden van ‘t weeskind
van Wijchert Dircksz, verklaart heeft dat zij van Gerrittge Meeuwis gehoord heeft dat Harmentge
Lamberts van haar op intrest een som had van 100 daalders ofte f 150.
Geertje Gerrits weduwe van Jan Jacobsz verklaarde hetzelfde te hebben gehoord.
26-03-1676: Hendrickje Jans (Swart) weduwe van Cornelis Jan Aertsz versoght sijnde bij Marten Elbertsz
schepen @ Bruijn Gerritsz Rietmaker burger tot Naerden te getuijgen dat zij nog heel wel weet
dat bij tusschen ten tijde als schiftingh, scheijdingh en deijlingh gemaeckt is tusschen de gemene
erffgenamen van d’oude Jan Lambertsz Swart onder andere goederen mede ten delen gevallen is ten
laste van Lambert Jansz Swart seeckere schepenkennisse ter somme van f 32 voor schepenen van
huijsen gepasseert ten behoeve van Lambert Metselaer in dato den 15-12-1596 gevende voor
redenen van wetenschap dat sij een doghter van d’oude Jan Lambertsz Swart @ bij de voorz
deijlingh mede present is geweest
01-07-1676: Verklaring voor de schippers tot Huijsen; Bevestiging van een al 20 a 30 jaar bekende gewoonte
dat goederen van uit de veerschepen eerst naar het veerhuis van Dirck Jansz Starre worden gebracht
van waaruit de goederen worden gelost; voor de huur van het veerhuis wordt al 30 jaar betaald.
09-10-1676: Hendrick Jan Thomasz mede schepen deses Dorps versoght sijnde bij Dirck Jansz Starre om te
getuijgen en verclaerde bij de Eedt op ‘t stuck van sijn voorn ampt gedaen dat hij op 05-10-1676 als
schepen neffens Jan Bolsch deurwaerder .. sijn geweest ten huijse van Dirck Jansz Starre sijnde ‘t
ordinaris veerhuijs Starre alhier om peijlinge te doen over de Impost van den Toebacq @ dat onder
andere de voorsz Impostmr. off deurwaerder, aen de huijsvrouwe van de voorsz Starre vroegh, off sij
niet meer toebacq en hadde, waer op de voorn vrouwe (genaemt Trijntje Jans) haer aenwees een
sack met toebacq. Daer op geschreven stont de naem van Pieter Jansz Visscher, ‘T gene foors staet
verclaerde sij deposant gesien en gehoort te hebben
22-10-1676-A: Verklaring van alle veerschippers over verkoop bier en wijn en tabak door Dirck Jansz Starre.
Wijchert Willemsz veerschipper van Amsterdam op Huijsen, Jan Teeuwisz, Claes Jansz, Adriaen
Huijbertsz, Aris Pietersz @ Gerrit de Visscher
22-10-1676-B: Jan Harmensz van Hattum getuijgt op versoeck van Dirck Jansz Starre dat hij op den 15e
Junij lestleden t’ Amsterdam sijnde, aldaer heeft gecogt gehadt seeckere vijfthien pont toebacq met tegen
vijff op ‘t hondert toegift @ dat hij deselve toebacq betaelt hebbende, gepack in een sack (daer in hij ordinaris
gewent was, sijn toebacq te doen. sijnde deselve sack geteeckent met I:H:) @ bestelt heeft in ‘t veerschip
toebehorende Jan Teeuwisz om deselve sack met toeback op Huijsen te voeren hebbende hij deposant
alvorens mede de vraght betaelt sulcx dat hij deposant daer na binnen ‘t huijs mende verstont waer op deselve
schipper een dagh 2 a 3 daer aen, tot sijns deposant huijs is gecomen omme sijn vraght van de voorz toebacq t’
ontfangen @ geseijt heeft, u toebacq leijt in de Starre verstaende daerna verder van dselve schipper datte
selve toebacq door Pieter Visscher was aengehaelt, sulcx dat hij deselve noijt meer heeft gesien presenterende
‘t gene voorz staet des versoght sijnde nader te bevestighen.Ter oirconde is dese bij schepenen voornt ondert..
03-01-1677: Gerrit Elbertsz woonaghtigh alhier @ Jan Elbertsz sijne broeder woonaghtigh tot Bussum om te
getuijgen op versoeck van de Hr. Johan Van Linteloo en te verklaren dat haer vader Elbert Jansz
Schaepharder zaliger ontrent 16 a 17 Jaren langh in huijre ofte gebruijckt heeft gehadt van Arias
Pillen seecker stuck hoij ofte weijlandt gelegen in de Hollandtsche Polder ontrent Anckeveen @
dat sij ofte haer voorn vader geduijrende de voorsz tijdt van 16 a 17 Jaren aghter in @ weder over ‘t
selve landt uijt hebben gereden op de dijck aen de ‘s Gravelantse vaert sonder oijt een andere wegh
gebruijckt te hebben
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20-06-1677: Wij ondergeschreven Gijsbert Evertsz Cos, Lambert Martsz Cop/Coppen, en Willem Mouritsz
schepenen tot Huijsen in Goijlant verclaren en attesteren bij dese; als dat het Jan Cornelisz gelust
gehadt heeft, de curateurs van den Boedel van Gerrit Gerritsz Boer
22-10-1677-A: Verklaring veerschippers Claes Jan Wijchertsz en Gerrit Dircksz, mede namens de andere
22-10-1677-B
veerschippers, op verzoek van Dirck Jansz Starre
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22-10-1677-B 22-10-1677-B:

transc
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20-06-1677

01-06-1738: Lambert Jansz Prins en Pieter Jansz Goetkoop als voogden over het minderjarige kind van
Geertje Jans Bakker dat volgens uijtkoop door de Supplt gemaakt met Jacob Clasen Glasemaker,
aan Ebbetje Jacobsz wat aanbedeelt, voor moeders erffenisse, onder anderen een silveren Tuijgh een
gouden naalt, twee gouden ringen, twee gouden bellen, en een broek met silver beslagen, welke
goederen waren berustende onder Jan Gerritsz Bakker grootvader van de voorn. Ebbetje Jacobs,
volgens acte daar van gepasseert, en geapprobeert bij delen Ed:Agtb: Geregte, op den 6 Junij 1736 ten
desen geannexeert, welke voorsz: goederen Gerrit Jansz Bakker, als besittende den boedel van sijn
verleden vader, den voorn. Jan Gerritsz Bakker, onder sigh heeft geslagen
Pro Deo
Marritje Huijberts, wed: wijlen Jan Gerritsz Bakker, mitsgaders Lambert Jansz Prins en Pieter
(Jansz) Goetkoop als voogden over Ebbetje Jacobs onmondigh en eenigh kint van wijlen Geertje
Jans Bakker, en oversulx bij representatie, voor de helft Erffgenaem van de voorn. Jan Gerritsz
Bakker, namentlijck de voorn: Marritje Huijberts uijt eijgen hoofde, wegens de Statutaire gemeenschap van goederen enz CONTRA Gerrit Jansz Bakker, zoon en voor de andere helft, meede
Erfgenamen van deselve Jan Gerritsz Bakker, gearresteerde geinterdiceerde in goederen, en
gedaagde enz. Opgave dient te worden gegeven van de nagelaten boedel, waaronder 2 huizen met erf
12-05-1809: Jannetje Harder huisvrouw van Cornelis Visser, Mr. chirurgijn alhier, Dat zij Requestrante al
reeds ruim Jaren in gemeenschap van goederen is getrouwd geweest met de voornoemde Cornelis
Visser
Dat sij Requestrante zedert eenige Jaren heeft moeten ondervinden, dat dezelve hare Man zien bijna dagekijks
overgeeft aan het execsif gebruik van Sterke Drank, daar door niet alleen zeer veel verteert, maar tehuis
gekomen zijnde, de hoogste onaangenaamheden veroorzaakt, tegen de Requestrante een afkeerig hart betoont,
haar bedreigt, slaat, stoot en zoodanig mishandelt, dat haar leven reeds meermalen is geweest in gevaar. Enz.
01-01-1811: Gerrit Klijn woonachtig te Amersfoort doch voor zoo veel des noods zijn Domicilium Citandi et
exequencie gekooren hebbende ten huize hebbende ten huize van de Gerechtsbode deezes Dorps
Eisscher CONTRA Willem Vlaanderen Beurtschipper van Amsterdam op Huizen,
Laaren en Blaricum gintsch en verder woonachtig te Huijzen gedaagde
... daaraan verbinden des gedaagde Beurtschip en toebehoren vandien als mede des Gedaagde
persoonen en goederen zulks met de kosten
09-09-9999/geen datum:
1.
den schout deses dorps Huijsen eijscher CONTRA Willem Gerritsz Boom ... moet een boete betalen
van f 40 .......... Gerritje Lammerts ? huijsvrouw van Jan Jansz Prins ....
2.
Armmeesteren deses dorps Huijsen Eijschers CONTRA Pieter Kriek wonende alhier gedaagde ...
te betalen f 8 voor 2 karre raderen door den Gedaagde van de Weduwe van Huijbert Roos gecost en
welke somme van f 8 door Dirk Rijn aan de voorn Wed. Roos sijn betaald geworden
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Verklaring op verzoek van Dirck Jansz Starre

015

12-11-1677; Gijsbert Evertsz Cos ende Willem Maurisz schepenen in Huijsen, Geertje Gerrits
huijsvrouwe van Cornelis Gerritsz Metselaer d’Oude, ende Marritje Cornelis hare doghter, versoght
vanwege de Curateurs van den boedel van Gerrit Gerritsz Boer, verklaarden dat als wanneer Jannetge
Cornelis (doghter en erfgenaem van Cees (=Cornelis) Jan(zs) en Steijn Everts haer vader en moeder
zaliger) met haer broeder (Jan Cornelisz) partijdigh of twistende waren over een seeckere sake, sij
Jannetgen Cornelis alsdoen is comen wonen ten huijse van haer comparanten en datte selve Jannetgen
Cornelis eenige tijdt bij haer comparante gewoont hebbende, voor den dagh gebraght heeft seeckere
swarte huijck die voor desen haer moeder zaliger toebehoort hadde. Ende dat sij de selve huijck naderhant
(comende te trouwen met Gerrit Gerritsen Boer) tot haren lijve heeft laten maken en dat sij deselve oock
heeft gebruijckt, soo als van gelijcken de voorn Jan Cornelis gebruijckt heeft de mantel van sijn vader.
24-01-1678: Schepenen verklaren op verzoek van Laurens de Wolf, schout tot Huijsen, in de naem van
Teunis Pietersse Vergoes Gorter wonende tot Naerden, ons hebben vervoeght aen de persoon ende ter
woonstede van Jacob Gerritse Grutter wonende binnen dese dorpe, en deze bekeurt omdat tegen het
veerschipper
contract sijn meel, binnen Huijssen, tegen boeckweijt hadde geruijlt ende gebuijt met Gerrit Dircxe,
Schipper van hier op Amsterdam. Jacob Gerritsz Grutter ontkent en zegt de boeckweijt te hebben
gekocht van Gerrit Dircxe enz
02-03-1678; Hendrickje Jans Weduwe van Cornelis Jan Aertsz ten versoecke van Jan Pietersz de
Oude Buijrmeester, voor Hendrick Jacobsz en Wichert Willemsz schepenen, verclaert dat haer wel
bekend was dat volgens het gene dat Ael Lamberts die bestemoeder (grootmoeder) was, van het kindt
van Lambert Aelten, geprocreeert bij Neeltgen Lamberts doghter van Lambert Rijcksz, tegens haer
deposante geseijdt hadt, dat het voorsz kindt van Lambert Aelten uijt den boedel van Lambert Rijcksz
sijne moeders vader, als mede-erfgenaem van deselve uijt de hoofden van sijns moeder genoten hadde,
een somme van ontrent f 300. Ende heeft ook verklaard bij Jacob Gerritsz Grutter oudt buijrenmr.,
welcke aengaende alsoo de voorn Jan Pietersz (de Oude) versocht acte, soo is daer van gemaeckt
29-04-1678; Jan Aertsz en Wijchert Willemsz schepenen verclaren ten versoecke van Theunis Pietersz
Vergoes hoe waer is dat wij op den 20-04-1678 ten versoecke van requirant sijn geweest in desselfs huijs
alwaer alwaer jegenwoordigh woonaghtigh is eenen Hendrick Willemsz Boomen dat het meel door
een houten pijp van boven af is comen lopen in een ton, soo dat het na ons oordeel wel scheen of den
grutmolen
selven Hendrick Willems meel hadde gemalen dogh verder ter versoecke van de voorn requirant
boven op solder gegaen sijnde hebben aldaer duijdelijck en claer volgens onse kennisse gesien dat
het geen meel maer grutte malen was door dien dat het meel boven gemelt door verscheijde zeven
van de grutte gepareert sijnde in de voorsz pijp gevallen en soo beneden in de ton gelopen is
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023

023:

14-06-1680; Regeling over vervoer van goederen uit Blaricum per beurtveer van
Huijsen op Amsterdam

025:

18-09-1680; Wij Gijsbert Lambertsz en Jacob Zijbrantsz regerende schepenen, Hendrick Jan
Thomasz oudt schepen, mitsgaders, Harmen Jacobsz, Lambert Rijcksz (Lustigh), Pieter Pietersz,
Willem Gerritsz, Pieter Jansz, en Evert Gijsbertsz buijrluijden binnen Huijsen, verclaren ter versoecke
van Jannetgen Rijcken lest weduwe van Gijsbert Corsz de Lange op den 16-09-1680 sijn geweest ten
huijsen van de voorn: Gijsbert Corsz (de Lange) en Jannetgen Rijcken: en dat wij aldaer gevonden
hebben de voorn Gijsbert Corsz de Lange sieck te bedde leggen dogh sijne memorie verstant en
uijtspraeck volcomentlijck maghtigh, en welcke voor ons verclaerde sijn uijtterste wille: sijne huijsvrouw
enige universele erfgenaem
10-06-1681; Wij ondergeschrevenen Hendrik Ebben en Lubbert Jacobsz schepenen te Huijsen verklaren
mede op verzoek van de vooghden van de nagelaten kinderen van Jan Jansz Backer .......... aan de
personen van Aeltgen Lamberts weduwe van Claes Meeuwisz en Lambert Claesz desselves zoon,
mitsgaders Neeltgen Jans weduwe van de voorsz Jan Jansz en tegenwoordige huijsvrouw van Jacob
Gerritsz Grutter alle woonachtig alhier welcke Aeltje Lamberts in onze presentie door de voorsz
voogden afgevraagt zijnde aan wie dat het ‘t geld, ‘t geen sij te pretenderen hadde (:soo geseijt wert)

025

028:
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029
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034
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035
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040
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3184

045
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046
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047
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057

19-09-1681; Schepenen verklaren op verzoek van de voogden van de weeskinderen van Jan Jansz
Backer dat op 10-06-1681 Aeltie Lamberts heeft gezegd f 200 aan Neeltje Jans gegeven te hebben enz
029:
20-09-1681; Schepenen verklaren dat voor hen is gecompareerd Neeltie Jans wed. van Jan Jansz Backer
en tegenwoordig huisvrouw van Jacob Gerritsz Grutter, die verklaarde ter zake van de voogden over
de nagelaten weeskinderen van Jan Jansz Backer dat zij ten behoeve van de kinderen in het jaar 1669
van Claes Meeuwisz muijs f 50,- heeft ontvangen
032:
01-01-1682; Theunis Jacobsz en Jacobus Lucasz verclaeren met solemnele ede ten versoecke van
Trijntgen Willems jegenwoordigh huijsvrouw van Hendrick Hendricksz de Oude, dat sij wel gekent
hadden de soon van de voorn: Trijntgen Willems, die genaemt was Pieter Hertsich/Hartsigh en met
het schip Saxenburge voor d Camer van Amsterdam in den Jare 1672 gevaren is naer Oostindien en
op de reijse is comen te overlijden en als hij geen andere erfgenamen heeft nahelaten als de de voorn:
Trijntgen Willems sijne moeder, mitsgaders Zijtgen Hertsich, Geertgen Hertsich en Grietgen
Hertsich sijne susters, woonachtig alhier, uijtgesondert Geertge Hertsigh, die geseijdt werdt sich te
onthouden in ‘t Landt van Gulick. Procratie gegeven aan den predikant Petrus Wolphius
034:
21-11-1682; Acte van Cautie. Hendrick Jan Thomasz en Willem Tijmensz schepenen, Lambert Jansz
d’Ouwe en Gerrit Lambertsz Pater dewelcke verclaerden dat op 03-11-1682 seecker vonnis was
gewesen waer bij de vooghden over de weeskinderen van Tijmen Jacobsz waeren gecondemneert
nevens Cautie de restituendo te betaelen aen Jacobs Gerritsz Grutter een som van f 50 mette daer op
verlopenen Intereste enz. zich als borg stellen.
035:
Op 21-11-1682 compareerden voor Hendrick Jan Thomasz @ Willem Tijmensz schepenen des dorps
huijsen, Lambert Jansz d’Ouwe @ Gerrit Lambertsz Pater verklaarden dat op 3 november lestleden
een seecker vonnis was gewesen waer bij de vooghden over de weeskinderen van Tijmen Jacobsz waren
gecondemneert een som van f 50:- te betalen aan Jacob Gerritsz Grutter
040:
Op 27-05-1683 compareerden voor Hendrick Ebben @ Lubbert Jacobsz schepenen des dorps huijsen,
Wijchert Claes (75), Willem Wijchertsz (65), Jan Aertsz @ Hendrick Willemsz @ Jan Kornelisz
buijrluijden en inwoonders des voorn dorps, verklaarden t.b.v. Gerrit Jansz d’Oude buijrmr des voorn
dorps dat gedurende haer leven verschijde en menigvuldige nuchtere kalveren geslacht zijn die verkocht en
gegeten werden zonder heffing van Impost enz.
043:
23-06-1683: Voor schepenen Hendrick Ebbe @ Lubbert Jacobsz getuigen Cornelis Claesz Puijck @
Cornelis Pietersz op verzoek van Wijghert Willemsz Schipper op het buijtenveer van Amsterdam op
huijsen dat zijn zoon Cornelis Wijghertsz is uitgescholden door Dirck Jansz Starre n.a.v. het gebruik
van de kleine schuit om aan land te kunnen gaan
045:
25-06-1686: Interrogatorien. Deposantes ouderdom:
- Lambert Gijsbertsz Vos:
ontrent 32 jaeren
- Jan Gijsbertsz Bout:
- Hendrick Jansz Rot:
ontrent 54 jaeren
31 Jaeren
- Willem Gijsbertsz de Jonge:
Vraag: of Jannetje Cornelisz huijsvrouw van Jan Cornelissen schepen deses dorps met eenen Lambert
Rijcksz gaerder van de dorpslasten in discours was
046:
17-09-1686; Jacob Heijn woonaghtigh tot Huijsen en ordinaris Zeerijder verklaart dat door de weduwe
van Jan Pietersz Schram van het veerschip van Amsterdam op Huijser rede een doos zeep is
weggenomen zonder Impost-betaling
047:
14-01-1687; Compareerden voor Tijmen Jansz Cos en Goosen Ysacksz schepenen tot Huijsen, Aeltge
Lamberts weduwe van Gerrit Aerts, en Willem Tijmensz oud schepen
Geschil tussen Jan Cornelisz en zijn huijsvrouw Jannetje Cornelis over uitbetaling aan Pieter Evertsz
en Jannitge Evertsz uit de erfenis van hun grootvader Lambert Hendricks:
Lambert Hendricks (Ð) vader van Aeltge Lamberts, Evert Lambertsz (Ð) en Franckje Lamberts (Ð)
Feijtge Hendricks weduwe van (1e man) Evert Lamberts, vader van Pieter Evertsz en Jannitge Everts (hun
voogd: Jacob Gerritsz buijrmr tot Huijsen) en lest weduwe van (2e man) Mr. Claes Swart
048:
20-03-1687; Stijne Claes weduwe van Lambert (Jacobsz) Klinck in haer leven woonacghtigh tot
Huijsen t.b.v. Louis Jansz de Wael ter sake van aengetelde penningen inzake schepenkennisse
inhoudende f 300 in dato den 07-01-1677 , waarbij was geconditioneert datte voorn: Louis Jansz de Wael
soo lange als de voorn: Stijne Claes en haer doghter genaemt Claesje Lamberts (Klinck) in levende
lijven waren enz. En dat Stijne Claes nu overleden sijnde en voorn haer doghter den voorsz boedel
abandonnerende, de voorn Louis Jansz de Wael de erfgenaem moet betalen f 300 enz. Willem
Hendricksz (Leerenmouw ?) als vader en vooght van sijne minderjarige kinderen en erfgenamen
van voorn Stijne Claes enz
057:
12-06-1689; Gerrit Tijmensz woonaghtigh alhier out ontrent 47 Jaren, verclaerde dat hij inden Jaren
1674 armenmeester sijnde sich volgens een out reght en gebruijck heeft geadresseert aen Potmeesteren
der Stadt Naerden omme wegens den tantcoen penningen van de respective imposten die over de voorn:
Stadt en Dorpen van Goijlandt in de jare 1674 verpaght sijn te ontfangen en in te vorderen een somme van
f 37:10enz

C:\...\Oud-rechterlijk-archief-Huizen/J.Schipper; 09-10-2015

60 / 128

transc

transc

transc

058:

3184

058

060:

3184

060

063:

3184

063

3184

064

064:
065:

3184

065

066:

3184

066

3184

067

067:

075:

3184

075
076:

3184

076
077:

3184

077

080:

3184

080
081:

3184

081

12-07-1689; Interrogatorien. Ouderdom deposanten:
Nelletje Jacobsz: ontrent 19 Jaer
Oetjen Claes:
ontrent 22 Jaer.
Vraag: waren ze 29-06-1689 ten huijse van Harman Jacobsen en of sij aldaer sijnde gesien hebben eenen
Tijmen Jacobsen Buijrman sijnde van de voornoemde Harmen Jacobsen, in diens huijs is gekomen
uijttende veel hevige en scheldende woorden tegens de huijsvrouw van dito Harmen Jacobsen
genaemt Grietjen Hendricksz enz
13-09-1691; Lubbert Jacobsz out ontrent 60 Jaren en Wijchert Willems out ontrent 50 Jaren bijden
oude schepenen binnen dese dorpe verclaerden ter requisitie van Jan Pietersz Boor out buijremeester
alhier hoe ontrent 30 en 40 Jaren geleden, seer wel gekent hebben 2 swaden maetlandt die voorn: requirant
gekoght gehadt heeft van d’erfgeamen van Pieter Ysbrantsz gelegen op Huijsermaet naest Willem
Evertsz ten Noorden en Meijnsje Volckers weduwe van Jan (Claesz) Doncker ten suijden, welck landt
sij comparanten geduijrende den voorn tijdt dickmaels hebben gemaeijt. Volgt beschrijving ligging met
palen.
11-11-1692; Compareerden voor Claes Rijcksz Brakel schout, mitsgaders Wijgert Willemsz en Gijsbert
Jacobsz schepenen tot huijsen:
Jacob Gerritsz grutter, out 69 jaren
geboren ca. 1623
Claes Ebben out
ontrent 68
geboren ca. 1624
Theunis Jacobsz
ontrent 65
geboren ca. 1627
deel
Jan fit
ontrent 65
geboren ca. 1627
hendrick Ebben
ontrent 60
geboren ca. 1632
transcr
Lubbert Jacobsz ontrent 60
geboren ca. 1632
hendrick Jacobsz ontrent 58
geboren ca. 1634
Lambert Rutten
ontrent 55
geboren ca. 1637
Jan Pietersz Boor ontrent 57 jaren
geboren ca. 1635
Verklaring over recht van scharing
08-01-1693; Interrogatorien. Claes Rijken Brakel Schout.. Ouderdom deposant:
Steven Corsz Smit:
ontrent 33 a 34 jaren
08-01-1693. Interrogatorien. Ouderdom deposanten:
Gijsbert Cossen Hertoogh / Hartoogh: ontrent 32 jaren
Aeltje Jans desselfs huijsvrouw:
ontrent 29 jaren. Ingesmeten ramen/glazen
28-03-1693; Messteek in de buijck van Tijmen Jacobsz ingebraght door Arij Gerritsz Lap van
Weesp. Sijtgen Hendricks out ontrent 25 jaren dewelcke ter requisitie van Claes Rijcken Brakel
schout binnen desen dorpe uijtten name van Mr. Hendrick Hooft Drost tot Muijden en Balluw van
Goijlant verclaerde dat sij 26-03-1693 des namiddag gekomen is ten hujsen van Pieter Jacobsz binnen
desen dorpevindende aldaer bij de anderen sitten Arij (Gerritsz) Lap van Weesp, Tijmen Jacobsz, de
voorn. Pieter Jacobsz en nogh 2 andere eprsonen, welcke 3 laeste personen cort daer aen wegh gingen,
latende de voorn Arij Lap en Tijmen Jacobsz dewelcke, en onder het drincken van een glaesje, eenige
woorden ontstonden, waer op Neeltgen Jans sijnde de huijsvrouw van gemelte Pieter Jacobsz enz.
Aldaer mede ingekomen is Lijsbet Gerrits sijnde de schoonmoeder van voorn. Arij Lap.
Geertje Jacobsz suster van den voorn Tijmen Jacobsz hem bij sijn rock vast en te rugh hielden
27-03-1693: Tijmen Jacobsz woonaghtigh binnen Huijsen door Ariaen Gerritsz Lap, van Weesp (soo
gesegt wert) met een mes. Claes Rijcken Brakel schout is gegaan ten huijse van Pieter Jacobsz,
vindende Tijmen Jacobsz aldaer te bedde leggen, gequest in de buijck,
06-05-1694; Voor schepenen Jacob Boutsz @ Lambert Killewigh verclaerden Ebbe Hendricksz @
Jacob Hendricksz geweesen voerluijden op versoeck van de armenmeesteren deses dorpes dat ten huize
van Wijchert Jacobs met Tijmen Elbertsz, Dirck Lambertsz en Dirck Anxen mede voerluijden, een
transc
contract aangingen waarin gesteld wordt dat voor elke vracht die zij naar/van het veerschip brengen naast 8
stuivers plus 1 extra stuiver voor de armen ??
Op huijden den 15 Juni 1694 compareerden voor Jacob Boutsz en Gerrit Jacobsz Comin schepenen tot
huijsen, Jan Theeuwisz, Wijchert Willemsz, Adriaen Huijbertsz Kleijn en Pieter Lambertsz Smits,
transc
alle veerschippers van dese dorpe op Amsterdam, dewelcke verclaerden ter requisitie van Tijmen
Elbertsz en Dirck Lambertsz voerluijden
28-10-1694; Compareerden voor Elbert Cornelisz Vos en Jacob Gijsbertsz Gleijn Schepenen tot
Huijsen, Cornelis en Lambert Jacobsz Killewigh voor haer selve, Item Jacob Tijmensz als vooght over
Harmen en Evert Claesz voor d’ene helft; en Lambert Jansz als getrouwt hebbende Eijke Jans,
mitsgaders Ebbe Andriesz in huwelijck hebbende Lambertje Jans waer bij blijckende geboortesijn
hebbende, te samen wonende alhier voor d’andere helft eijgenaers van 2 ½ Danmet ? lant gelegen onder
Bunschoten inde groote Maets polder verkocht aen Anthonij Goudoever en Anna Bemmel
eghtelieden wonende tot Amersfoort en hare erfgenamen
07-08-1699; Wij schepenen ons nevens en ten versoecke van Lambert Killewigh Schout en executeur
deses dorps gevonden en getransporteert aen den huijsinge van Pieter Jansz Vergoes en dewijl deselve
Vergoes niet thuijs was heeft den voorn schout uijt Craghte van seecker vonnisse ten behoeve van
Hendrick de Wael eijsscher enz. na gedaene sommatie en renovatie aen Aeltje Cornelis huijsvr van
deselven Pieter Jansz Vergoes versoght voldoeninge van de voors sommatie ter somme van f 228:3:14.
Tevens volgt een inventarisatie van wat meubels en goederen
Op 15-10-1700 enz. Aart Jacobsz Vos en Fijtus Elbertsz gewesenen diaconen dese dorps ....en
verclaerden sij Comparanten ter requisitie en versoecke van Evert Goossen Net als in huwelick hebbende
Dirckje Wijcherts Doghter van Wijchert Cornelisz Backer saliger geprocreert bij Aafje Jacobs, dat
sij comparanten in haar voors qualiteit met den voorsz Wijchert Cornelis Backer in sijn leven hebben
trans
afgerekent wegens coop van een huijsje en erve die meergenoemde Wijchert Cornelisz als in huwelick
hebbende Gijsbertje Cornelisz, met Barent Cornelisz haren Broeder Verkochten aan Jacob
Hendricksz Smit zeker huisje voor f 200,-
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Gerechterlijke boedelvereffeningen, 1662-1686; 1796-1811
Registers van transporten en hypotheken, in de eerste vier delen ook taxaties voor het recht op de
collaterale successie, 1654-1810. 23 delen, 2 banden en 1 pak. N.B. In de inv. nrs. 3186-3187 en 31893208 een alfabetische index op voornaam
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18-04-1704; Compareerden voor Gijsbert Jacobsz en Pieter Pietersz Ouwes schepenen tot Huijsen,
Lambert Killewigh schout, Cornelis Killewigh, Ebbe Kooij en Lucas Claesz Swart oude
buijrmeesteren en schepenen mitsgaders Jan Claesz inwoonder binnen dese dorpe, te kennen gevende dat
sij comparanten cum focus als eijgenaers ordre gegeven hadden aen Jacob Tijmensz als haer
boeckhouder alhier tot het vercopen van seeckere twee haringbuijsen het ene genaemt de melckmeijt
en ‘t andere de goijsche Coopman, sijnde bij vercopinge van de voorn buijs genaemt de melckmeijt
voor f 2.360 en van de goijsche coopman f 2.420 en via Jacob Tijmensz verkocht aan Rutger Wolbeeck
en Pieter Stompedissel te Enckhuijsen
24-07-1705; Interrogatorien uijt name van Lambert Willemsz Pronck omme onder Ede te horen Cornelis
Killewigh (in 1699 Buijrmr) , Jacob Tijmens ende Harmen Jacobsz. Betreft Willem (Jansz) Boor die in
1698 als afgaende Buijrmr f 900 guldens meer heeft ontvangen als door hem werd verantwoord. Dit geld
zou niet zijn betaald aan de opvolgende Buijrm. Cornelis Killewigh
30-10-1705; Lucas Claesz Swart, Lambert Rijcksz Lustigh, Jacob Lambertsz Smit, Mels (Jansz)
Boor en Jan (Pietersz) Schipper oud buijrenmr ende schepenen, en schoolmeester aldaer, te kennen
gevende dat sij gecommiiteert sijn geweest bij te wonen het treckene op en van de loterij die inde maent
Maij lestleden alhier is gehouden. Op 12-05-1705 getrokken Nr. 3235 onder de letters AAALLWPH en Nr.
5424 enz
16-01-1706; Wij ondergetekenden Ebbe Koij, Jan Jansz Jonge en Aert Gerritsz schepenen tot Huijsen
attesteren en verclaeren bij desen bij den eedt tern aenvanck van onse voorsz bedieninge gedaen ter
requisitie van den buijremr deses dorps hoe waer is, dat de gemeente van Goijlandt door de ingesetenen
van desen dorpe erfgoijers sijnde wiens voorouders van allen oude tijden het reght van de voorsz
gemeente gehadt hebben, met haer beesten wert beschaert ofte beweijt, sonder onderscheijt off deselve
ingesetene sijn behuijst off belant, en thiende betalen off niet, en dat binnen onse dorpe woonaghtig sijn
aght personen, nacomelingen van voorouders die van allen oude tijden bekent sijn reght te hebben totte
voorsz gemeente en dat deselve de gemeent in den voorleden jare 1705 door hare beesten hebben beschaert
ofte beweijt alschoon maer huijs en geen lant hebben.
Dat van gelijcke binnen onsen dorpe wonen vijff personen nacomelingen als voren dewelcke wel lant en
geen huijs hebben en noghtans de voorsz gemeente inden voorsz jare 1705 door hare beesten hebben
beschaert. enz. Geen namen
07-05-1706; Schepenen versoght bij Bruijn de Jongh cum focus Impostmr van de boter over Naerden
en Goijlandt van de lopende termijn, verclaren wel te kennen Maghtelt Hendricks eertijds weduwe van
Jacob Gerritsz Snijder en alsnu huijsvrouw van Gerbert Willemsz, en datte selve Maghtelt
Hendricks ten tijde van haer voorsz eerste huwelijck winckel neringe heeft gedaen, en onder andere oock
boter vercoopster is geweest en dat nu met Gerbert Willemsz continueert enz
14-10-1707; Melchior (Jansz) Boor verclaerde te versoecke van Lambert (Willemsz) Pronck hoe waer
is, dat hij op 15-12-1699 aen Jan Seelander voor reeckening van Marritje Tijmens Doorn alsdoen
weduwe van Hendrick (Jansz) Boor heeft vercoght hondert pont middel kaersgaeren voor f 30 die zijn
voldaan. Dat hij comparant op 12-09-1700 aen deselve Jan Seelander heeft vercoght 105 pont
middelgaeren voor f 31:-:10 welcke somme noijt betaelt sijn, gelijck oock Marritje Tijmens Doorn
huijsvrouw van de voorn. Lambert (Willemsz) Pronck verclaert
20-10-1707; Lubbert Jacobsz oud ontrent 74 jaren, Marrij Claes Swart out 70 jaren en Gerrit
(Gerritsz) Doorn out ontrent 71 jaren alle geboren en woonaghtigh binnen Huijsen verclaerden hoe
waer is dat ontrent 60 jaren geleden van de gemeente van goijlant is opgehaelt seecker paert
toebehorende Claes (Huijgen) Swart in die tijd Schout deses dorps ter oorsaacke van dat denselve
Schout geen erfgooijer sijnde of geen reght reght tot scharinge op de voorsz gemeente hebbende, geen
beesten aldaer vermoght te brengen. Marrij Claes Swart weet wel dat het haer eijgen vaders paert is
geweest. Cornelis Killewigh en Ebbe Koij verclarende haer wel indaghtigh te wesen dat in de jaren
1691 de koe is opgehaald van Marrij Lamberts weduwe van Marten Evertsz ter sake dat sij de voorn
koe boven het getal waer toe sij reght hadde. Idem de koe van Witte Willem.
Ondertekend door o.a. Gerrit Gerritsen Doorn en Gerrit Tijmensz Doorn
15-09-1708; Verclaringe bij Theunis Gerritsz Molenaer en Hendrick Claesz Backer beijde out
ontrent 36 jaren en woonaghtigh alhier, ter sacke van de heren Dijckgraef en heemraden van de
bunschoter veen en veldendijck . Dat Gerrit Theunisz Vis alias Vlas, wonende tot Naerden, is geweest
een mede participant met Steffen Lubbertsz en Pieter Groot, in ‘t aennemen van de vacken van de
nieuwen dijck ofte inlaagh voor de bunschoter Landen, in de jare 1702, enz

004
007:

3186

007

3186

009

009:

03-01-1654; Claes Jansz Swart schout, Peter Willemsz en Gerrit Aertsz schepenen tot Huijsen,
compareerden Jacob Gijsbertsz Backer en zijn zoon Gijsbert Jacobsz Backer
03-01-1654; Peter Gerritsz Cruijff en GerritAertsz schepenen tot Huijsen. Dirck Ebbesz en Pieter
Lambertsz als curatoren van de boedel van Tijmen Gerritsz Vosch verkopen voor f 192 een stuk
bouwland aan Tijmen Willemsz Backer
09-01-1654: Voor Claes Jansz Swart schout en Gerret Aertsz en Pieter Lambertsz Bol schepenen,
verkochten Gerritje Huijbers weduwe van wijlen Tijmen Gerrit(sz) Jacobsz en Jacob Gerretsz als
bloetvohgt van de weeskinderen van wijlen Tijmen Gerritsz aan Pieter Gerbertsz Cruijff een stuck
boulant voor f 246:12:16-01-1654; Compareerde voor ons Claes Jansz Swart schout Peter Gerbertsz Cruijff ende Gerrit
Aertsz schepen tot Huijsen in persone Dirck Ebbesz ende Pieter Lambertsz als curateurs van de
Insolvente boedel van wijlen Tijmen Gerretsz Vossen in sijn Leeven ons buijrman, hebben verkocht aan
Lambert Heijndricksz de Jonge 1 schepel en 1 kop boulant gelegen bij drij bossij voor f 46
17-01-1654; ... in persone Claes Geurtsen en Fijtgen Geurtsen ende Lambert Aertsz als gecooren
voecht verkochten aan Cornelis Gerritsz de Jonge Metselaer een stukje land gelegen in botterwijen
Meijns Jan Anx ten oosten en Willem Wijchertsz ten westen voor f 224
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18-04-1654; Tijmen Willemsz Backer verkoopt stuk bouwland aan Gerret Aertsz

056:

18-04-1654; Aeltgen Harmens, weduwe van Jan Dircksz in sijn leven onse buijrman verkocht aan
Dirck Jansz onse mede buijrman een seecker stuck boulant voor f 51:-; Lambert Jansz Kossen ten
Noorden
19-04-1654; Lambertje Willemsz, weduwe van Cornelis Claesz, verkoopt aan Willem Teeuwisz een
stukje land
20-04-1654; Gerret Anthoenisz Brouwer borger tot Naerden verkocht aen Lambert Claesz Prins onse
buijrman een huijs gelegen binnen Huijsen Gerret Willemsz ten westen en Elbert Willemsz ten oosten
voor f 534
20-04-1654; Trijntje Alberts weduwe van wijlen Willem Cornelisz in sijn leven onse buijrman die
verkocht aen Lambert Tijmensz onse mede buijrman 9 speijnt boulant gelegen boeven de bier wegh,
Tijmen Jansz ten westen ende Cornelis Claesz ten oosten voor f 185
21-04-1654; Lambert Claesz hem sterck maeckende voor sijn soen Elbert Lambertsz ende Claes Jansz
Puijck beijde onse buijrluijden die verkochten aen Tijmen Jansz onse mede buijrman een ½ huijs gelegen
binnen Huijsen, Fijtus Heijndricksz ten westen en Gijsbert Jansz ten oosten;
Claes Jansz een 1/4 parts, en Lambert Claesz voornt.een 3/4 part
21-04-1654; Crijn Rutten onse buijrman verkocht aen Rijck Pietersz en Jan Meijnsz onse moelenaers
een coorn moelen met het huijs staende en gelegen binnen Huijsen. Ende hebben wij ondergeschreven
schout en schepenen het ??? Goet van de moelen @ het huijs getaxeert tot gereet gelt waerdich te sijn de
somme van f 362
22-04-1654; Lambert Jansz Swart onse buijrman verkocht aen Heijndrick Gerretsz onse mede
buijrman een stuckje boulant, Gijs Deulten ten suijden, Peter Gerbertsz ten noorden voor f 120
22-04-1654; Peter Jansz hem sterck maeckende voor sijn overleijden broeder Willem Jansz die heeft
verkocht aen Claes Willemsz Backer onse mede buijrman, 1 ½ schepel boulant gelegen boven de bier
wegh Aert Willemsz ten suijden en Louw Gijsbertsz ten noorden voor f 100
23-04-1654; Jacob Cornelisz (Corn) en Rut Gerritsz als erffgenaemen van wijlen Willem Jansz Ende
haer oock sterck maekende voor de verdere erffgenamen, die hebben verkocht aen Cornelis Claesz ende
Anthoenis Peters beijde onse buijrluijden een seecker huijs gelegen binnen huijsen Jan Jansz ten
noorden en Claes Meinsz/Meusz ten oosten voor f 952
23-04-1654; Claes Geurtsz hem sterck maecken voor de verdere erffgenaemen van sijn overleden vader
Geurt Coppen, die verkochten aen Panninch ? Rijcksz onse buijrman een stuckje werff ? gelegen binnen
Huijsen ten noort oosten van Rijck Heijndricksz voor f 100
24-04-1654; Jan Teusz onse buijrkenecht die verkocht aen Jan Gerretsz Backer een stuckje boulant soo
groot soo cleijn gelegen boeven de kerck de heeren wech ten suijden en Trijntje Albers ten Noorden
voor f 272
24-04-1654; Lambert Claesz Schram hem sterck maeckende voor sijn soon Elbert Lambertsz
(Schram) die verkocht aen Rijck Claesz Schram onse buijrman een stuckje maetlant vijfftehalve voeten
gelegen op Bussumermaet gemeen met Claesge Claes en Cornelis Jacobsz ten noorden voor f 231
26-05-1654; Jannitgen Jans weduwe van wijlen Evert Gerretsz ende Jan Evertsz haere soen voor
hem ende selve en haer sterck maecken voor Aeltgen Evers, Ende Claes Jan Aertsz als gecooren voecht
in desen die welcke die bekenne schuldich te weesen Jacob Gijsbertsz onse mede buijrman f 160
Als borg haer huijs met den Aencliven van dien staende en gelegen binnen Huijsen, Claes de Swart ten
suijden en Claes Heijndricksz de Jonge ten noorden en noch 3 schepel Acker gelegen bij Aeltje heijs,
Claes Petersz aen de suijt sijde en Gerrit Rutten en Gijsbertje Heijndricks aen de noortsijde
14-06-1654 Claes Jansz Swart, schout, Lambert Aertsz en Claes Willemsz, schepenen. Tijmen
Willemsz en Tijmen Jansz, zich sterk makend voor de verdere erfgenamen van Jannitge Willems,
verkopen stuk bouwland aan Willem Claesz
20-07-1654; Claes Jansz Swart, schout, Lambert Aertsz en Claes Willemsz schepenen.
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10-03-1654; Pieter Gerbertsz Cruijff als vocht van het weeskint van Tijmen Goossen verkocht aan
Claes Jansz Swart schout seecker stuck boulant voor de som van f 182:29-03-1654; Compareerde voor ons Claes Jansz Swart schout Lambert Aertsz ende Elbert Claesz
schepen tot Huijsen In persoene Claes de Swart oude schout onse buijrman die verkocht aan Evert
Willemsz stuk maetlant groot 40 voet gelegen op huijsermaet Louwe Gijsbertsz aen de suijt sijde, ende
Gerrit Aertsz aen de noort sijde voor f 850
07-04-1654; Jan Meijnsz onse Moelenaer verkocht aen Lambert Jansz onse buijrman seecker huijs
gelegen binnen Huijsen Lambert Cornelisz ten westen en Cornelis Heijn ten oosten naest woonchtich
voor f 816
11-04-1654; Cornelis Dircksz onse buijrman verkocht aen Emmitje Claes weduwe van wijlen Gerret
Ebbertsz in sijn leeven onse buijrman 3 schepel boulant gelegen in ‘t gange weijn, Geu Cornelis ten
suijden en Willem Gijsbertsz ten noorden voor f 555
11-04-1654; Emmitje Claes weduwe van wijlen Gerret Ebbertsz in sijn leven onse buijrman verkocht
aen Gijsbertje Heijndricx weduwe van wijlen Jan Harmansz in sijn leven onse buijman 3 spint boulant
het kerck ackertje aen de suijt sijde voor f 200
15-04-1654; Claes Jansz Swart schout, Claes Elbertsz ende Gerret Willemsz schepen tot Huijsen in
persoene Heijndrick Willemsz onse buijrman verkocht aen Goossen Reijersz ende Gijsbert Jacobsz
beijde onse buijrluijden 9 voet maetlant\gelegen op Bussumer maet Goossen ende Gijsbert voornt aen de
noort sijde ende Jan Jacobsz aen de suijt sijde voor f 543
16-04-1654; Lambert Gijsbertsz Smit onse buijrman gecooren voecht in dese van Geertge Cornelis die
verkocht aen Fijtus Heijndricksz onse mede buijrman seecker huijschen ende hoffstede gelegen binnen
Huijsen Tijmen Jansz Wit ten oosten voor f 550
18-04-1654; Jan Pietersz ende Jacob Gerretsz onse buijrluijden als gecooren voecht van de weduwe en
weeskinderen van wijlen Tijmen Gerret Jacobsz in sijn Leeven onse buijrman die verkochten aen
Elbert Jansz Swart onse mede buijrman seecker huijs gelegen binnen Huijsen Dirck Jansz ten suijden
ende Elbert Claesz ten noorden voor f 1350
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Overdracht half veerschip door Jan Jansz geweesen schipper, aan
Tijmen Willemsz
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17-11-1654; Claes Jansz Swart schout, Lambert Aertsz en Claes Willemsz Backer schepenen. Ebbe
Claesz, zich sterk makend voor de nagelaten weeskinderen van Cornelis Claesz geteelt bij,
transc
respectievelijk, (1) Lambertje Willems en zich ook voor haar sterk makende, en (2) Geertje
Jans....verkoop huijs aan Anx Dircksz voor f 611,145:
07-12-1654; Claes Jan Wijchertsz onse buijrman, die welcke bekende @ gelijde mits desen voor hem @
sijne erven schuldigh te wesen Peterje Jacobs weduwe van wijlen Cornelis Wijchertsz in sijn Leeven
mede buijrman een somme van f 270. Als borg een huijs met den Aencliven gelegen binnen Huijsen Jacob
Claesz ten suijden en Jan Jansz ten noorden
156:
13-01-1655; Willem Tijmensz out buijr kneght en zich sterk makende voor sijn susters @ broeders de
welcke heeft gesedeert @ getransporteert @ te vrije eijgendom op gedraghen ten behoeve van Willem
Dircksz out buijrman een seecker stuck boulant ... voor de som van f 300
157:
04-01-1655; Tijmen Willems Backer voor hem zelf en Claes Wijchertsz hem sterk makende voor de
verdere erfgenamen van Jannetje? Willems verkopen aan Lambert Aertsz zeker stuk land; f 200
161:
27-02-1655; Compareerden voor ons Claes Jansz Swart schout Tijmen Willemsz Dam (kan niet
schrijven) en Gerret Aertsz schepen tot Huijsen, in persoene Jan Jacobsz Visscher onse buijrman die
verkocht aen Lubbert Heijn/Heijndricksz onse mede buijrman een stuck boulant soo groot soo cleijn van
outs gelegen Gijsbert Dirck Jansz ten suijden@ Gijsbert Claesz Bout ten noorden voor f 80
190/1: 24-05-1655; Compareerden voor ons Claes Jansz Swart schout, Jacob Cornelisz @ Tijmen Willemsz
Dam schepenen tot huijsen : Sijmen Tierens Verhoeff burger tot Naerden die verkocht aan Gijsgen
Gerrets weduwe van Lambert Elbertsz Deult, seecker stuck maetlant voor f 425
Tijmen Willemsz Dam kan niet schrijven
204:
11-07-1655; Jacob Claesz Jonch onse buijrman die welcke verclarde dat Jan Evertsz onse buijrman en
Jacob Gijsbertsz Backer out secretaris @ Cornelis Jansz Vracht in haer Leeven mede onse
buijrluijden voor hem hadden geconstitueert waerborch voor de somme van f 100 volgens obligatie ten
behoeve van wijlen Gijsbert Lambertsz in sijn Leeven burger tot Naerden;
Jacob Claesz Jonch stelt tot borg sijn huijs gelegen binnen Huijse nu bij hem bewoont, Frans Petersz ten
suijt westen @ Rijck Claesz ten westen, mits sijn weeftouw, met sijn bedde met sijn toe behoort mit noch
een kissche enz
212:
30-10-1655; Compareerde voor ons Claes Jansz Swart schout, Tijmen Willemsz (Dam) en Gerret
Merk van
Aertsz schepen, Lambert Teusz de oude onse buijrman verkocht aen Jan Tijmensz Timmerman onse
Tijmen
Willemsz Dam
mede buijrman een seecker stuckje boulant, gelegen boeven de kerck, soo groot soo clein van outs
steeds gelijk
gelegen, Lambert Teusz de Oude ten suijden ende heeren wech ten noorden voor f 45
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05-01-1656: Compareerden voor ons Claes Jansz Swart schout, Jacob Cornelisz @ Tijmen
Willemsz Dam schepenen tot huijsen; Marten Jansz woonende tot Weesp enz
Tijmen Willemsz Dam kan niet schrijven
08-05-1656; Compareerden voor Lambert Willemsz & Heijndrick Lubbertsz schepenen & Gijsbert
Jacobsz secretaris te Huijsen, Tijmen Gijsbertsz Gleijnen buurman te Lage Bussum transporteerde aan
Lambert Pietersz burger te Naarden zeker stuk bouwland van 5 schepel gelegen bressenberch voor de
somma van f 878
17-08-1656; Compareerden voor ons Elbert Jansz Swart schout, Gijsbert Jansz Lustich @
Willem Gijsbertsz schepen tot Huijsen, In persoene Aeffje Claes weduwe van Claes de Swart onse
buijrvrou geassisteert met Meester Claes als haer gecoeren voecht in dese die welke bekende schuldig te
wesen de naegelaeten weeskinderen van wijlen Claes Jansz Grootert in sijn Leeven gerechts boede
der stede Naerden, een somme van f 550
Als borg comparantes Huijs nu bij haer bewoont staende @ gelegen binnen Huijsen, Elbert Jansz Swart
schout ten westen @ de weduwe van Evert Elbertsz tennoorden.
Schuld is afgelost 20-03-1659
01-09-1656; Cornelis Lubbertsz voor hem selve @ Tijmen Willemsz Backer, Jan Gerritsz Backer
haer sterck maeckende voor Gijsbert Bartholomeusz woonende tot Bunschoeten, die verkochten Abram
Petersz Vetermaecker onse buijrman een seecker huijsken @ hoofstede gelegen binnen Huijsen, ten
suijden van valckenier ? staende voor f 70
De boedels van Cornelis Lubbertsz en Gijsbert Bartholomeusz staan als borg

30-01-1657 - 10-01-1662
Alfabetische index
30-01-1657: Timen Jansz Wit ende Gerrit Gerritsz als voochdt van Grietge Pieters Erfgenamen van
Elbert Willemsz Slop, verkochten aan Timen Rutten een seecker acker gelegen in Vijsenbergh groot 1½
schepel, een cop en 2 roeden. belendet Timen Jansz Wit ten suijden en Isaacq Willemsz ten Noorden; f 57
002:
30-01-1657; Elbert Jansz Swart schout Gijsbert Jansz Lustich en Lambert Willemsz schepenen te
Huijsen, Gerrit Gerritsz buuremr. van dit dorp als voogd van Grietje Pieters, erfgenaam van Elbert
Willemsz Slop haar grootvader, heeft verkocht en getransporteerd aan Time Jansz Wit, en. als getrouwd
hebbende Aeltge Elbers mede erfgenaam van Elbert Willemsz Slop haar vader, de helft van een zekere
akker gelegen in rijsbergen belendend aan Gijsbert Jansz Lustich ten zuiden en Gijsbert Jansz ten
Noorden,groot 1 schepel min 1 ½ cop, waarvan de wederhelft de koper zelf toebehoort. Verkocht voor f 58
007:
04-02-1657; Cornelis Lubbertsz als getrouwt hebbende Ghijsbertgen Hendricks lest weduwe van
Coppen Ghijsbertsz en verklaerde hij comparant te verkopen aan Dirck Jan Corsz 7 spint boulants in
huijserban, sijns comparants huijsvrouw aengedeelt uijt de boedel van haer voorn. overleden man; f 250
009:
06-02-1657; Rijck Hendricksz & Wichert Dircksz als voochden van ‘t nagelaten weeskint van Cors
Dircksz en verkochten aan Gerrit Wichertsz de Vries seecker huijs en erve in den dorpe naast Meijns
Jansz aen d’eene & Lambert Keesz aen de andere sijde; f 640
012/13: 09-02-1657; Loegh Lambertsz @ Maerten Lambertsz als voochden van ‘t nagelaten weeskint van
Lambert Aeltsz die verkochten aen Pieter Ebbesz een huijs en erve in desen dorpe naest Evert Cornelisz
aen d’ene sijde en Jan Thomasz aen d’andere sijde; f 450
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013/14: Zie 012/013
016:

09-02-1657; Timen Jansz Wit als voocht van Grietje Pieters en erfgename van Elbert Willemsz Slop
haer Grootvader, die verkocht aan Gerrit Gerrit Gerritsz Oudtbuijrmeester van desen dorpe 5 spint 2
roeden boulant, belent Jan Hendricksz Speelman ten suijden & Meijns Jansz ten Noorden; f 29
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01-03-1657; Cornelis Gerbertsz Buijrmeester tot Hilversum als erfgenaem van zaliger Pieter
Gerbertsz Cruijff voor hem selve mitsgaders vervangende & sich sterck maeckende voor de verdere
erfgenaemen van voorn Pieter Gerbertsz Cruijff, voorts Crijn Rutten & Jan Pietersz als voochden van
de weduwe van Willem Pietersz mitsgaders Timen Jansz Wit ende Lambert Claesz mede-erfgenaemen
van meergem. Pieter en verclaerden sij comparanten te verkopen aan Willem Gerritsz seecker huijs en
erve alhier naest Ghijsbert Hendricksz Capitain aen d’eene & Gerrit Dircksz aen de andere sijde, voor
de portie heurluijden daer inne competerendt te weten:
Cornelis Gerbertsz voor de helft,
Crijn Rutten & Jan Pietersz als voogden van de weduwe van Willem Pietersz voor 1/4 part,
de voorn. Timen Jansz Wit & Lambert Claesz voor ‘t resterende 1/4 part; f 1050
027:
09-03-1657: Claes Harmensz onse buijrman heeft gecocht van Jan Teeuwisz onse mede-buijrman
seecker huijs en erve in desen dorpe naest Lubbert Barentsz aen d’eene & Gerrit Jansz aen d’andere
sijde voor f 310 .
Op 06-03-1660 heeft Jan Teeuwisz het geld volledig ontvangen
028:
15-03-1657; Wichert Claesz onse buijrman verkocht aen Lambert Claesz Prins, onse buijrman seecker
stuckien landts gelegen bij het Schaepschot belent Jan Hendricksz Boom aen de d’eene & Geertge
Dircks aen d’andere sijde voor f 21:2
030:
16-03-1657; Jacob Gerritsz onse buijrman als curateur over den boedel van Claes de Swart vervangende
& sich sterck maeckende voor Leo ? Steffens mede-curateur openbaer vercocht te hebben aen Dirck
Dircksz Does onse mede-buijrman als overgenomen hebbende de coop van Mr. Claes de Swart, die mede
voor ons comparerende, seecker huijsje & erve alhier naest Gerrit Gerritsz Backer aen d’eene en den
voorn. coper aen d’andere sijde; f 18:5
033:
27-04-1657; Lambert Ghijsbertsz Smits ende Jan Pietersz onse buijrluijden als curateurs van den
boedel van Ghijsbert Jacobsz Backer in sijn leven secretaris van dese Dorpe, die oock Erfgenaem was
was onder beneficie van Inventaris van Jacob Ghijsbertsz Backer sijnen overleden Vader, hebben
vercocht aen Mr. Claes de Swart Chirurgijn alhier, seecker huijs en Erve in desen dorpe naest Geertjen
Raemaeckers aen d’ene & Pieter Leenderts aen d’andere sijde, soals het ‘t voorn huijs bij de voorn.
Jacob Ghijsbertsz & Ghijsbert Jacobsz in haer leven is beseten. Voor f 1552
034/35: 27-04-1657; Zie 033. Als mede-borg hebben zich gestelt Elbert Lambertsz Vos & Dirck Jansz onse
buijrluijden, mede compareerende
Op 27-04-1657 heeft Mr. Claes de Swart betaelt f 300
Op 03-07-1659 door quitantie van Lambert Ghijsbertsz Smit & Jan Pietersz laatste termijn betaaltd
036:
(10-04-1657) Lambert Gijsbertsz Smit heeft betaelt de Xe penning van seecker stucken landt gelegen
ontrent Rijsberghe groot 7 spint en 8 roeden bij hem gecoght van Erfgenamen van Cornelis Gijsbertsz
voor de som vam 35 gl ‘t schepel.
- 10-04-1657; Ten versoecke van @ op ‘t aengeven van Claes Jan Aertsz als Oom @ Voocht van de
nagelaten weeskinderen van Willem Cornelisz is bij Claes Jansz Swart schout (kan niet, is al
overleden) Lambert Claesz Schram @ Claes Elbertsz schepenen tot huijsen getapeert seecker halff
swat maets gelegen op Bussumermaet en huijser van ‘t gene de voornoemde weeskinderen was
aengecomen bij Erffenisse van haer overleden suster Fransien Willemsdr
038:
10-04-1656; Jan Meijnsz Moleaer onse buijrman koopt seecker huijs en erve in desen dorpe belended
Lambert Claesz Schram aen d’eene sijde ende Elbert Jansz Swart aen d’andere ende en is daarmee
schuldig aen de Curateurs van de boedel van Claes de Swart de som van f 155 .
Op 20-03-1659 ontvangt Jacob Gerritsz curateur van de boedel van Claes de Swart de gelden
041:
17-04-1657; Jan Lambrechtsz en Timen Jansz Wit als voogden van Grietge Pieters die erfgename is
van wijle Elbert Willemsz Slop vervangende en zich sterck makende voor Gerrit Gerritsz mede voogd
voor de ene helft, Timen Jansz Wit als getrouwd hebbende Aeltje Elberts, dochter en erfgename van
Elbert Willemsz Slop, verkopen aan Cornelis Lambertsz een huis
042:
20-04-1657; Crijn Rutten onse Buijrman als Curateur van de boedel van Jacob Claesz Snijer &
Grietge Cornelis sijn huijsvrouw beijde overleden, vervangende en zich sterck maeckende voor Jan
Teeuwisz mede curateur, mits dese te transporteren aen Roel Otten en Pieter Jacobsz als overgenomen
hebbende de Coop van Jan Gerritsz Backer (die mede voor ons comparerende bekent heeft de voorn
coop overgedragen te hebben) van seecker huijs en Erve alhier naest Claes Jansz ten Noordenen
Lambertge Willems ten suijden voor f 106
046:
08-05-1657; Goossen Reijersz als vader en voocht van sijne kinderen & Isaacq Willemsz noe uxoris te
samen Erfgenamen van Geertgen Jansdr vervangende en sich sterck maeckende voor Lubbert Pieters
als getrout hebbende Lijsbet Goossens mede Erfgenaem van de voorn. Geertge Jans, ende verclaerden
vercocht te hebben aen Ghijsbert Jacobsz de ½ van seecker huijs waer van de wederhelft de voorn.
Ghijsbert Jacobsz selfs is toebehorende, gelegen in het dorp belendet Gerrit Gerritsz ten Noorden en
Isaacq Willemsz ten suijden; voor f 300
047:
12-05-1657; Elbert Jansz Swart schout, Lambert Claesz Schram en Jan Gerritsz Backer schepenen
te Huijsen, Jacob Jansz Delft Schipper te Naarden is schuldig aan de erfgenamen van Claes Jansz
Grotert 517 Gulden en 15 stuivers waaronder begrepen f 325
052:
22-05-1657; Gerbrant Rijcksz als gecoren voocht van Hendrickie Onnens ?? weduwe van Wichert
Spelt, mitsgaders Harmen Gerbertsz & Jan Gerbertsz als voochden van Jaepien Onnens nagelaten
weeskint van Onnen Gerbertsz verkochten aen Jan Jansz Spelt in voldoeninge van ‘t gene den selve te
pretenderen hadde op de erffenisse van de voorn Wichert Spelt seecker acker lants in de Schaepscamp
belende Lambert Roelen ten Noorden en Jaep Ewouden ten suijden
064:
22-05-1657; Timen Jacobsz Hage Brouwer tot Naerden die verkocht aen Geertgen Lamberts weduwe
van Gerrit Jansz (Raemaecker) de ½ van seecker huijs en erve gelegen inden dorpe alhier belendet Jan
Pietersz ten Zuijden & Mr. Claes de Swart ten Noorden, van welck voorn. huijs de wederhelft de voorn
Geertgen Lamberts selfs is toebehorende. Voor f 400
065:
19-06-1657; Claes Willemsz Backer & Ghijsbert Claesz Bout als curateurs over de boedel van Jacob
Lambertsz Clinck Ende verclaerde vercocht te hebben aen Abram Pietersz seecker huijken ende erve in
desen dorpe naest Jan Tijssensz ten suijden ende Jacob Elbertsz Vos ten Noorden. f 82
067:
19-06-1657; Claes Gerritsz onse buijrman die verclaerde als bestevader en Voocht van ‘t nagelaten
weeskint van Gerrit Claesz te hebben vercocht aen Aelbert Danielsz onse mede buijrman seecker huijs
en erve in den dorpe alhier naest de voorn. Claes Gerritsz t. westen & Ghijsbert Jansz t. oosten; f 220
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22-06-1657; Claes Wichertsz als getrout geweest sijnde met Emmetge Gerrits & in die qualiteijt voor
een gedeelte Erfgenaem van Gerrittgen Huberts, vervangende en sich sterck maeckende voor de verder
mede erfgenaemen, verclaerde bij openbare verkoping te vercopen aen Jan Timensz Poel onse Buijrman
22 voeten maetland gelegen op huijserangerecht belendet Jan Jansz ten Noorden & Evert Willemsz ten
suijden. Voor f 1016
072:
02-07-1657; Jan Evertsz als voocht van ‘t nagelaten weeskint van Timen Jansz Horre Erfgenaem
wesende van Ebbe Willemsz, vervangende en sich sterck maeckende voor Ruth Gerritsz Doorn sijnde
medevoocht mitsgaders voor Claes Wichertsz als getrout gehadt hebbende Emmetge Gerrits medeerfgenaem van de voorn. Ebbe Willems, en verclaert te cederen aen Lambert Lambertsz mitsgaders
desselfs kinderen geprocreeert bij Luijtien Jansdr sijn overleden huijsvrouw, de ½ van seecker huijs
en erve waarvan de wederhelft den voorn. Lambert Lambertsz en sijn kinderen selfs is toebehorende,
gelegen in den dorpe alhier naest Timen Willemsz Backer en Meijns Jansz. Voor f 375
074:
16-10-1657; Mr. Claes de Swart, Chirurgijn alhier en verclaerde vercocht te hebben Jacob Cornelisz
Wichertsz seecker huijsken en erve in den dorpe belendet Evert Gerritsz ten Noorden en Lubbert
Gerritsz ten suijden; Voor f 324
077:
17-10-1657; Mr. Claes de Swart Chirurgijn alhier verkocht aen Pieter Leendertsz Vergoes sijne
buerman seecker gedeelte van sijns comparants erff streckende van de scheijdinge tusschen hem comparant & de voorn Pieter Leendertsz Vergoes oostwaert op ter lenghte van 24 voeten enz. Voor f 100
079:
30-10-1657; Lambert Jansz Speelman woonagtig alhier en verclaerde vercocht te hebben aen Dirck
Jansz Speelman sijne broeder de helft van seecker huijs en erve waervan de coper de wederhelft is
competerende, staende en gelegen in desen dorpe alhier belendet Timen Rutten ten westen & Jan
Hendricksz ten oosten. Voor f 225
082/93: 13-11-1657; Jannetge Lubberts weduwe van Jan Hendricksz ende bekende voor gehaelde waeren
schuldich te wesen aen Marten Claesz Botter Burgert tot Naerden de somme van f 354 en cedeerde
aher recht en portie als haer comparant soo wel uijt den hoofde & als erfgename van Ebbe Willemsz als
andersins, alsnoch is competerende in de goederen en erffenisse van Gerritgen Huberts mitsgaders in de
schultbrieff ten behouve van de selve Erfgenamen gepasseert bij Jan Timensz Poel, als ook in de
penningen die Fijtus Hendricksz aen de voorz. Erfgenamen schuldich is over coop van Landt
085:
27-11-1657; Cornelis Hendricksz onse Buijrman verclaerde vercocht te hebben aen Teunis Jacobsz ‘t
Hooft onse mede Buijrman van seecker huijs en erve met het land daer annex belendet Lambert Jansz ten
noorden & Willem Teeuwisz ten westen. Voor f 312
087:
27-11-1657; Jacob Gerritsz als voocht van Aeltgen Gerrits sijne suster en verclaerde vercocht te
hebben aen Jacob Cornelisz Schoenmaker seecker huijs en erve in den dorpe alhier belendet Andries
Claesz te suijden & de weduwe van Lambert Ghijsbertsz ten Noorden. Voor f 240
088:
11-12-1657; Abram Pietersz woonagtig alhier en verclaerde hij vercocht te hebben aen Jan Westlandt
een seecker huijsken en erve staende in den dorpe alhier belendet Jan Tijssensz ten suijden & Jacob
Elbertsz Vos ten Noorden, sodanig als ‘t voorn huijsken aen hem comparant op den 19-07 lestleden is
getransporteert door de curatoren van de boedel van Jacob Lambertsz Clinck. Voor f 120
091:
14-12-1657; Timen Jansz Wit onse Buijrman verclaerde te hebben vercocht aen Isaacq Claesz
Buijrman tot Blaricum seecker acker boulandt gelegen in huijsermaet belendet de weduwe van Willem
Pietersz ten westen & Rutger Rutgersz van Blaricum ten oosten. Voor f 76:10
093:
14-12-1657; Dirck Lambertsz als erfgenaem nu exoris van Gerrittgen Huberts en in die qualt voor
hem selve voorts voor de andere erfgenamen bij openbare vercoop aen Fytus Hendricksz een stuck maetlandt gelegen op huijsermaet belent Jan Jansz ten Noorden ende Gerrit Gerritsz ten suijden. Voor f 434
097:
18-01-1658; Lambert Claesz & Teunis Pietersz (Vergoes) als getrout hebbende Franckien Claes voor
haer selven en als oock sich sterck maeckende voor Cornelis Claesz & Aeltgen Claesdr, verclaerden te
transporteren aen Jacob Cornelisz Schram van 8 voeten min een 1/4 maetlandt in partijtges op
Bussumerangerecht belendet met de wal van Larer angerecht aen d’eene sijde & de wal van
huijserangerecht aen d’andere sijde. Voor f 325
101:
ca. 22-01-1658; Op versoeck van Gerrebrandt Rijcksz als getrout hebbende Oetge Pieters hebben
schout en schepenen onderstaende partijen landen onder de Jurisdictie van den voorn dorpe getapeert & de
voorn Oetgen Pieters bij Erffenisse aengecomen door ‘t overlijden van haere kinderen sonder
descendenten overleden sijnde in den gehuchte van Lage Bussum onder de Jurisdictie der Stede Naerden,
omme dienvolgende te betaeln ‘t recht van de klemmende successie
102:
02-02-1658: Wij Elbert Jansz Swart schout, Evert Willemsz @ Jan Gerritsz Backer schepenen tot
huijsen; Elbert Claesz getrouwd met Marij Jans weduwe van Lambert Cornelisz verklaarde comparant
als man en voocht van sijn voorn. huijsvrouw verkocht aan Gleijn Lambertsz seecker huijs en lant voor f
870:- grenzend aan Gerrit Wichertsz Vrijes
103:
07-02-1658; Wichert Claesz de Jonge onse Buijrman transporteert aen Lambert Timensz Swart seecker
huijs gelegen in den dorpe belendet de kinderen van Evert Evertsz ten westen & Pieter Jansz Schaep
ten oosten. f 450
109:
09-03-1658; Elbert Jansz Swart schout, Gerrit Gerritsz @ Gijsbert Jansz Lustich schepenen tot
Huijsen; Gerrittgen Lamberts weduwe @ boedelhoudster van Lambert Aertsz geassisteert met
Lambert Lambertsz haer broeder en Jacob Cornelisz haar zwager als haeren gecoren voochden,
verkochten aan Goossen Evertsz seecker huijs ende erve mits dat sij comparant d grootste camer van ‘t
voorn huijs sal mogen bewonen @ gebruijcken; Goossen Evertsz zal de schuld overnemen die zij heeft bij
Willemtge Jansen weduwe van Claes Roclaes in sijn leven brouwer tot Naerden; Voor f 1058:122:
30-03-1658; Claes Meeuwisz als erfgenaam van Gerritje Willems voor hem zelf en de verdere mede
erfgenamen verkopen aan Aeltge Willems 1/4 deel van een huis dat reeds voor 3/4 haar eigendom was
123:
30-03-1658; Gerrit Dircksz als bestevader en Voocht van de nagelaten weeskinderen van Gerrit
Gerritsz Boer zijnde erfgenamen van Pieter Gerbertsz Kruijff, mitsgaders Cornelis Gerbertsz Kruijff
Erfgenaem nevens de voorn weeskinderen, van Pieter Gerbertsz Kruijff, beijde vervangende en sich
sterck maeckende voor Jan Swaninghse Bruijnen als getrout hebbende Lijsbeth Gerberts, mitsgaders
voor Elbert Gerbertsz & Gerbert Gerbertsz en Swaentge Gerberts alle te samen mede erfgenamen
van Gemelte Pieter Gerbertsz Kruijff, & verclaerden sij te transporteren aen Rutger Rutgersz
buijrman tot Blaricum een acker boulandt gelegen aen de Blaricumse wegh groot volgens de metingen
van Mathijs Boelhouwer 2 schepel 3 spint, belendet de voorn wegh ten oosten & Timen Jansz Wit ten
westen; Voor f 70
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30-03-1658; Elbert Lambertsz Vos transporteert aen Willem Teeuwisz onse mede buijrman seecker
acker lants gelegen aen Bussemerwegh groot ½ mutset, belendet Wichert Dircksz ten Oosten & Lambert
Aeltsz ten westen. Voor f 82
134:
07-05-1658; Wichert Heijndricksz onse buijrman verkocht aen Gleijn Lambertsz onse mede buijrman
een campie lants gelegen in ‘t dorp alhier ten suijden het huijs van Jan Gerritsz Backer & ten noorden
van ‘t land van Hendrick Lambertsz. Voor f 700
136:
28-05-1658; Gerrit Philipsz onse buijrman verclaerde als erfgenaem van Lijntgen Jacobs te cederen
aen Roeloff Claesz Grotert Gerechtsbode der Stadt Naerden seeckere Losrentebrief inhoudende de
somme van f 200. welke ten comptoire der Stadt Alckmaer op 07-03-1641gepasseert is op de Naem
van Lijntge Jacobszdr voornoemt
137:
28-05-1658; Lambert Teeuwisz onse Buijrman is schuldig aen Bartgen Hendricks weduwe van Jan
Jacobsz Coopal de somme van f 237
138:
28-05-1658; Claes Lambertsz onse Buijrman heeft bekent als erfgenaem van Claesien Timens wel @
deugdelijck schuldich te wesen aen Lambertgen Ewouts de somme van f 118 spruijtende ter saecke van
aengetelde en bereeckende penningen voor een gedeelte van de welcke voor desen bij de voorn. Claesien
Timens, obligatie was gepasseert ter somme van f 100, in dato de 12-08-1628
139:
28-05-1658; Willem Gerritsz Reijn onse buijrman verclaerde vercocht te hebben aen Bastiaen Geurtsz
nagelaten weeskindt van Geurt Claesz een seecker huijsken @ erve in den dorpe alhier naest Willem
Rutten ten Noordtwesten, mits dat hij comparant ‘t voorn. huijsken sal mogen bewoonen soo lange hij
leeft. Voor f 50
140:
23-06-1658; Lubbert Pietersz onse Buijrman als erfgenaem voor 1/4 part van Jacob Pietersz @ in die
qualiteijt voor hem selve voorts vervangende en sich sterck maeckende voor Claes Pietersz @ Neeltje
Pieters sijn broeder @ suster elck mede voor 1/4 part erfgenaem van deselve Jacob Pietersz
mitsgaders Jan Evertsz als voocht van Maritgen Pieters, erfgenaem voor ‘t resterende 1/4 part van de
voorn. Claes Jacob Pietersz @ verclaerde te vercopen aen Lambert Jansz Speelman seecker huijs
gelegen in den dorpe alhier, naest Lambert Lambertsz Cos ten Noorden @ Teunis Jaep Hoofden ten
suijden. Voor f 517
143:
30-07-1658; Mr. Claes de Swart Chirurgijn alhier coopt seecker huijs en erve gelegen alhier naest
Cornelis Crijnen ten suijden @ ‘t huijs van Rijck Jansz ten noorden en schuldich te wesen f 362 aen de
curateurs van de geabandonneerde boedel van Cornelis Lubbertsz Ketuin ??
145:
30-07-1658; Hendrick Pietersz Kuijper onse buijrman coopt seecker huijs en erve gelegen alhier naest
Cornelis Crijnen ten suijden @ het huijs van Rijck Jansz ten noordtwesten van Mr. Claes de Swart
Chirurgijn voor de somme van f 400. Is op 27-06-1662 volledig afgelost
149:
30-08-1658; Reijnier Elbertsz Raven wonende in ‘t landt van Medocq in Vranckrijck vercoopt aen de
diaconie tot Blaricum de gerechte helft van 4 1/4 dammaet landts gelegen op ‘t suijden van den hoeven
onder den bannen deses dorps. Voor 1062
150:
30-08-1658; Ghijsbert Dircksz onse Buijrman verclaerde vermangelt te hebben en mitsdesen te
transporteren aen Claesien Lamberts weduwe van Jan Gerritsz Jock een seecker ackertgen landts
gelegen bij de Blarcummer wegh naest Claes Elbertsz ten suijden ende Lambert Jansz Jock ten
Noorden. Voor f 35
152/53: 29-09-1658; Wouter Timensz sich sterck maeckende voor Hendrickien Pieters sijns comparants
huijsvrouwen moeder, lest weduwe van Wichert Spelt, in sijn leven buijrman tot lage Bussum,
verclaerde te transporteren aen Lambert Hendricksz mede buijrman tot lage Bussum van seecker 2
ackers landt gelegen op resp. Bussumerwegh en Doornweghe in de banne deses dorps, belendet
Gerrebrandt Rijcksz, Willemtgen Harmens. Voor f 17:12:8
156:
17-11-1658; Lambert Harmensz Schram onse buijrman en verclaerde vercocht te hebben voor f 450 aen
Teunis Hendricksz onse mede buijrman seecker maetlandt gelegen op huijsermaet belendt Jan Pietersz
Camer aen d’ene@ de scheijsloot van d’orter aen d’andere sijde
157:
05-11-1658; Hendrick Jacobsz voor hem self en zijn broer Timen Jacobsz mede erfgenamen van
Gijsbert Jacobsz verkochten voor f 97:- aan Rutger Hendricksz buijrman tot Blaricum stuk land
159:
08-11-1658; Pieter Lambertsz Bolheijt onse buijrman vercocht voor f 246:10 aen Gerrit Hendricksz
Swem onse mede buijrman een ½ mutset landts gelegen op de Nenge naest het landt van Timen Rutten
ten Noorden @ van Wichert Hendricksz ten suijden
161/62: 08-11-1658; Jacob Elbertsz voor hem self mitsgaders sich sterck maeckende voor Lambert Timensz
Swart als getrout hebbende Melisien Alberts, Alle Erfgenamen van Elbert Freecksz haeren vader en
Gerrit Elbertsz haer overleden broeder, en verclaerde hij comparant in gevolge van coop voor f 437 te
transporteren aen Cornelis Cornelisz 3/4 part van seecker huijs en erve bij de voorn. Elbert Freecksz
nagelaten en waervan het resterende 1/4 part de voorn Cornelis Cornelisz als getrout hebbende
Lambertien Elberts mede dochter en Erfgename van Elbert Freecksz voorn. selfs was toebehorende,
het huijs staende naest het huijs van Gerrit Jansz ten suijden @ Steffen Jacobsz ten Noorden
166:
26-11-1658; Timen Jansz Wit @ Gerrit Gerritsz als voochden van Grietgen Pieters Erfgenaem van
Elbert Willemsz Slop, verclaerden in de voorn qualiteijt voor de helft, mitsgaders de voorn. Timen Jansz
Wit als mede-erfgenaem van de voorn Elbert Willemsz Slop @ sulx in sijn prive voor de wederhelft
vercocht te hebben aen Elbert Claesz Seun, de helft van seecker huijs @ erve gelegen in den dorpe alhier
belendet ‘t huijs van Ghijsbert Jansz Lustich ten suijden @ Ruth Gerritsz Doorn ten Noorden
169:
17-12-1658; Claes Lambertsz onse buijrman, bekende volgens obligatie in dato den 22-05-1653
schuldich te wesen aen Claes Jan Claesz burger der Stede Naerden de somme van f 200, waarvoor zich
als borg gestelt hebben Lambert Teeuwis Uijtert @ Gerrit Jacobsz beijde buijrluijden alhier; alsmede te
verbinden seecker huijs gelegen in den dorpe alhier jegenwoordich bij hem comparant bewoont, naest
Marten Lambertsz ten suijden @ Willem Ohij ?? ten oosten
171:
17-12-1658; Elbert Jansz Swart schout, Lambert Willemsz @ Jan Aertsz schepenen tot huijsen;
Goossen Evertsz onse buijrman verkocht voor f 60:- aan Annetge Leenderts Vergoes, weduwe van
Carsten Jansz een stuk erf tussen hun beider huizen gelegen
176:
17-01-1659; Elbert Jansz Swart schout, Gerrit Gerritsz en Lambert Willemsz schepenen te Huijsen,
Ruts Gerritsz vanwege Claes Gijsbertsz zijn schoonvader te hebben getransporteerd aan Gerrit Rutte
een akker bouwland gelegen op de Nenge voor f 110 per schepel enz
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17-01-1659; Gerrit Gerritsz mede schepen deses dorps als voocht van Grietgen Pieters nagelaten
weeskint van Pieter Gerritsz en verclaerde hij in die qualiteijt voor de somme van f 817 vercocht te
hebben aen Lambert Ghijsbertsz Smits seecker huijs met een campien Landts daeraen gelegen in dese
dorpe daer ‘t huijs van Rijck Jansz van Craloo ten suijden ende Marten Lambertsz te noorden
180:
17-01-1659; Willem Wichertsz de Jonge kocht van Ghijsbertie Jansdr weduwe van Jan Lambertsz
Swart seecker huijs en ‘t land er om heen voor f 600,185:
26-02-1659; Cornelis Crijnen onse buijrman als Erfgenaem van Crijn Rutten sijne vader @ in die
qualiteijt voor hem selve voorts vanwege Niesien Goijers weduwe van den voorn. Crijn Rutten sijne
Stijefmoeder, over coop voor f 500 van 9 voet maetlandt gelegen op huijser angerecht ten behoeve van de
Weduwe @ Ergenamen van Crijn Rutten die ‘t selvige landt onlancks gecocht hadden, schuldich te
wesen aen Claes Jan Aertsz onse Buijrman. Op 02-05-1662 voldaen
186:
26-02-1659; Claes Jan Aertsz onse buijrman als gecoren voochdt van Peijnsien Jansdr sijne suster @
sicj sele voor haer sterck maeckende, verclaerde tot naercoming van Coop te transporteren aen Roel
Meeuwisz Buijrman tot Blaricum een 2 schepel en ½ spint boulandt gelegen aen Blaricummerwegh
belendet Elbert Lambertsz ten Noorden @ Jan Lambertsz ten suijden; f 180
189:
26-02-1659; Claes Wichertsz @ Dirck Lambertsz als Erfgenamen a laterale van Gerritgen Huberts,
sonder descendenten overleden sijnde alhier tot Huijsen, bekent gemaeckt dat henluijden bij Erffenisse
van de voorn. Gerritgen Huberts was aengecomen de helft van seecker huijs in den dorpe alhier naest
Jacob Gerritsz aen d’ene @ Zaertge Marees aen d’andere sijde , te laten taperen voor betaling van de
XXe penning. f 500
190:
11-03-1659; Elbert Jansz Swart schout, Claes Elbertsz en Gijsbert Claesz Bout schepenen, Timen
Gijsbertsz Cleijn Buijrman te Lage Bussum is schuldig aan Jan Barentsz Tol’s nagelaten weeskind van
Barent Jansz Tol de som van 200 Carolische guldens
197:
Op 29-03-1659 heeft Barthelmeus Jansz en Claes Willemsz Coy als erfgenamen van Timen Willemsz
Backer voor haar zelf en verdere erfgenamen bekent gemaakt dat voorn. Timen Willemsz hadt nagelaten
de helft van zeker huis en erf gelegen in het dorp Huijsen en een stuk campie land gelegen annex het huis
203/04: 20-05-1659; Lambert Lambertsz de Jonge onse buijrman voor hem selve @ als getrout hebbende
Geertge Dircks weduwe van zaliger Claes Pietersz Nel, bekent heeft schuldich te wesen aen de Erw.
Hendrick Boom oudtburgemeester der Stede Naerden de somme van f 500. Verbindende seecker
huijs gelegen in den dorpe alhier bij hem comparant bewoont, belendet Dirck Jansz aen d’ene @
Lambert Lambertsz sijns comparants Vader aen de ander sijde, voorts 4 schepel landts gelegen langhs
de Bussumerwegh belendet Jacob Wichertsz ten Noorden
205:
28-05-1659; Mr. Claes de Swart Chirurgijn alhier vercocht voor f 550 aen Pieter Jacobsz Beeckman
seecker huijs gelegen in desen dorpe naest Geertgen Ramaeckers aen d’ene @ Pieter Leendertsz
Vergoes aen d’ander sijde in de staat zoals het huijs jegenwoordich beheijnt @ betimmert is @ aen de
comparant door de curateurs van den boedel van Ghijsbert Jacobsz Backer op den 27-04-1657 is
getransporteert, uijtgesondert het gedeelte erfs daer van vercoght aen Pieter Leendertsz Vergoes
206:
17-06-1659; Jan Evertsz onse buijrman als man en voochdt van Geertgen Jacobsdr en verclaerde in
qualiteijt als vooren voor de somme van f 200 vercocht te hebben aen Jacob Jansz van Laren mede
buijrman alhier seecker huijs gelegen in ‘t dorp alhier naest Jan Freecksz ten Noorden @ Cornelis
Pietersz Vloth ten suijden
211:
08-07-1659; Elbert Jansz Swart schout, Claes Elbertsz en Rijck Hendricksz Lustich schepenen,
Annetge Ariens weduwe van Timen Willemsz Backer, geassisteerd met Gerrit Rutte als haar voogd,
Claes Willemsz Coy en Barthelomeus Jansz als getrout hebbende Grietje Willems, erfgenamen van de
voorn. Time Willemsz, verklaarde zij comparante, te weten de voorn. Annetge Ariens voor de ene helft
en de verder comparanten voor de andere helft, verkocht en getransporteerd te hebben aan Willem Claesz
Coy zeker huis met erf en land gelegen in het dorp naast de kinderen van Ebbe Lambertsz ten Noorden en
Gijsbertsz Jansz Vos ten Zuiden voor f 600
215:
08-07-1659; Claes Elbertsz als voocht mitsgaders Lambert Jansz @ Willem Wichertsz als Oomen @
bloetvoochden van Elbert Lubbertsz naegelaten weeskint van Lubbert Barentsz, verclaerden vercocht
te hebben aen Hendrick Jansz Cop seecker huijs en erve gelegen in ‘t dorp alhier naest Claes Harmensz
aen d’ene @ Jan Jansz aen d’andere sijde . f 550
216:
08-07-1659; Hendrick Jansz Cop schipper alhier kocht seecker huijs en erve gelegen naest Claes
harmensz aen d’ene en Jan Jansz aen d’ander sijde, van Elbert Lubbertsz nagelaten weeskind van
Lubbert Barentsz voor f 550,- ;
218:
30-07-1659; Cornelis Crijnen onse buijrman @ Niesien Goijers (zie A185; zijn stiefmoeder) weduwe
van Crijn Rutten, te kennen gevende dat de voorn Crijn Rutten in sijn leven hadde vercoght en in
gevolge van dien hij comparant transporteert aen Claes Geurtsz onse mede-buirman seecker huijs en erve
gelegen in desen dorps naest Willem Rutten ten Noorden @ Dorwertgen Claes ten suijden. f 250
221:
10-07-1659; Gerrit Philipsz onse buijrman, op den 29-04-1653 gepasseert hadt seecker Schepenkennisse
bij de welcke hij bekende aen Hendrick Dircksz (Bergh) Brouwer tot Naerden f 670 schuldich te wesen
@ tot hypotheek daertoe stellende seecker huijs en erve gelegen in het dorp alhier naest het schoolhuijs
ten Noorden @ ‘t kerckhoff ten suijden .. Ende de voorn Gerrit Philipsz daer van te hebben van wegen
Niesien Pieters weduwe van de voorn. Hendrick Dircksz Bargh/Bergh voor ons in rechten betrocken
sijnde...
.. in de afslagh gemijnt is bij Dirck Hendricksz Bergh voor sijn moeder Niesien Pieters voor f 790
223:
30-09-1659; heeft Dirck Jansz Cos als Erfgenaem van sijn broeder Rijck Jansz Cos voor hem @ sijn
mede-erfgenamen bekent gemaeckt dat de voorn. Rijck Jansz Cos had nagelaten de volgende onroerende
goederen. Huijs en land getapeert op f 675
229:
14-10-1659; Lambert Teeuwisz onse buijrman tegen f 170 ‘t schepel vercocht te hebben aen Jan
Gerritsz Backer mede schepen deses dorpseen acker Boulandt genaemt Kalvertges Landt groot 7 spint
en 9 roeden gelegen boven de kerck alhier naest Jan Timensz Timmerman ten Noorden @ Timen
Rutten ten suijden; totaal
230:
01-11-1659; Gerrit Jacobsz de Jonge/Jongh mede schepen deses dorps @ Teunis Jacobsz onse
Buijrman beijde als curateurs over de boedel van Claes Lambertsz en verclaerden vercocht te hebben
aen Willem Teeuwisz een acker landts gelegen aen Zijtges bergh, groot 2 schepel, 1 spint en 4 roeden,
belendet Timen Willemsz ten Noorden en Teunis Jansz ten suijden voor f 32/schepel; totaal f 69:4:13
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08-03-1660; Jan Pietersz (Boor ?) verkocht aan zijn zwager Goossen Evertsz een huis

277:

27-04-1660: Teeuwis Jaspersz als erfgenaem van Harmentgen Teeuwis voor hemselve en andere
aerfgenamen vercoght aen Hendrick Jansz onse Buijrman seecker huijs ende erve gelegen in het dorp
naest Gerrit Wichertsz de Vries ten westen & Elbert Rutten Ruijn ten oosten ad f 158,14-05-1660; Dirck Jansz Cos voor hem zelf en voor zijn broers Lambert Jansz (Cos) @ Meijns Jansz
(Cos) mede erfgenamen van hun gezamenlijke broer Rijck Jansz Cos alsmede Gerrit Rutten als
gekoren voogd zich sterk makende voor Neeltje Rutten zijn zuster weduwe van voorn. Rijck Jansz
Cos, welke verklaarden verkocht te hebben een huis alhier in het dorp aan Pieter Leendertsz Vergoes
voor f 562:10:
01-08-1660; Jan Claesz Doncker als getrout hebbende Meijnsien Volckens, Erfgenaem van Anxien
Loenen, en verclaerde vercocht te hebben aen Elbert Jansz Swart schout deses dorps 2 swaden
maetlandt gelegen op Bussumermaet inde Jurisdictie deser dorps belendet de kerck van Naerden ten
Noorden & Lambertgen Ewouts te suijden ad f 437:10:-

277
280:
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290
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311
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313

Op 19-11-1660; verkocht Jan Meijnsz Molenaer aan Rijck Pietersz de helft van een wintmolen met sijn
toebehoren alsook de helft van het aangrenzende huis staende alhier in het dorp voor f 2550

290:

19-11-1660; Franckien Jansdr lest weduwe van Jacob Gerritsz Groot geassisteert met Teunis
Adriaensz haer jegenwoordigen man en verclaerde vercoght te hebben aen Gerrit Rutgersz onse
buijrman drije ackertjes landt met den hoop sonder maet het ene gelegen bij Brandtbergen, daer Gijs
Deulten ten noorden naest aen gelegen is, het andere genaemt Stijntges ackertie gelegen bij ‘t katheets
schaepschot & het derde genaemt Kostverloren gelegen aen de suijdtsijde van de duijnen ad f 100,28-01-1661; Hendrick Hendricksz als erfgenaem van Cornelis Gijsbertsz voor hem selve alsmede de
verdere erfgenamen van den Cornelis Gijsberts, vercoght aen Marij Ebben weduwe van Lambert
Gijsbertsz een acker boulandt gelegen op Jan Aertsz heck groot 6 ½ spint ad f 140,28-01-1661; Lubbert Pietersz Vrachtman alhier voor ons comparerende verclaerde vercoght te hebben
aen Gleijn Lambertsz onse buijrman een ackertje landt met den hoop sonder maet gelegen boven ‘t
Bierweeghien belendet Feeck Andriesz aen d’ene & de weduwe van Jacob Willemsz ten suijden ad f 80
28-01-1661; Isaack Willemsz, Lubbert Pietersz, Timen Jacobsz en Hendrick Jacobsz alle q:q:
Erfgenamen van Jan Jansz bets/betaald ? den XXe penning van seecker schepenkennisse ten behoeve
van voorn: Jan Jansz gepasseert bij Lambert Lambertsz op den 17-05-1652 & op welcke noch
resterende was de somme van 185 gl.
28-01-1661; Claes Gerritsz & Willem Rutten als Oomen & Vooghden van de nagelaten weeskinderen
van Lambert Lambertsz Cos en verclaerde vercoght te hebben aen Jan Dominicus woonachtich alhier
seecker huijs en hofstee gelegen in het dorp alhier naest Lubbert Rutten aen de Noordt & Lambert Jansz
Speelman aen de suijdsijde ad f 275

313:

314:

314
317:

3187

317

; f 700,-

289:

311:

3187

Jacob Jansz Delff schipper te Naerden had schulden aan de erfgenamen van Claes Jansz Grotert enz;
ca. 1660
23-12-1659; Isaacq Thomasz Montingh woonachtich tot Naerden verclaerde vercocht te hebben aen
Elbert Jansz Swart schout deses dorps 1/3 part van 2 swaeden maetlants gecomen van Loes Willemsz
ofte Anxie Loenen, gelegen op Bussumermaet belendet de kerck van Naerden ten Noorden @ Lambertge
Ewouts met Jan Pol ten suijden, hem comparant toebehorende uijt den hoofde van sijn huijsvrouw
Franckie Volckers mede erfgenaem geweest hebbende van de voorn. Anxie Loenen haer
bestemoeder
13-01-1660; Timen Jansz Wit mitsgaders Lambert Claesz Schram voogd over de kinderen van voorn
comparant verkochten aan Willem Wichertsz een acker boulandt voor f 400,13-01-1660; Willem Wichertsz onse Buijrman heeft gekocht seecker acker aen de Nengedijck tusschen
Lambert Martensz ten zuijden @ Willem Gerritsz ten Noorden en is f 400 schuldich aen Timen Jansz
Wit @ desselfs kinderen geprocreeert bij Aeltgen Lamberts sijn overleden huijsvrouw
23-12-1659; Hendrick Willemsz Buijrman in den voorn Dorpe, ... hadde tot laste van Gerrit Philips als
getrout hebbende Hendrickje Lamberts in dato 27-05-1659 gecondemneert ....
... ackertje land van ½ mutset gelegen op Huijsernenge naest Claes Jan Volckersz ten Noorden @
Bussumerwegh ten zuijden open baer te vercopen. Coper is gebleven Mr. Claes de Swart voor
hemselven @ voor Ghijsbert Evertsz Cos voor f 81 / schepel; totaal f 158:4:1
12-02-1669; Lambert Lambertsz de Jonge onse Buijrman en verclaerde hij te hebben vercoght aen Jan
Gerritsz Bortier een acker Boulandts gelegen op huijserenge in parreweijn groot ontrent een halff mutset,
belendet Lambert Claesz Prins ten westen ad f 60,09-03-1660; Hilletge Teunis weduwe van Pieter Pietersz onse Buijrvrou vercoght voor f 290 aen Evert
Cornelisz onse buijrman seecker huijs en erve gelegen alhier naest Lambert Hendricksz aen d’oost @
Ebbert Gerritsz aen de westsijde
09-03-1660; Hendrick Willemsz als Erfgenaem onder beneficie van Inventaris van Geertgen Volckers
in haer leven weduwe @ boedelhoutster van Lambert van Asch, en verclaerde comparant te
transporteren aen Isaacq Willemsz sijne broeder en mede-erfgenaem onder benificie als vooren van de
voorn Geertgen Volckers als bij openbare opveijlingh Coper gebleven sijnde van 2 schepel 1 spint
Boulandt in Huijserban
09-03-1660; Ghijsbert Evertsz Cos als getrout hebbende Teuntgen Willems mitsgaders Jan Timensz
Poeltge @ Timen Tijsz als voochden van Maritgen @ Ariaentgen Willems en verclaerden sij
comparanten te transporteren aen Willem Dircksz der voorz Teuntgen, Marritgen @ Ariaentgen
Willems Vader de helft van een acker landts als de voorn Willem Dircksz aen sijne voorn kinderen voor
schepenen deses dorps op den 12-02-1658 bewesen in minderinge van haerl moeders goedt volgens de acte
daer van sijnde @ f 38 voor elk kindsportie, totaal f 112
09-03-1660; Isaacq @ Hendrick Willemsz als Erfgenamen onder beneficie van inventaris van
Geertgen Volckers in haer leven weduwe @ boedelhoutster van Lambert van Asch en verclaerden te
transportern aen Ghijsbertgen Hendricks weduwe van Jan Harmensz seecker huijs erve en campien
landts daer aennex staende @ gelegen alhier, daer Teunis Jacobsz ten zuijden voor f 900
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333:

15-02-1661; Claes Lubbertsz onse buijrman verclaerde voor f 1.000,- vercocht te hebben aen sijn Vader
Lubbert Hendricksz seecker huijs en erve gelegen in het dorp alhier daer ‘t huijs van de voorn. Lubbert
Hendricksz ten oosten naestaen gelegen. Ende noch voor f 80,- seecker ackertje landt groot 3 ½ spint
gelegen aen de Bierwegh belendet ‘t weeskint van Claes Jansz Glaeseameceker ten suijden & Timen
Willemsz ten Noorden, en voor f 100,- enig huijsraet ... Lubbert Hendricksz van wege sijn voorz soon
te betalen aen Griettgen Lambert tot Naerden als oock aen de Crijschraet der voorz. Stede waaraen
Claes volgens respective obligatien schuldich is f 1.600,15-02-1661; Gerrit Rutgers heeft bekent gemaeckt dat hem & de verdere Erfgenamen van Neeltje
Rutgers weduwe van Rijck Jansz door ‘t overlijden van deselve Neeltgen Rutgers sonder
descendenten waeren aen bestorven de navolgende goederen, o.a.:
seecker huis inhet dorp naest Gerrit Swem ten suijden & Gijsbertgen Harmens ten Noorden; f 133:6
1 ½ schepel lants bij ‘t Catheet naest Jan Backer van Blaricum en Lambert Jan Cossen
08-03-1661; Jacob Wichertsz onse Buijrman van wegen sijn schoonmoeder Claesien Lamberts
weduwe van Jan Gerritsz Jock , vercocht aen Ruttger Rutgersz woonachtig tot Blaricum een acker
landt gelegen op de Nenge naest Goossen Reijersz aen d’eene & Elbert Jansz Deuilt aen de andere sijde
groot 2 schepel 3 12/spint 2 ½ cop & 1 roede voor f 274
18-03-1661; Voor Elbert Jansz Swart schout, Rijck Hendricksz Lustigh en Lambert Martsz
schepenen, verclaerde Timen Jacobsz onse buijrman vermangelt te hebben aen Feeck Andriesz onse
mede-buijrman seecker ackertge lants gelegen op Zijtges Bergh groot 7 spint belendet Isaacq Willemsz
ten oosten en Timentgen Hendricks ten westen
22-03-1661; Jan Evertsz Hille onse buijrman heeft seecker huijs en erve gelegen in het dorp alhier naest
Lambert Hendricksz aen d’eene & Elbert Gerritsz aen d’andere sijde, gecocht van Evert Cornelisz
onse medebuijrman voor f 400

3188
3188

21-04-1661 - 29-09-1665
-

3188

005

3188

017

Geen index
005:

03-05-1661; Elbert Jansz Swart schout, Rijck Hendricksz Lustigh @ Lambert Martsz schepenen tot
Huijsen Gijsien Claesdr weduwe van Gerrit Lambertsz huijsvrou in den dorpe is schuldig aan Timen
Willemsz Dam onze buijrman een som van f 75,- enz.
Op den 30-10-1680 heeft Gerrit Aertsz zoon en erfgenaam van Aeltgen Lamberts in haer leven
weduwe en boedelhoudster van Tijmen Willemsz Dam het geld ontvangen enz.

017:

04-06-1661; Jan Meijnes Molenaer te Emenes verkocht voor f 2.550 de helft van een windkorenmolen met huis en erf aan Rijck Pietersz Molenaer alhier die reeds de helft bezat; de molen was

033:

15-12-1661; Jan Gerritsz Backer als laste hebbende en zich sterk makende voor zijn zoon Jacob Jansz
verklaarde hij comparant in zijn qualiteit voornoemd uijt kracht van mangelinge tusschen zijn zoon en
Goossen Evertsz zijn zwager gedaen aen deselve Goossen Evertsz een huis en erf en stuk land

034:

Idem 033

gelegen in het dorp

3188

033

3188

034

3188

053/4

53/54: 24-01-1662; Tijmen Gijsbertsz Kleijn Buijrman te Lage Bussum verklaarden ten behoeve van
Niesje Hendricks weduwe van Jan Jochemsz, voor schepenen van de stad verklaarde op 09-06-1653 dat
hij aan dezelfde Niesje Hendricks schuldig is enz
065:
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084

084:
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093

093:
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111
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124
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143
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159

143:

159:

14-02-1662; Elbert Jansz Swart schout, Evert Willemsz en Jan Aertsz schepenen tot Huijsen, Aeltge
Willems weduwe van Elbert Claesz onze buijrvrou verkocht aan Geertgen Lamberts weduwe van
Gerrit Jansz Ramaecker een stukje land naest Lambert Lambertsz ten suijden en Timen Rutten ten
Noorden voor f 77,14-02-1662; Lambert Hendricksz als erfgenaem van zijn moeder Emmetge Claes weduwe van Gerrit
Ebbertsz voor zichzelf en verdere erfgenamen van Emmetje Claes zijn zusters en broeders verkocht aan
Goossen Evertsz een ackertje land voor f 400,07-04-1662; Hendrick Ebbesz verklaarde verkocht te hebben aan Jan Teeuwisz Schipper een gedeelte
van zijn comparants erf voor de som van f 85
02 May 1662; Jan Lambertsz Smit voor zich zelve en zich sterk makende voor Mary Ebben, weduwe
van Lambert Gijsbertsz zijn schoonmoeder, verkocht aan Wijchert Willemsz een huis; f 545,Op 01-06-1662 heeft Gerrit Rutten en Timen Rutten dat voor hun en mede-erfgenamen van hun zuster
Elbertge Rutte de navolgende goederen meerdere akkertjes land;
27-06-1662; Claes Willemsz Coij medeschepen des dorps voogd van Jaepien Willems zijn zuster
weduwe van Hendrick Pietersz Jes verkopen aan Claes Meeuwisz 1/4 deel van huijs waarvan 3/4 deel
aan Claes Meeuwisz is toebehorende voor f 275
Op 18-07-1662 heeft Jacob Jansz Jongerden aengebracht dat zijn moeder Geertje Claesen? overleden
zijnde de goederen die zij in ‘t gemeen had met zijn vader Jan Jacobsz Jongerden gedevolveert zijnde
voor hem en zijn 5 zusters en broeders die allen overleden zijn, de navolgende goederen voor hem en
zijn vader gedevolveert bestaande uit de navolgende partijen: huis en stukken land (veel land, veel geld,
veel namen aangrenzende landen)
18-07-1662; Jan Evertsz en Lambert Lubbertsz als voogden van Gerrettien Lamberts @ Gijsbertien
Lamberts nagelaten weeskinderen van Jannetge Cornelis in haer leven huijsvrou van Lambert
Jansz en verclaerden t.b.v. de weeskinderen en verklaarden uit handen van Jacob Elbertsz Vos ontvangen
te hebben de som van f 100 ; mede-comparant en mede-debiteur Lambert Lambertsz Cos
28-08-1662; Evert Lambertsz tot last hebbende en zich sterk makende voor zijn zuster Aeltgen
Lamberts lest weduwe van Timen Willemsz Dam verklaarde te transformeren aan Gerrit Lubbertsz
van Overcamp woonachtig te Boscoop zeker stukland voor f 75
ANDERE TIMEN WILLEMSZ DAN IN 3669A179/180 dd 25-10-1674
20-12-1662; Evert Willemsz maakt bekent dat zijn huijsvrou voor het overlijden van haer dochter
geprocreert bij Lambert Cornelisz haer voorgaende man de volgende goederen waren aenbestorven: een
huis en veel land o.a. grenzende aan de weduwe van Timen Willemsz
16-01-1663; Timen Rutte medeschepen getrouwd met Aeltge Jansdr en in die qualiteit erfgenaem van
Mary Jan Thomas zijn schoonmoeder ,vervangende en zich sterk makende voor de verdere medeerfgenamen verkocht aan Cornelis Hendricksz land voor f 95
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03-04-1663; Gerrit Gerritsz Doorn als erfgenaem van Gerrit Gerritsz Doorn voor hem zelf en voor zijn
verder broeders en zusters, verkocht aan Teunis Adriaensz land voor f 158;12
186:
24-04-1663; Jannetge Jans weduwe van Evert Gerritsz mitsgaders Jan Evertsz als erfgenaem van
voorn. Evert Gerritsz verkochten aan Cornelis Jacobsz nomine uxoris mede-erfgenaem 3/4 deel van
een huijs voor f 450
207:
01-08-1663; Jacob Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeert bij Claesien Pieters
mitsgaders Jan Pietersz Vergoes als oom en medevoogd van voorn. kinderen verkochten aan Pieter
Gleijnsz een huis voor f 900
223:
10-12-1663; Geertje Gerrits maakt bekend dat zij nevens haar 5 kinderen na ‘t overlijden van haer man
Claes Jansz Swart in zijn leven schout in het dorp dat er een testament was; 3 van de kinderen waren
inmiddels overleden
224:
11-12-1663; Jacob Dircksz voor hem zelf en voor Elbert Dircksz mitsgaders voor Jacob Lubbertsz als
getrout hebbende Aeltge Dircks en als voogden van de nagelaten kinderen weeskinderen van Cornelis
Dircksz en Gijsbert Dircksz, te samen erfgenamen van Dirck Jansz Cos en Pietertje Keesz ? verkochten
aan zijn swager Cos Timensz nomine uxoris mede-erfgenaam een 1/6 deel van een huis gelegen in het
dorp naast Lambert Keesz ten noorden en Lambert Lambertsz ten zuiden.
225:
11-12-1663; Huw.v.w.; Wijchert Claesz gaat trouwen met Aeltgen Jaeppen, die een voorkint heeft van
haar voorgaande man
226:
11-12-1663; Jan Pietersz Keuijer als getrout hebbende Nelletge Gerrits mitsgaders Feeck Pietersz als
getrout hebbende Geertge Gerrits en Cornelis Cornelisz als getrout hebbende Jaepien Gerrits,
kinderen en erfgenamen van Franckien Gerbets voor haer selven als procuratie hebbende van Aert
Gerritsz, Cornelis Gerritsz en Claesien Gerrits, Geu Gerritsz en Claes Elbertsz Molenaer als getrout
hebbende Lijsbet Gerrits mede kinderen ende erfgenamen van voorn Franckie Gerberts verkopen aan
Jacob Claes wonende tot Lage Bussum stuk land; f 170 / schepel
232:
04-01-1664; Theunis Pietersz Vergoes vanwege de gemene erfgenamen van Rijck Claesz Schram
zonder descendenten overleden te Huijsen maakte bekent dat de volgende nader gespecificeerde goederen
werden nagelaten en getapeert zijn:
In Naerderban:
f 90:1 ½ schepel land gelegen op Huijsernenge
1 ½ schepel land gelegen dito naast Claes Elbertsz ten oosten en Timen Jacobsz ten westen: f 90:1 ½ schepel buijtenlandt Hendrick Lubbertsz aan de noordzijde en Pieter Jansz aan de zuidzijde: f 60:3 spint land aan Huijckerbergh met Claes Jansz ter sijde
f 22:10
In Huijserban:
de helft van twintighsthalve voet maatland op Huijsermaet
f 400:01
f 75:2 voet @ 1/4 part op Bussumermaet
½ huijs waer Elbert Lambertsz Vos de wederhelft is toebehorende naast Anx Dircksz ten Noorden assuerus?
Daniels ten suijden
f 150
Totaal f 887:10:
255:
Op 19 februari 1664 heeft Jan Evertsz van wegen Aeltge Lamberts vercoght taxatie van de naer
gespecificeerde goederen bij de voorn Aeltge Lamberts geërft van haer kinderen overleden sijnde
alhier als namentlijck 5 schepel land gelegen
aen Zijtgess Bergh naest Tijmen Rutten:
f 205:0:Nogh 2 schepel gelegen bij ‘t catgoot
naest Timen Jansz Boor
f 40:0:Nogh een derde part van ‘t huijs bij de
voorn Aeltge Lamberts bewoont op
f 150:0:Nogh eijndelijck een swadt maetland gelegen
op de huijsermaet op
f 450:0:f 845:0:Aldus getapeert ten prijse als ijder partij en wert uijtgetrocken bij het volle collegie ter dage als boven.
257:
18-03-1664; Cornelis Claesz voor hem selve en voor zijn zusters en broeders als erfgenamen van Rijck
Claesz voor d’ene helft mitsgaders Teunis Hendricksz mede voor hem selve en voor zijn zusters en
broeders mede erfgenamen van voorn Rijck Claes voor d’ander helft verkochten aan Elbert Jansz Swart
schout deses dorps maetland naast de kinderen van Claes Jansz Swart ten suijden voor f 493
275:
29-06-1664; Op verzoek van Steffen Jacobsz als erfgenaam nevens anderen zijn broers en zusters van
Fytus Jacobsz zonder descendenten overleden tot Monickendam zijn onderstaande goederen vallende
onder de Jurisdictie van Huijsen getaxeert:
½ schepe; akkertje gelegen aan de Duijnen naast Cornelis Crijnen t.n. en Evert Willemsz t.z. f 33::0:- 1 ½ schepel akkertje gelegen aan Tames naast Ebbe Claesz t.w. en Lambert Willemsz t.o.
f 20:0:281:
04-11-1664; Claes Jan Aertsz maakt bekend dat zijn zuster Peijnsien Jans zonder descendenten
overleden zijnde tot Huijsen ten behoeve van de erfgenamen de volgende goederen zijn getaxeert door Jan
Lambertsz Swart schout, Gerrit Gerritsz en Jan Jansz Jonge schepenen:
1 swat maetland op Bussumer angereght naast Evert Willemsz f 600:2 spint bouwland op Huijsereijnde naast Hendrick Lamberts ten oosten en Gijsbert Elbertsz
Deuijlt ten westen f 250:Voorn. Claes Jansz verklaarde dat er geen verdere goederen waren
285:
16-12-1664; Jan Lambertsz Swart schout, Gerrit Gerritsz @ Jan Jansz oude schepenen, dat Jan
Jansz onze buijrman verkocht aan Cornelis Crijnsz mede buurman een stuk bouwland voor f 309,298:
13-01-1665; schout en schepenen oirconden dat Jan Jansz d’Oude medeschepen deses dorps als
erfgenaam van Peijnsien Jans voor hem selve en zich sterk makende voor de verdere mede-erfgenamen,
te transporteren aan Gijsbert Dircksz 2/3 parte van zeker Campie landts gelegen in het dorp voor het huis
van voorn. koper, die als mede erfgenaam van de voorn. Peijnsien Jans ‘t resterende 1/3 part volgens
lotinge is toebehorende
307:
19-02-1665; Goossen Evertsz verkocht aan zijn schoonvader Jan Gerritsz Backer zeker 4 stuks land
voor f 1.600
165:
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01-04-1665; Jan Lambertsz Swart schout, Tijmen Rutten Doorn en Jacob Cornelisz schepenen
oirconden dat Evert Evertsz onze buurman bekent heeft over coop van seecker huijs en erve gelegen
alhier in het dorp naest Claes Evertsz ten noorden en Ebbe Claesz ten zuiden op huijden aen hem
getransporteert wel en deugdelijk schuldig te wesen aan Teeuwis Lambertsz onze mede buurman een som
van f 825.
Op 24-05-1692 is volgens Jan Teeuwisz zoon en erfgenaam van Teeuwis Lambertsz bovenstaande
schuld aan hem voldaan
316:
01-04-1665; Op het aangeven van Jan Claesz Swart zijn bij de schout mitsgaders Tijmen Rutten Doorn
en Jacob Cornelisz schepenen tot Huijsen getaxeert de nader gespecificeerde goederen die voor 3/5 parte
waren nagelaten bij Weijmtge Claes, Tijmen Claesz en Jan Claesz Swart des voorn. Jan Claesz Swart
zuster en broers alle minderjarig @ zonder descendenten overleden zijnde alhier en zijn deselve
goederen geoordeelt waardich te wesen als volgt:
3/5 part akker van ½ schepel bij ‘t Loo naast Gerrit Gerritsz t.z. en Lambert Jansz Jock t.n.
f 30:0:3/5 part van 1 ½ schepel aan de Duijncant naast Fytus Hendricksz t. z. en Claes Jan Aertsz t. n. f 15:0:3/5 part van 7 spint aan de Drift naast Jan Aertsz ten westen en Jan Lambertsz Swart t.o.
f 75:0:3/5 part van 1 ½ schepel op de Nenge naast Timen Jacobsz t.z. en Lambert Jansz Everstz? t.n. f 90:0
f 120:0:3/5 part van 7 spint aan Nengedijck naast Jacob Dircksz t.z. en Dirck Lambertsz t.n.
3/5 part van 50 voeten maetland op Huijsermaat
f 300:0:3/5 part van een ½ huis en erve gelegen in het dorp
f 300:0:Totaal
f 1.000:0:333:
02-06-1665; Jan Lambertsz Swart schout, Lambert Willemsz en Jacob Cornelisz schepenen tot
Huijsen oirconden dat Claes Pietersz en Timen Pietersz verkocht hebben aan Aeltge Pieters en Jan
Pietersz haar zuster en broer ieder 1/4 part van zeker huis en erve tot nog toe in het gemeen toebehoort
hebbende, gelegen in het dorp naast Jan Lambertsz Swart ten zuiden en de kinderen van Harmen
Claesz ten noorden en het totale 2/4 part voor de som van f 350:335:
16-06-1665; Jan Lambertsz Swart schout, Tijmen Rutten Doorn en Jacob Cornelisz schepenen
oirconden dat Jan Dominicus en Jan Wijchertsz als getrout hebbende Jannetge Dominicus, mitsgaders
Jan Pietersz Camer als voogd van Hendrick Hendricksz nagelaten weeskind van Niesie Dominicus,
alle kinderen en erfgenamen van Dominicus Jansz, verklaarden verkocht te hebben aan Hubert Ebbesz
de ½ van zeker huis en erve in het dorp naast het weeskind van Claes Jansz Puijck? ten noorden en de
Meulenbergh ten zuiden voor f 412:10:-.
Op 18-06-1680 is aan Jan Wijchertsz als erfgenaam van Dominicus Jansz en zich sterk makende voor
de verdere erfgenamen de som van 412:10 betaald
315:
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10-11-1665; Jan Lambertsz Swart schout, Timen Rutten Doorn en Jacob Cornelisz schepenen
getuigen dat Jaeckien Goossens weduwe van Gerrit Willemsz Swart verklaarde verkocht te hebben aan
Lambert Goossens haer broeder een stukje land voor f 65,002:
10-11-1665; Cornelis Jacobsz onze buijrman verkocht aan Jan Evertsz de helft van zeker huijs staende
in het dorp waarvan de wederhelft aen voorn. Jan Evertsz als erfgenaam van zijn moeder Jannetge Jans
mitsgaders van zijn zuster Aeltgen Everts selfs is toebehorende voor f 300,003:
10-11-1665; Jan Evertsz verkocht aan Cornelis Jacobsz voor f 360,- een huis gelegen in het dorp en een
akkertje naast achter Aeltges Heij naest Jan Lambert Swart ten noorden en Lambert Lambertsz
Coockie ten suijden
015:
13-04-1666; Lubbert Hendricksz onze buijrman verkocht aan Jan Pietersz Camer mitsgaders Timen
Jacobsz @ Hendrick Jacobsz 2 akkertjes gelegen naest het weeskind van Claes Jansz ten zuiden en
Timen Willemsz ten Noorden voor f 150,038/40: 18-02-1667; Bijttgen Everts weduwe van Elbert Jansz Swart als erfgenaam van deselfde haer man
bekend gemaakt dat haer waren aangeërft de hieronder gespecificeerde goederen ter vereffening van
schulden: veel, kostbaar land en een huis voor in totaal f 2.2.69,- en in de Naerderban voor f 277,een huis gelegen naast Mr. Claes de Swart aan d’ene en de weduwe van Elbert Claes aan d’andere
een stuk maetland gelegen in Jan Swarten Camp
Daarnaast ten laste van Gijsbert Evertsz Cos een hypotheek van f 350 d.d. 01.07.1666 ad. f 175,Ten laste van Hendrick Pietersz Cuijper een hypotheek van f 200 d.d. 28-07-1662
053:
17-05-1667; Bijtgen Willems weduwe van Claes Gerritsz verkocht aan Timentge Roeters weduwe van
Cornelis Willemsz een huijs in het dorp gelegen naast Tijmen Rutten (Doorn) ten zuiden en Wichert
Dircksz ten Noorden voor f 525,054:
03-06-1667; Timen Rutten Doorn als getrout hebbende Aeltgen Jansdr en weduwe was van Lambert
Jansz, maakt bekend dat de 2 nagelaten kinderen van voorn Lambert Jansz zaliger verwekt bij Aeltgen
Jans beiden zijn overleden, waarop de waarden van de goederen waarop de kinderen van vaders zijde
recht hadden voor de successie getapeert moesten; totaal ca. f 1000,- aan land, o.a.
1½ schepel in ‘t Lange Weijn naest Jan Camer ten suijden en Jan Gerritsz Backer ten noorden
7 spint in ‘t Lange Weijn naast Gerrit Jacobsz ten suijden en Jan Pietersz Camer ten Noorden
056:
03-06-1667; Jan Lambertsz Swart maakte bekend dat gedurende zijn minderjarigheid in 1656 door de
in 1656
contagieuse ziekte is overleden zijn Vader Lambert Jansz Swart, nalatende een weduwe en 6 kinderen
vader en 4/6
waarvan er 4 nagenoeg gelijktijdig met de vader zijn overleden aan dezelfde ziekte; van de
kinderen
overblijvende kinderen was hij de ene en zijn onmondige zuster de andere; de moeder is enige jaren later
dood
overleden,
066:
13-10-1667; Jacob Jansz Backer verklaart dat zijn vader Jan Gerritsz Backer hem f 900 geleend heeft
enz.
147:
12-11-1669; Jan Lambert Swart schout, Hendrick Willemsz @ Jan Hendricksz Fit schepenen,
Gijsbert Claesz Bout en Lambert Claesz Prins uit hoofde van hun respectieve huijsvrouwen
erfgenamen van Gijsbert Hendricksz Capitain @ Neeltge Jans in haer leven echtelieden alhier, voor
zichzelf en de verdere broeders van de voorn. Gijsbert Hendricksz Capiteijn hebben verkocht aan
Fytus Hendricksz een akkertje naast Claes Gijsbert Bout ten oosten en Loegh Lambertsz ten westen
voor f 24,001:
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06-05-1670; Jan Lambertsz Swart schout, Gerrit Gerritsz en Jan Jansz Oude schepenen, Lambertge
Willemsz weduwe van Cornelis Claesz verkocht aen Gijsbert Cleijnen seecker huijs staende in het dorp
voor f 375,De 10-06-1670: Gijsbertge Tijmens doghter van Timen Rutten sonder descendenten na haer moeders
doodt overleden sijnde is bij de voorsz. Timen Rutten bekent gemaekt dat deselve hadt nagelaten de
naergeschreven goederen van en collaterale en klemmende erffenisse betaelt moet werden de 10e penning
om sijn en selve tot die eijnde bij de schout ende van de gereght getapeert te prijzen als vogt; enz.
07-04-1671; Jan Lambertsz Swart schout, Willem Gijsbertsz en Hendrick Jan Toemessen schepenen
tot Huijsen. Gijsbert Evertsz Cos zich sterk makende voor Pieter Lubbertsz en Pieter Lubbertsz Baes
@ Adriaentge Willems als erfgenamen van Willem Dircksz Snijder, verklaarden verkocht te hebben aan
Jan Pietersz Vergoes een akkertje naast Jacob Dircksz ten noorden en Dirck Lambertsz ten zuiden voor
f 200,05-05-1671; Elbert Lambertsz Vos mitsgaders Timen Jansz Wit als vader en voogd van zijn kinderen
geprocreeert bij Aeltge Lamberts.
Item Evert Willemsz als voogd van de nagelaten weeskinderen van Jacob Lambertsz voor hem zelf en
voor Claes Pietersz mede-voogd alle in de qualiteit van erfgenamen van Lambert Claesz Schram haer
Vader, Grootvader en Schoonvader.
Item de voorn Elbert Jansz (Lambertsz Vos ??) en Timen Jansz Wit zich sterk makende voor
Lambertge Jans woonaghtich tot Hilversum, erfgenaeme van Grietje Teunis in haer leven huijsvrouw
van de voorn. Lambert Claesz Schram, en bij Rijck Pietersz Meulenaer getrouwd met Marij Jans
mede-erfgenaem van de voorn. Griet Teunis haer moeder een huijs laatst bewoond door Lambert
Claesz Schram en geschat op f 900,- gelegen in het dorp naast Jacob Jansz Backer ten suijden en de
weduwe van Evert Elbertsz ten noorden
23-06-1671; Lijsbeth Gerrits weduwe van Willem Dircksz Snijer is schuldig aen Ariaentge Willems ter
zake van haer vaders erfenis aen moederlijk goed de somme van de som van f 350,24-05-1674; Gerrit Jansz Poel, Pieter Jacobsz Beeckman, Jan Pietersz en Jacob Gerritsz verkochten
aan Jacob Abramsz seecker huijs en erve, de menniste gemeente binnen het voorsz dorp toebehoort
hebbende, als bewinstlieden @ diacone voor f 100,01-11-1674; Voor Pieter Jansz Visscher schout mitsgaders Gijsbert Lambertsz Smit en Gerrit Jansz
Backer schepenen, Jacob Jansz Backer, sigh sterck maeckende voor de verdere erfgenamen van
Tijmentgen Rutten en verclaerde hij comparant te transporteren aen Tijmen Jacobsz seecker stuck
maetlant gelegen op Bussumermaet groot elf d’half voet naest Gijsbert Claesz Bout ten Noorden á f 337
01-12-1674; Jan Pietersz Camer @ Jan Pietersz Vergoes als curateurs van de boedel van Theunis
Evertsz Rademaecker verkochten aan Jan Laeckeman een huis en erf staande in het dorp voor f 432
01-12-1674: Jan Pietersz Camer en Jan Pietersz Vergoes als curatoren van de boedel van Theunis
Evertsz Rademacker verkopen aan Lambert Willemsz Blanckert stuk land opgemeten door de
gezworen landmeter Cornelis Brouwer
24-01-1675; Jacob Meijerden en Geu Meijerden kinderen en erfgenamen van Meijert Jansz voor haar
zelf en als voogden van haar zuster Aeltgen Meijerts @ van de nagelaten weeskinderen van haer
overleden broeder Jan Meijerden te kennen gevende dat haer vader zaliger Meijert Jansz ten behoeve
van Hendrickien Willems weduwe van Lambert Harmensz zich als borg voor een obligatie d.d. 23-121664 ad. f 600 verbonden had voor haar overleden broeder Jan Meijertsz ;
sijn comparanten als erfgenamen van haar vader zaliger bij de kinderen en erfgenamen van de voorn.
Hendrickie Willems, met name Harmen Lambertsz en Theunis Lambertsz

124:

17-10-1675; Compareerden Rijck Hendrick Lustigh mede schepen deses dorps @ Jan Clinck voor haer
selve mitsgaders de rato caverende voor verdere mede erfgenamen van Jan Evertsz @ Geert Jacobs en
verkochten in die qualiteit aan Jan Gerritsz Perck seecker huijs gelegen alhier naest Jan Pietersz
Schram ten suijden @ Wijchert Willemsz ten noorden voor f 259,05-03-1676; compareerden voor Pieter Visscher schout, mitsgaders Hendrick Jansz = Heindrick Jan
Tomessen ende Gerrit Jansz Backer schepenen tot Huijsen, Jan Aertsz, Lubbert Jacobsz @ Jan
Meijnsz als haer sterck makende mitsgaders de rato caverende voor Jacob Dircksz alle erffgenamen van
Lambert Jansz Cos @ Theuntje Gijsberts in haer leven eghteluijden woonaghtigh tot Huijsen ;
verkochten aen Gerrit Evertsz Admirael seecker huijs en Campje lant daer annex staende @ gelegen
alhier naest Jan Tijmensz ten noorden @ Willem Gijsbertsz ten suijden voor f 350
26-03-1676; Gerrit Crijns Coetsier en Gerrit Jansz Backer, schepenen uit Huijsen, Jan Lambertsz
Smits transporteert aan Tijmen Rutten Doorn provisioneel schout een stuk bouwland groot 1½ schepel en
2 kop gelegen aan de nenge dijk naast Rijck heijn ten Noorden en Cornelis Jacobsz ten suijden tegen 148
gulden/schepel, bedragende 232 gulden, 3 stuijvers en 8 pen ningen
26-03-1676: Jan Lambertsz Smit verklaarde verkocht te hebben aan zijn vader Lambert Gijsbertsz
Smit seecker thien voeten maetland gelegen op huijsen angereght gemeen met voorn. coper voor f 250.
23-04-1676; Aeltge Elberts weduwe van Tijmen Jansz Wit verklaarde te hebben verkocht aan Jan
Pietersz Boor oud buurmeester, zeker stuk bouwland groot 2 schepel en 5 cop gelegen bij Anc sijn
hooghje naast de kinderen en erfgenamen van Willem Gerritsz ten zuiden en Gerrit Jacobsz ten
Noorden tegen 57 gulden/schepel bedragende 144 gulden en 0 stuijvers en 6 penningen; Tijmen Rutten
Doorn, Jan Jansz oude, Gerrit Jansz Backer schepenen
23-04-1676; Hendrick Gerritsz als getrout hebbende de weduwe van Cornelis Gerritsz mitsgaders
Jacob Gerritsz als vooght over nagelaten kinderen van de voorn. Cornelis Gerritsz. Ende verclaerde
vercocht te hebben aen Claes Jansz Grutter seecker 19 ½ voet maetlant gelegen op Bussumermaet naest
Gijsbert Claesz Bout ten Noorden voor f 650.
De gereghte: Tijmen Rutten Doorn, Heindrick Jan Tomesen, Gerrit Crijnsz Coetsier
18-06-1676; Laurens Adriaensz de Wollf schout, Gerrit Crijns Coetsier en Gerrit Jansz Backer
schepenen, Tijmen Pietersz Schram transporteert aan Pieter Jansz Eijlooff zeker ½ huis en erf gelegen
naast Hendrick Gerritsz Snijder ten Westen en Pieter IJsbrantsz ten Oosten voor fl. 350:0
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25-06-1676; ten versoecke van Gerrit Anthonisz van de Wereldt en Laurens Knaap, als curateurs
van de boedel van Jan Tijmen Kleijn, in sijn leven Buijrman tot Lage Bussum, hadden ten
overstaen van de schepenen der Stadt Naerden vercoght seeckere landerijen bij de voorn. Jan
Tijmensz Kleijn nagelaten, gelegen onder de Jurisdictie deses dorps. enz.
Het weeshuijs van Naerden was coper gebleven van ecker gelegen aen de Nengendijck naest Jan
Hendricksz Coppens aen d’eene @ Teunis Spelt aen de andere sijde, groot 3 schepel, 3 spint en 4 roeden
Jacob Ploos was coper gebleven van eenan cker gelegen achter meulen naest Freeck Elbertsz aen d’eene en
Hendrick Pietersz aen d’andere sijde; groot 8 schepel min 1 cop @ noch een acker gelegen over de
huijserwegh naest Harmen Jansz aen d’eene @ Gerrittge Ewouts aen de andere sijde
Michiel Tengnagel was coper gebleven van land gelegen aen de huijserwegh naest de kinderen van Lambert
Harmensz
Willem Vincenten was coper gebleven land gelegen op Burchelen ?
147:
24-09-1676; Tijmen Willemsz voor zich zelf en Harmen Keesz zich sterk makende voor zijn moeder
Hendrickje Jans als erfgenamen van Claes Elbertsz en Meijertje Willems alsmede zich sterk makende
voor verdere erfgenamen verkochten een huisje aan Cornelis Adriaensz de Vries
161:

30-10-1676;Tijmen Willemsz verkocht stuk land groot 9 3/4 voeten voor f 250 aan Willem Evertsz

181:

10-12-1676; Voor Laurens de Wolf schout mitsgaders Tijmen Rutten Doorn en Gerrit Jansz Backer
schepenen, compareerde de heer Jan Coopal en Cornelis Crijnen als curateurs van de boedel van
Willem Rutten, en verclaerden in de voorn: qualiteijt nevens Jacob Franckensz oudt burgermr. der
Stadt Naerden en mede-curateur, vercoght te hebben aen Tijmen Jacobsz 1 schepel 2 spint 3 cop en 3
roeden landts gelegen aghter Aeltgen Heij naest de erfgenamen van Lambert Willemsz aen d’ene en de
voorn: Tijmen Jacobsz aen de andere sijde voor f 18/schepel
21-01-1677; Jannetje Willems weduwe van Lambert Willemsz verkocht aan Willem Evertsz volgens
erfkoops-recht voor fl. 10 een stukje bouwland
21-01-1677; Jannetje Willems weduwe van Lambert Willemsz verkocht aan Tijmen Willemsz voor fl.
11 volgens erfkoops-recht een stukje bouwland gelegen aan de Bauscheijding tussen Huizen en Naarden
21-01-1677; Claes Teeuwisz buijrman alhier verklaarde verkocht te hebben aan Jan Teeuwisz en
Gerritje Teeuwisz zeker derde-part van zeker huijs en erf gelegen alhier naast Lambert Rutten ten
zuiden en Rijck Jansz ten noordenvoor f 70
21-01-1677; Ebbetje Jans Vos verkocht aan Lambert Willemsz en verdere erfgenamen van Jannetje
Willem Willemsz in haar leven woonachtig in Blaricum 1 schepel land gelegen naast Jan Pieter
Willemsz aan de Blaricummerweg voor fl. 100
18-03-1677; Laurens de Wolff schout, Willem Mauritsz en Gijsbert Evertsz Cos schepenen, Lambert
Willemsz Blanckert verkocht en transporteert aan Timen Rutten Doorn een acker bouwland groot 2
schepel 1 spint 5 cop en 2 roeden gelegen bij Nepes bijenstal naast Lambert Martensz ten zuiden en
Jacob Jans Jongerden ten westen; fl. 54/schepel enz
Op 18-03-1677 compareerden Hendrick Gerritsz Smits en Pieter Feecksz als voogden van het
nagelaten weeskind van Jan Jansz mitsgaders Lambert Martensz als voogd van de nagelaten
weeskinderen van voorn. Jan Jansz geprocreeerd bij Gerritge Claes en Harmen Jacobsz als voogd van
het nagelaten weeskind van Lambert Jansz alle erfgenamen van meergenoemde Jan Jansz, hebben
verkocht aan Cornelis Cornelisz 2 swade maetland gelegen in Brouckus Camp enz.
18-03-1677; Laurens de Wolff schout, Gijsbert Evertsz Cos en Willem Mauritsz schepenen, transport
bouwland van Lambert Willemsz Blanckert aan Timen Rutten Doorn (zie 218)
28-04-1677; Laurens de Wolff schout, hendrick Ebbensz en Gijsbert Evertsz Cos schepenen, Jan
Pietersz de Oude en franck Claesz als curatoren van de boedel van Gijsbert Jansz Vos transporteren aan
Tijmen Rutten Doorn zeker Camp bouwland groot derde half schepel en vijff cop gelegen in het dorp
naast Tijmen Jacobsz tegen fl 145/schepel
27-10-1678; Dirck Anxe verkocht aan Aeltgen Jans en Aefjen Jans kinderen van Jan Jansz seecker
huijs en erve gelegen in het dorp naast Hendrick Willemsz Bomen ten suijden en Claes Jansz Grutter
ten noorden voor f 452,- ; voogden van de kinderen zijn Lambert Martensz en Cornelis Cornelisz
19-02-1679; Jan Lambertsz Smit als erfgenaem van zijn vader Lambert Gijsbertsz Smit verkocht aan
Pieter Jansz Visscher sodanige erfportie als hem door het overlijden van zijn vader toebehoort
24-03-1679; Pieter Jansz Visser verklaarde verkocht te hebben aan Jan Lambertsz Smits zodanige
portie van Lambert Gijsbertsz Smits erfenis als de voorn. koper aan de verkoper op de 19-02-1679 heeft
getransporteert zonder enige reserve ... f 140 vrij geld.
27-04-1679; Hendrickje Jans weduwe van Cornelis Jan Aertsz verkocht aan de nagelaten
weeskinderen van Jacob Lambertsz Schram @ Jan Cornelisz Kleijn seecker huijs en erve alhier
gelegen naest Hendrick Pietersz Vos ten noorden en Hendrick Lambertsz ten suijden voor f 500,-
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107

- 07-04-1682

Alfabetische index
18-05-1679; Lourens de Wolff schout, Claes Meeuwisz en Lubbert Jacobsz schepenen; Bijtje Willems
weduwe van Claes Gerritsz verkocht en transporteer aan Tijmen Gerritsz Verwer stuk bouwland
gelegen op ‘t lange weijn naast Jaep Sijbrantsz Man ten zuiden en Tijmen Jansz Wit ten noorden
04-01-1680; Lourens de Wolff schout, Claes Meeuwisz en Lubbert Jacobsz schepenen; Lambert
Willems Blanckert verkocht en getransporteert aan Tijmen Gerritsz Verwer 3 schepel bouwland gelegen
aan Bussumer wegh naest Jan Lambertsz Smit ten Noorden
06-01-1680; Claes Meeuwisz en Lubbert Jacobsz schepenen, Hendrick Lambertsz onze Buijrman, soo
in zijn prive en als getrouwt hebbende de weduwe (Oeltge Jans) van Jan Swarte die bekende nog te
moeten betalen f 275 aan Jan Jansz Ouwes enz

97:

Op 30-01-1693 heeft Jan Pietersz Boor enz

107:

31-05-1680; Lourens de Wolff schout, Gijsbert Lamberts en Wijchert Willemsen, schepenen, Cornelis
Willems Coopman buijrman alhier transporteren aan Jan Jansz Oude en Lander Albertsz seecker
schaepskot voor f 175
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12-06-1680; Lourens de Wolff schout, Hendrick Willems en Eijlbert Lamberts, schepenen, Hendrick
Willemsz Boom en Jacob Killewigh als voogden van de nagelaten weeskinderen van Jan Hendrick
Boom en zich sterk makende voor Jacob Sijbrants man mede vooght hebben verkocht en getransporteert
aan Gerrit Tijmensz seecker negen voet maetland gelegen op huijser aengereght naast voorn. koper ten
Noorden en de verkoper ten zuiden voor 150: gl
113:
12-06-1680; Lourens de Wolff schout, Hendrick Willems en Eijlbert Lamberts, schepenen; hendrick
Willems Boom en Jacob Killewigh als voogden over de nagelaten weeskinderen van Jan Hendricksz
Boom en zich sterk makende voor Jacob Sijbrantsz man mede vooght over deselve kinderen hebben
verkocht en transporteren aan Tijmen Rutten Doorn zeker swadt maetland gelegen op huijser aengereght
naast Jan Schuijt ten Noorden en Cornelis krijne ten suijden voor 217 gl
159:
22-03-1681; Lourens de Wolff schout, Hendrick Ebbe en Jaep boutsz schepenen; Jan Harmensz en
Gerrit Tijmensz als curatoren over de boedel van Jannetien Gijsberts heeft verkocht en getransporteert
aan Jan Gerritsz Backer zeker huijs en erf staande in het dorp alhier naast Elbert Dircksz ter zuiden en
Tijmen Rutten ten Noorden voor 79 Carol. guldens
174:
25-03-1681; Cornelis Jacobsz (Schram ?) en Evert Evertsz als erfgenamen van Pieter IJsbrantsz en
zich sterk makende voor Wijchert Claesz mede erfgenaam hebben verkocht en getransporteert aan Jan
Pietersz Boor zeker stuk bouwland gelegen aan de nengedijck groot ontrent 5 spint naast de voorn. koper
aan beide zijden voor fl 90
175:
25-03-1681; Cornelis Jacobsz en Evert Evertsz als erfgenamen van Pieter IJsbrantsz en zich sterk
makende voor Wijchert Claesz mede erfgenaam hebben verkocht aan Jan Pietersz Boor zeker twee
swaden maetland gelegen op de huijsermaet naast Willem Evertsz ten Noorden voor fl 368
189:
15-04-1681; Jan Cornelisz als erfgenaam van Hendrickie Jansz Swarte en zich sterk makende voor de
mede-erfgenamen; mitsgaders Willem Tijmensz verklaarden verkocht te hebben en te transporteren aan
Tijmen Jansz Cos zeker huijs en erf in het dorp gelegen naast Gerrit Rutten ten Noorden en Jacob
Sijbrantsz ten zuiden voor fl. 195
193:
15-04-1681; Elbert Jacobsz Smit als erfgenaem van Steffen Jacobsz mitsgaders zich sterk makende en
de rato caverende voor de verdere mede erfgenamen ... verkocht aan Wijghert Willemsz zeker huis en erf
voor f 220
195:
15-04-1681; Jan Cornelis als erfgenaam van Hendrickie Jan Swarten mitsgaders Jan Pietersz Schram
als voogd over het nagelaten weeskind van Jan Cornelis Cleijn mede erfgenaam van Hendrickie Jan
Swarte en haer sterk makende voor mede-erfgenamen verklaarden verkocht en getransporteerd te hebben
aan Tijmen Rutten Doorn zeker swat maetland met d’uijtwege gelegen in Jan Swarte voor fl 340
207/8: 26-06-1681; Cornelis Stolwijck zeker procuratie bij Frederick Schepperus als getrouwd hebbende
Alida Stolwijck dochter en erfgenaam van Pieter Stolwick en Aegje Schrieck af te dragen en te
transporteren aan Gerrit Tijmensz ontrent 16 voet maetland gelegen aan bussumermaet naast Cornelis
Crijnsz ten zuiden en Joost Jansz ten Noorden voor fl. 185
212:
24-07-1681; Pieter Gerritsz Snijer de jonge hebben verkocht en getransporteerd aan Jan Pietersz Boor
als voogd van het weeskind van Gerrit Willemsz Snijer zeker helft van een huis en erf gelegen in het dorp
naast Lambert Jansz Schoenmaker ten Noorden en Gijsbert Evertsz ten zuiden voor fl. 84
224:
06-12-1681; Franckie Claes weduwe van Teunis Pietersz Vergoes wonende te Naarden verkocht aan
Hendrick Willemsz Boom seecker huijs met grutterijen daer annex met alle ‘t geen daer toe en
bij behorende is staende @ gelegen in het dorp alhier voor f 1400:0:232:
13-01-1682; Cornelis Jacobsz Schram verkocht en transporteerde aan Tijmen Gerritsz Verrewer een
acker bouwland gelegen aan de nengedijck naast Jan Aertsz ten zuiden voor fl. 67
233:
13-01-1682; Wijghert Claesz verkocht en transporteerde aan Tijmen Gerritsz Verrewer akker
bouwland groot 3 spint gelegen aan de nengedijck naast Jan Aertsz ten zuiden voor fl 67 en 10 stuivers
234:
13-01-1682; Pieter Jansz Eijlooft woonachtig te Amsterdam verkocht en transporteerde aan Jacob
Tijmensz zeker huis gelegen in het dorp naast Hendrick Gerritsz ten westen en Cornelis Jacobsz
Schram ten oosten voor fl 390
242:
27-01-1682; Cornelis Gerritsz Metselaer verkocht en transporteerde aan Gerrit Tijmensz zeker akker
bouwland groot 9 spint gelegen aan drie bos naast Cornelis Crijnen ten westen en Lambert Lambertsz
te oosten voor fl. 20
259:
07-04-1682; Lourens Wolff schout, Hendrick Jacobsz @ Willem Tijmensz schepenen; Wijghert
Willemsz als curateur over de boedel van Annetge Willemsz mitsgaders zich sterk makende voor verdere
curateuren verklaarde te hebben verkocht aan Cornelis Goossen de helft van een akkertje land voor f 26:
112:
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005:

3192

005

3192

037

037:

052:

3192

052

28-04-1682; Geerte Gerrits Doorn weduwe van Jan Jacob Wijchertsz en verclaerde vercost te hebben
aen Gerrit Gerritsz Doorn seecker 1/3 part van een huijs en hofstede gelegen in het dorp alhier naest Mr.
Claes Swart ten Noorden en Lambertgen Wijcherts weduwe v. Jan Tijmensz Cos ten Suijden voor f 80
01-07-1682; Compareerden voor Lourens de Wolff schout mitsgaders Jan Aertsz @ Willem Tijmensz
schepenen tot huijsen Jacob Zijbrantsz die aan Wijchert Willemsz Schipper ontrent 1 schepel
bouwland gelegen op het huijsereinde verkocht voor fl. 70
14-08-1682; Lourens de Wolff schout, Hendrick Willems en Willem Tijmens schepenen, Ed en Mr
Nicoloes Muijs van Golij procuratie hebbende van zijn schoonmoeder Juff. Catharina Geerlingh
weduwe van Adriaen Brugmans verkocht en transporteerde aan Jan Pietersz Boor zekere akker
bouwlandgroot 5 spint gelegen aan Emerwegh naast Jan Boor voorut te snijden voor fl. 33
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165
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3192

177

3192

193

03-10-1682 Cornelis Krijnen Spijcker woonaghtigh alhier dewelcke verclaerde vercost te hebben aen
de gesamentlijcke erfgenaemen van Michiel Kortdijck in sijn leven wijnkoper tot Amsterdam,
Eerstelijck een camp boulant gelegen in het Dorp alhier groot ontrent 3 schepel naest Hendrick Gerritsz ten
Suijden en de Driftwegh ten Noorden
een acker van 4 schepel naest de weduwe van Claes Jacobsz ten Suijden ende Aeltge Hendricks ten Noorden
7 spint gelegen onder Lange Wijn naest Theunis Jacobsz ten Nrdn en Jonge Lambert Martensz ten Sdn.
1 ½ schepel gelegen als boven naest Lambert Martsz als boven
7 spijnt in ‘t Botterwijn naest Jonge Lambert Martsz ten westen.
1 ½ schepel gelegen als boven naest de weduwe van Willem Claesz Backer ten Oosten
2 schepel en 3 spijnt genaempt de Geer gelegen onder Lange wijn
3 schepel min 1 spijnt gelegen aen de Blaricummerwegh naest Hendrick Jansz ten Suijden
een camp boulandt groot 3 schepel gelegen in het Dorp alhier naest Lambert Rutten Doorn ten Oosten
2 swaden en 2 ½ voet landt gelegen op Bussumermaet gemeen leggende met Tijmen Jacobsz
een acker genaempt de Hout acker groot 9 spijnt naest de weduwe van Claes Jacobsz gelegen op de Nenge
een acker genae,mt de Piskuijl groot 7 spint gelegen als boven naest Jacob Dircksz ten westen
7 spint genaemt Goutsbergen gelegen als vooren naest Crijn Rutten ten Noorden
6 spijnt genaemt Sijtiesbergh gelegen als boven naest Jan Meijnsz als boven
2 schepel gelegen aen de Bussumerwegh naest Rut Lubbertsz ten oosten
1 ½ schepel gelegen aen de Bierwegh naest de weduwe van Willem Claesz Backer ten Noorden
1 ½ schepel gelegen aen de Leeuwerick naest Lambert Jansz Jock ten westen
2 schepel gelegen aen de Botter en Bier naest Willem Teeuwisz ten Suijden
7 spijnt gelegen aen de Drift naest Jonge Cornelis de Metselaer ten Oosten
2 schepel gelegen aen de Sant acker naest Dirck Ancxen ten westen
2 schepel genaempt Het Campie naest Isaack Willemsz ten Suijden
een huijs en hofstede jegenwoordigh bij hem Cornelis Crijnen bewoont gelegen on het dorp naest Jan
Lakeman ten suijden en Willem Gijsbertsz ten Noorden
1 swadt en 1 ½ voet maetlandt gelegen op Huijser Angereght gemeen met Wijchert Claesz
1 swat maetlandt gelegen op Bussumermaet gemeen met Tijmen Jacobsz
1 swat gelegen als boven gemeen met Burgermr Gijsbert Pater
4 3/4 voeten maetlandt gelegen als boven gemeen met ?? van Jan Hendricksz
En laestelijck nogh 5 spint boulant genaempt het Sockie gelegen op de Nenge naest Willem Gerritsz
erfgenaemen ten suijden en de wegh ten Noorden alles voor f 2.000
070:
24-12-1682; Lourens de Wolff schout en Jan Aertsz en Willem Tijmensz schepenen, Jacob Gerritsz
Grutter verkocht aan Claesien Gerrits weduwe van Jan Pietersz d’oude seecker huijs en erff met de
schuijr @ de Grutmolen met al ‘t gene deselve dependeert staen staende in ‘t voorsz huijs; in ‘t dorp
alhier naest Lambert Jansz Schoenmaker ten suijden en Gerrit Jansz d’oude ten noorden
Nogh 5 schepel land gelegen Jacob Tijmensz ten suijden @ Jan Mijns Cos ten noorden
Nogh 4 schepel gelegen aan houtwijck naest Jacob Sijbrants Man ten suijden @ houtwijck ten noorden
voor f 1.000,073:
05-01-1683; Pieter Jansz Vergoes verkocht aen Leendert Jansz Vergoes 1/5 part van seecker huijs en
erve gelegen in het dorp alhier naast Gerrit Tijmensz ten noorden en Jaepjen Everts te suijden voor f
150,113:
23-03-1683; Rut Gerritsz Velse als erfgenaam van zijn vader Gerrit Rutten Velse zich sterk makend
voor Tijmen Rutten Velsen als oom en voogd over de verdere kinderen en mede erfgenamen verkocht en
getransporteert aan Tijmen Jansz Timmer zeker huis en erf gelegen in het dorp naast Tijmen Jansz Cos
ten zuiden voor fl. 425
122:
Op 29-04-1683 heeft Rutten Tijmen Doorn betaalt de 2e termijn van zeker huis gelegen in het dorp naast
Jan Lakeman bij hem gekoght van Cornelis Crijns enz.
134:
04-05-1683; Wijchert Jacobsz, Lambert Jansz en Cornelis Brouwer, curatoren over de boedel van
Jacob Jansz Jongerden, verkochten aan Aeltge Jans, weduwe van Aris Pietersz Schipper, huis met erf
voor fl. 176
148:
22-06-1683; Lourens de Wolff schout, Hendrick Ebbe en Wijchert Willemsz schepenen, Jan Teeuwisz
verkocht en transporeerde aan Claes Evertsz zeker huis en erf gelegen in het dorp naast Jacob Teeuwisz
ten zuiden en Pieter Hendricksz ten noorden voor f 54
158:
Op 20-07-1683 compareerden Hubert Ebben en Cornelis Jacobsz Killewich voogden van Bijttijn
Aerts erfgenaem van Claes Jansz Schipper voor 2/3 partie van de helft te transporteren aan Jacob
Cornelisz Wich zeker huis en erf gelegen naast Ariaen Fransz te zuiden en gelijk mede Hendrick
Gerritsz mede-erfgenaam van de voorn. Claes Jansz Schipper voor de helft en Aert Jan Kleijnen
evenals Jacob Jacobsz Armmeester te lage Bussum voor de zusters en broeders van de voorn. Aert
Jans Kleijne te samen voor een 1/3 part van de helft mede-erfgenaam van voorn. Claes Jansz
159:
Op 29-07-1683 verkocht en transporteerde Jacob Gijsbertsz Bout aan Jacob Killewich 5 spint land
gelegen aan de duijnen naast Elting Claez
159:
Op 31-07-1683 heeft Jan Pietersz Boor betaalt de 2e termijn/penning van 2 stukjes land beide gekocht
van Jacob Boutsz namentlijk 1 stuk gelegen bij het dorp met Willem Gerritsz ten noorden en de kerck
ten zuiden en 1 stuk in het lange Wrijn naast Willem Gijsbertsz ten Noorden
165:
12-10-1683; Pieter Visscher verkocht en transporteerde aan Gerrit Tijmensz stuk bouwland groot 7
spint gelegen in het dorp naast Lambert Jan Huijser ten zuiden voor fl. 200
176:
07-12-1683; Evert Krijs als procuratie hebbende van de erfgenamen van Michiel Kortdijck verkocht en
transporteerde aan Tijmen Rutten Doorn zeker huis en erf gelegen in het dorp naast Jan Lourkem?? aan
de ene en Willem Gijsbertsz aan de andere zijde voor f 325
177:
07-12-1683; Cornelis de Jongh schout , Lubbert Jacobsz en Wijchert Willemsz schepenen, Jacobes
Boutsz mede-schepen verkocht en transporteerde aan Jan Pietersz Boor stukje bouwland groot 1½ spint
gelegen aan de nenge Dijck naast Willem Evertsz ten Noorden en nog een akker bouwland groot 9 spint
in ‘t lange wijn naast Willem Gijsbertsz ten zuiden voor fl. 220
193:
02-05-1684; Cornelis de Jongh schout, Hendrick Jacobsz en Lambert Claesz Muijs schepenen, Jacob
Cornelisz Killewigh als erfgenaam van zijn vader Cornelis Wijchertsz Killewigh zich sterk makend
voor de mede-erfgenamen verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan Marritge Tijmens
weduwe van Jan Hendrick zeker huijs en erf gelegen in het dorp naast Meeuwis Goossens ten Noorden
en Pennevogel ten zuiden voor fl. 30
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16-05-1684; Cornelis Cornelisz als voogd nevens Tijmen Gerritsz van het weeskind van Lambert
Jansz Swart verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan Gerrit Tijmensz zeker 26 voeten
maetlandt gelegen op huijsermaet naast Thonis? Hendricksz ten Noorden voor fl. 280
30-05-1684; Lijsbet Goossens weduwe en boelhouster van Lubbert Pietersz, verkocht aan Gerrit
Jansz d’oude 2 schepel land voor f 12;12;31-10-1684; Hendrick Buijs burgemeester van de stad Muijden

21-11-1684; Jannetje Jans weduwe van Jacob Evertsz Net mitsgaders Gerrit Evertsz (Net) Admirael
erfgenamen van de voorn. Jacob Evertsz (Net) zich sterk makende voor de verdere mede-erfgenamen,
verkochten aan Gerbert de Backer ca 3 spint land gelegen in de Loeck naest Jacob Ebrantsz ten oosten
en de cooper ten westen voor f 64,221:
14-12-1684; Willem Evertsz en Gerrit Jansz Ouwe als curatorer van de boedel van Lambert Martensz
Jonge verklaarde nevens Dirckie Martens weduwe van Lourens du Floo te hebben verkocht en
getransporteert aan Tijmen Rutten Doorn 7 spint land gelegen onder Rottewijn naast Cornelis Gooslp ten
Noorden voor fl. 33:0:10
234:
Op 15-01-1685 heeft Tijmen Gerritsz Blauwverver betaalt de 40 termijn(?) van drije (3?) schepel land
gelegen naast Lambert Rutten gekocht van Arent Krijs voor fl. 288
256:
20-02-1685; Compareerden voor Cornelis de Jong schout en Gerrit Tijmensz en Wijghert Willemsz
schepenen, Ruts Gerritsz Smit die verkocht aan Lambert Cornelisz Smit zeker huis en Camp bouwland
groot 5 spint gelegen in het Dorp naast Jan Buick?? ten noorden en Aalt Jansz ten zuiden voor f 290
264:
03-04-1685; Rut Lubbertsz als surrogeerde voogd in plaats van Gerben Gerritsz Backer over nagelaten
weeskind van Jan Cornelisz Clijn, verkocht en transporteerde aan Gerrit Tijmensz medevooght van
voorn. weeskind een huis gelegen in het dorp naast Pieter Claesz Lapper ten Noorden voor fl. 200
278:
Johan Schuijt, Pieter de Visser en Willem Vincent Brouwer als curatoren van Dirck Jansz Star
verkochten aan Grietje Jans (weduwe van Dirck Jansz Star) een huis met erf in het dorp voor f 679;
Door een opkomend geschil niet voltrokken
282:
29-05-1685; Johan Schuijt, Pieter Visser en Willem Vincent Brouwer als curatoren van Dirck Jansz
Star verkochten aan Willem Tijmensz 1 ½ schepel bouwland gelegen ontrent Tames naest Tijmen
Jacobsz een huis met erf in het dorp voor f 12:1
285:
Cornelis de Jong schout en Gerrit Tijmensz en Wijghert Willemsz schepenen, Jan Cornelisz Cuijper
en Cornelis Pietersz Guster wonend Lutter Winckel als voogden van van Trijn Claes verklaarden op 2207-1685 te hebben verkocht aan Lambert Cornelisz Smit wonende in Huijsen zeker huis en Camp land
gelegen binnen het dorp naast Elbert Dircksz ten noorden en Freek Pietersz ten zuiden voor f 200
287:
09-10-1685; Jacob Jansz van der Hoeff als voogd over de onmondige kinderen van wijlen Jan Pietersz
Vergoes mitsgaders Jacob Jansz Vergoes, soone en erfgename van voorn. Jan Pieter Vergoes,
verkochten 3/5 deel van een huis aan Leendert Jansz Vergoes
290/1: 09-10-1685; Willem Tijmensz onze buurman betaalde fl. 150 aan Gerrit Tijmensz met als borg een zeker
swat maetland gelegen in Jan Swarte Camp naast Tijmen Rutten Doorn aan de enen en het weeskind
van Jan Cornelisz Kleijn aan andere zijde
326:
Op 07-12-1685 heeft Wijghert Jacobsz betaalt de Xe penning van zeker schaapskot gelegen aan de
Zeestrant bij oudeNaerden ??? van Jan Teeuwisz Schipper voor de somma van f 12 en 10 stuivers
344:
12-02-1686; Claes Rijcken Brakel schout Jacob Gijsbertsz Bout en Jan Cornelsiz schepenen; Andries
Ebben verkocht en transporteerde aan Hermen Jacobsz ontrent 1 schepel bouwland gelegen aan de
Blaricummer wegh naast Jacob Gillewigen ? ten zuiden en Dirck Jacobsz ten Noorden voor fl. 12
350:
05-03-1686; Claes Rijcken Brakel schout en Jan Cornelisz en Goosen Ysaacksz schepenen, Cornelis
Jan Dominique welke verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan Adriaen Huijbertsz
Schipper zeker huis en hofstede gelegen in het dorp naast Eldert Jacobsz Vos ten zuiden en Ott Jacobsz
ten noorden voor f 95
353:
19-03-1686; Tijmen Jansz Cos schepen tot Huijsen. Jan Pietersz Boor als voogd van Geertien Jans
weduwe van Jan Gerritsz Backer zich sterk makende voor Gerrit Jansz Backer mitsgaders Stijntie
Jans (Backer) alle erfgenamen van Jan Gerritsz Backer, verkocht aan Meuwis Dircksz een huis gelegen
in het dorp naast Philips Gerritsz ten noorden en Hermen Lambertsz Cos ten zuijden voor f 360,213:

3192

354:

19-03-1686; Meuwis Dircksz verklaart f 360,- schuldig te zijn enz; zie 3192-354A353; 19-03-1686

356:

21-03-1686; Compareerden voor Claes Rijcksz Brakel schout mitsgaders Tijmen Jansz Cos @ Jacob
Boutsz schepenen tot huijsen, de heren Johan Schuijt, Willem Vincentsz (Brouwer), Pieter Visscher
als curatoren van Dirck Jansz Star verkochten aan Grietje Jans weduwe van Dirck Jansz Star een huis
met erf in het dorp voor f 700 ... Welk huijs bij Claes Harmensz ter somme van f 700 d.d. 23-12-1665
ten behoeve van Tijmen Jacobsz Haghe gepasseert was, en waarvan Grietje Jans de resterende f 679 ten
hare laste wil nemen enz
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23-04-1686 - 27-02-1693
Alfabetische index
27-04-1686; Tijs Lambertsz Smits als erfgenaam van zijn vader Lambert Gijsbertsz Smits verkocht aan
Jacob Lambertsz Smit 1/4 deel van een huis voor f 180 (d.w.z. het hele huis f f 720)
10:
21-05-1686; Claes Rijcksen Brakel schout, Jan Cornelissen en Jacob Boutsz schepenen, Elbert
Dircksz verkocht en transporteerde aan Tijmen Gerritsz Verver zeker huis en erf gelegen in het dorp
naast Gosen Ysaacksz aan de ene en Gosen Blanckert aan de andere voor fl. 300
32/33: 13-11-1686; Claas Rijcksz Brakel schout, Tijmen Jansz Cos en Goossen IJsaacksz schepenen; Tijmen
Jacobsz buijrman alhier verklaarde schuldig te wezen aan Crijntgen Cornelis jongedochter woonachtig te
Naarden een som van fl. 300 welke zal worden afgekocht en voldaan met 3 schepel bouwland genaemt de
heck acker gelegen in de enz.
54:
21-01-1683; Rut Gerrits Smit en Jacob Theunisz hooft als erfgenaam van Jan Vreecksz en Bijtijen
Pieters haar sterk makende voor de verdere erfgenamen verkocht en getransporteerd te hebben aan Gerrit
Tijmensz zeker huis en erf gelegen in het dorp naast Ceesje Vlotten ten zuiden en Wijchert Willemsz
Schipper ten Noorden voor fl. 99
007:
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20-03-1687; Claes Rijcksz Brakel schout, Gerrit Tijmensz en Willem Tijmensz schepenen, Tijmen
Rutten Doorn procurator als voogd van de kinderen van frans Claesz Boon en Maria Cordijck alsmede
Reijnier Heussen en Arent Kreijten te zamen erfgenamen van Michiel Cordijck verkocht en
getransporteerd aan Jan Pietersz Boor 43/4 voeten maetland gelegen op Bussumermaet voor fl. 45
80:
03-07-1687; Claes Rijcksz Brackel schout, Lambert de Vries en Willem Jansz Boor schepenen;
Willem Tijmensz verkocht en transporteerd aan Gerrit Tijmensz stuk maetland groot ontrent 1 swat maet
gelegen in Jan Swarte Camp gemeen met Tijmen Rutten Doorn en het weeskind van Jan Cornelisz
Cleijn voor fl. 250;
87:
11-09-1687; Cornelis Jacobsz Schram en Evert Evertsz verkocht en getransporteerd aen de nagelaten
weeskinderen van Tijmen Jacobsz 9 3/4 voet maetland gelegen op huijser maet gemeen met Cornelis
Gosens en Jan Rijcken kinderen voor een som van fl. 112
90:
11-12-1687; Claes Rijcksz Brackel schout, Lambert de Vries en Willem Jansz Boor schepenen,,Gosen
Willemsz Blanckert verkocht en transporteerde aan Tijmen Gerritsz Verwer zeker stuk bouwland groot
ontrent 1 schepel gelegen in het dorp naast Cornelis Gosens ten Noorden en Pieter Dircksz ten zuiden
voor fl. 75
94:
22-01-1688; Claes Rijcksz Brackel schout, Gerrit Tijmensz en Willem Jansz Boor schepenen; Willem
Tijmensz verkocht en transporteerde aan Willem Evertsz:
1 ½ schepel bouwland gelegen aan de nenge dijk voor de kerck naast Jan Pietersz Boor ten Noorden en
de voorn. koper ten zuiden
2 ½ schepel gelegen boven de bier croegh este ontrent eltjes heij naast Elbert Jacobsz Smit ten zuiden en
Hendrick Lambertsz ten zuiden
Eijndellijck ontrent 3 ½ schep: ontrent gelegen als voren naast Jan Pietersz Boor ten Noorden en
Lambert Gerritsz Vries ten zuiden voor fl. 188
99:
04-04-1688; Claes Rijcksz Brackel schout, Lambert Rijcksz Lustigh en Ebbe Willem Kooij
schepenen, Meeuwis Dircksz onze buijrman verkocht en transporteerde aan Jan Pietersz Boor als voogd
over Geertje Jans weduwe van Jan Gerritsz Backer mitsgaders aan Gerrit Jansz Backer en Stijntje
Claes erfgenamen van de voorn. Jan Gerritsz Backer zeker huijs en erf gelegen alhier naast Philips
Gerritsz ten Noorden en Harmen Lambertsz Cos ten zuiden voor fl. 300
107:
01-04-1688; Claes Rijcksz Brackel schout, Lambert Rijcksz Lustigh en Ebbe Willem Kooij
schepenen, Lambert Cornelisz verkocht en transporteerde aan Goossen Ysacksz zeker akker bouwland
groot ontrent 1/6 schepel gelegen in Huijserengh onder het lange swijn naast Gerrit Jansz Backer ten
noorden en de erfgrens van Michiel Evertdijck ten zuiden voor f 25
110:
20-05-1688; Claes Rijcksz Brackel schout, Jan Pietersz Boor en Jacob Lambertsz schepenen; Tijmen
Jacobsz verkocht en transporteerde aan Tijmen Gerritsz Verwer stuk bouwland ontrent 1 schepel
gelegen in de hoek naast Arent Cresis ten westen en 3 spint gelegen in sellef naest Hendrick Willemsz
ten Oosten voor fl. 56
111:
03-07-1688; Jacob Tol en Jacob Ploos als curateurs over de boedel van Pieter Visscher verklaarde aan
meest biedende of hooghst mijnende verkocht en getransporteert aan Tijmen Gerritsz Verwer ontrent 2
schepel bouwland gelegen aan kul naast de erfgenamen van Tijmen Jansz Wit aan de ene en Gerrit
Tijmensz aan de andere sijde Item nog ontrent 1 ½ schepel gelegen bij het Eemnesser Sluijsje naast
Jacob Pietersz Man ten Noorden voor fl. 47
135/6: 24-02-1689; Claes Rijcksz Brackel schout, Lambert Claesz Muijs en Goossen IJsaacksz schepenen,
Jacob Sijbrantsz Man als getrouwt hebbende Pietertje Lamberts weduwe van Jan Jansz Oude
verkocht en transporteerde aan Louis Jansz de Wael voor fl. 205 enz
149:
12-08-1689; Cornelis Jacobsz Schram verkocht en transporteerde aan Jan Jansz de Jonge stuk
bouwland gelegen aan de Drie Bosch 1 ½ schepel Cornelis Cornelisz ten westen voor fl. 40
159:
24-11-1689; Jacob Pietersz verkocht en transporteerde aan Tijmen Gerritsz Verwer zeker ½ Mutse
bouwland aan het Sluijsje bij Emenes voor fl. 60
169:
08-02-1690; Claes Rijcks Brakel schout, Jacob Sijbrantsz Man en Lambert Claesz Muijs schepenen,
Tijmen Jacobsz verkocht en transporteerde aan Adriaen Gerritsz Lap zeker huijs en erve gelegen in het
dorp naast Harmen Jacobsz ten zuiden en Tijmen Rutten Velsen ten Noorden en een stuk bouwland
groot ontrent 2 schepel gelegen in Parrewijn naast Cornelis Goossensz ten Oosten voor fl. 100
178:
16-03-1690; Willem Hendricksz Heeck? woonachtig te Emenes en Elbert Jansz Deult woonachtig
alhier, verklaarde de 1e comparant getrouwd hebbende Aelgen Jans weduwe van Aris Pietersz en de 2e
comparant als voogd van het kind zijnde van de voorn. Aris Pietersz bij de voorn. Aelgen Jans verwekt
en nagelaten, verkocht te hebben aan Willemge Jacobs doghter van Jacob Jansz Backer zeker huis en
erf gelegen naast Gerrit Jacobsz Comin ten noorden en Claes Lambertsz Prins ten zuiden voor f 165
180:
20-04-1690; Lambert Cornelisz verkocht aan Jacob Abramsz zeker huis en erf en campje land gelegen
in het dorp naast Jan Lambertsz Klinck ten Noorden en Mr. Cornelis ten zuiden voor f 150
187:
11-05-1690; Claes Rijcksz Brakel schout, Jan Hendricksz Fit en Wijgert Willemsz schepenen;
gezamentlijke erfgenamen van Jan Lambertsz Smit verkochten en transporteerden aan Jan Tijmensz
Doorn een stuk bouwland groot 7 spint gelegen aan Snip Hulle naast Gerrit Jansz de Oude ten zuiden en
Tijmen Rutten Doorn ten Noorden en nog ontrent 5 spint gelegen aan de Bussumer wegh naast Tijmen
Gerritsz Verwer ten Zuiden en Willem Evertsz ten Noorden voor fl. 18
227:
17-05-1691; Claes Rijcksz Brakel schout, Poulus Tiedeman en Willem Jansz Boor schepenen, Willem
Tijmensz verkocht en transporteerde aan Willem Evertsz Buijremeester dezes dorps zeker 2 stukjes
bouwland samen groot ontrent 2 schepel en 3 spint gelegen aan de Driftwegh Jacob Tijmensz ten Westen
en Hendrick Ebben ten Noorden en nog een stukje plaggevelt naast de cooper voor fl. 30
231:
14-06-1691; Claes Rijcksz Brakel schout, Ebbe Willemsz Koij en Poulus Tiedeman schepenen, Willem
Tijmensz verkocht en transporteerde aan Elbertje Tijmens zeker ½ huijs en erve met een Campje land
daar omheen gelegen in het dorp naast Gerrit Pietersz Slocker ten Oosten en Hendrick Loffelt ten
zuiden voor fl. 120
232:
14-06-1691; Claes Rijcksz Brakel schout, Ebbe Willemsz Koij en Cornelis Jacobsz Killewigh
schepenen, Poulus Tiedeman als curateur vande boedel van Rut Lubbertsz en Eultge Cornelis zijn
huisvouw verkocht en transporteerde aan Gerrit Jansz de Oude zeker vierde half schepel bouwland
gelegen aan de Spillehants wegh Dirck Jansz Speelman ten westen voor fl. 150
71:
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13-09-1691; Claes Rijcksz Brakel schout, Poulus Tiedeman en Willem Jansz Boor schepenen, Jan
Dircksz Verbeek verkocht en transporteerde aan Wijchertje Wijcherts weduwe van Gerrit Tijmensz
zeker 1 ½ schepel bouwland op de Nenge naast Willem Evertsz ten westen en voorn. Gerrit Tijmensz of
desselve erfgenamen ten Oosten voor fl. 28
240:
11-10-1691; Lubbert Jacobsz en Tijmen Rutten Doorn als voogden van het nagelaten weeskind van Jan
Aertsz, Lambert Claes Muijs en Dirck Cornelisz als voogden over minderjarige weeskind van Aert
Jansz, mitsgaders Gerrit Cornelisz voor hem selve, verkochten en transporteerden aan Jan Jansz de
Jonge zeker swat maetland gelegen op Huijsermaet gemeen met Tijmen de Verwer en Cornelis
Cornelisz bekennende een koopsom van fl. 148
254:
17-01-1692; Grietje Jans en Aeltge Jans als erfgenamen van Cos Tijmensen haer oom zaliger,
geassisteert met Lambertje Wijchers haer comparante moeder, verkochten aan Jan Hendricksz Fidt
ontrent 1 schepel bouwland gelegen aan de dreeswegh ? naast de voorn. koper voor f 30,260:
31-01-1692; Claes Rijcksz Brakel schout, Willem Jansz Boor en Ebbe Willemsz Koij schepenen,
Sannetje Segers weduwe van Evert Evertsz dewelke verklaarde verkocht te hebben aan Jan Teuwissen
Schipper 7 ½ voet land gelegen op Huijsermaet gemeen met Lambert Jacobsz Killewigh voor f 110
262:
31-01-1692; Claes Rijcksz Braekel schout, Willem Jansz Boor en Ebbe Willemsz Koij schepenen,
Teunis Jacobsz en Lambert Claesz Muijs als curateurs over de boedel van Tijmen Rutte Velsen
verkochten en transporteerden aan de voogden over Hendrick Tijmensz nagelaten zoon van Tijmen
Rutten Velsen voorn. ten eerste 7 spint bouwland gelegen in het Botter Heijn gemeen met de voorn.
Hendrick Tijmensz , nog ontrent 1 ½ schepel gelegen Tange Heijn naast Jacob Cleijnsz ten Oosten, en
nog ontrent 1 ½ schepel gelegen aan ‘t Totheot naast Evert Coetsier ten westen, en nog ontrent 1 1/2
schepel gelegen achter Seijtjes Bergh Willem Meijnsen ten Noorden, en nog 2 ½ spint gelegen aan ‘t
Piskuijl naast Hendrik Jansz Rot ten Oosten voor fl. 32
263:
01-02-1692; Theunis Jacobsz en Lambert Claesz Muijs als curateurs over de boedel van Tijmen Rutten
Velsen verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan Claes Jansz seker stuk bouwland groot 2
schepel gelegen aan Nengedijk naast Jacob Willem Heijnen ten Noorden voor fl. 34
273:
13-02-1692; Sanne Segers weduwe van Evert Evertsz verkocht aan Hendrick Willemsz Boom zeker 11
voeten maetland gelegen op huijse angereght gemeen met Wijgert Willemsz Schipper voor f 150
280:
10-04-1692; Teunis Jacobsz als curateur over de boedel van Thijmen Rutten Velsen verklaarde
publiekelijk verkocht en getransporteerd te hebben aan Gerart Jansz Backer zeker stuk bouwland groot
ontrent 1 schepel gelegen aan de bierwech naast Hendrick Jacobsz ten zuiden voor fl. 11
285:
10-04-1692; Claas Rijcken Brakel schout, Paulus Tideman en Ebbe Willemsz Koij schepenen, Teunis
Jacobsz als gestelde curateur over de boedel van Tijmen Rutten Velsen verkocht en transpor-teerde aan
Thijmen Claesz zeker huis en erf gelegen alhier naast Dirck Jansz ten Oosten voor fl. 100
296:
24-04-1692; Jan Tijmens Doorn verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan Jan Rijcksz
Lustigh zeker stuk bouwland groot 7 spint gelegen op Sniphul naast Gerrit Jansz Oude ten zuiden en
Tijmen Rutten Doorn ten Noorden, Item 5 spint aan de Bussumerwegh naast Willem Evertsz ten
Noorden voor fl. 24
303/5: 22-05-1692; Jan Lambertsz Prins d’Oude en Geertje Lamberts Prins als erfgenamen van Lambert
Claesz Prinsz en Aeltgen Lamberts haar vader en moeder zaliger, dewelcke verklaarde verkocht en
getransporteerd te hebben aan Tijmen Claesz :
- eerstelijck een huis ??? tegenwoordig bewoont door Campje Lants ?? gelegen alhier naast Claes Jansz ten
zuiden
- Item 1 ½ schepel bouwland genaamd het berghje gelegen in de solf
- Item 2 schepel gelegen aan ‘t Rijsebossje
- Item 1 ½ schepel gelegen aan de Larewegh naast Wijchert Jacobsz ten Noorden
- Item 1 ½ schepel naast de Weduwe Goossens Ysaacksz ten Noorden
- Item 1 ½ schepel in ‘t Parewijn naast Jan Rijcksz ten Oosten
- Item 1 ½ schepel gelegen aan de bierwegh naast Gijsbert Jacobsz ten zuiden
- Item 1 schepel gelegen als voorn. naast Wijchert Jacobsz ten zuiden
- Item 3 schepel gelegen aan de hullen naast Harmen Jacobsz ten zuiden
- Item 1 ½ schepel bij Zijtgen bergh naast Hendrick Lambertsz Visscher ten zuiden
Item 5 schepel genaamt de Loocamp
- Item 5 ½ schepel gelegen aan brantsbergh
- Item 2 ½ schepel bij TijmenAdriaens schot
- Item 1 schepel aan de Bussumerwegh naast Gijsbert Willemsz ten Oosten
- Item 1 schepel als voorn. naast Lijsbeth? Goossens
- Item 2 bedden met zijn toebehoren; - Item een bedk en peul ??; - Item 8 beddekussens
- Item een kas twee ??? een koffer
- Item 10 slaaplakens vijff paer slopen
- drie koperen potten; - een dito ketel; - 4 koperen kandelaars; - 15 stoelen
- een weeftouw met zijn toebehoren
- een kruijwagen mitsgaders alle de verdere huijsraet, en inboedel inde voorsz huijsingh
- dienstende? zonder iets het minste daer op te reserveren
voor fl. 200
306:
22-05-1692 (Doorgehaald)
Jan Lambertsz Prins d’Oude en Geertje Lamberts Prins zijn zuster ??? schuldig te zijn aan Tijmen Claesz
de som van fl. 150; 22-05-1692
Op 22-04-1700 heeft Marritje Lambertsz Pater huisvrouw van Tijmen Claesz ter secretarie verklaarde dat
alles voldaan is .
313:
26-06-1692; Claes Rijcken Brakel schout, Jan Pietersz Boor en Lambert Jacobsz schepenen; Jan
Teeuwisz Schipper verkocht aan Lambert Jacobsz schepen alhier zeker 7 ½ voet maatland aan voorn.
koper voor f 100
316:
31-07-1692; Hendrick Willemsz Boom en Wijgert Willemsz Schipper verkochten aan Pieter
Hendricksz Vos zeker huis en erf gelegen alhier naast Cornelis Cornelisz ten noorden en Claes Francen
Jonge ten zuiden voor f 150
(zie ook 3193-273)
333:
11-12-1692; De erfgenamen van Aertgen Meeuwsen deselve verkochten aan Wijgert Willemsz
Schipper zeker huis en erf gelegen alhier naast de manste kerck ? voor f 270
237:
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27-02-1693; Gerrit Jansz d’ Oude en Jacob Tijmensz Wit als voogden over ‘t weeskind van Jan
Tijmensz Wit verklaarden verkocht en getransporteerd te hebben aan Aeltgen Elberts weduwe van wijlen
Tijmen Jansz Wit zeker huis en erf gelegen alhier naast de erfgenamen van Lambert Claesz Prins ten
westen en Lambert Rutten Doorn ten Noorden, Item ontrent 4 ½ spint bouwland gemeen met Jacob
Tijmensz Wit gelegen onder de bierwegh naest Tijmen Gerritsz Verwer ten zuiden voor fl. 250

12-03-1693 - 20-06-1697
Alfabetische index op voornamen
11-09-1693; Wijchertje Wijcherts wed. Gerrit Tijmensz verkocht aan Jacob Gijsbertsz Gleijn zeker
huis met erven staand enz.
30:
08-10-1693; Hendrick Jan Thomasz als getrouwd hebbende Anna Jans, en Aelt Jansz in huwelijk
hebbende Aeltje Jans hebben verkocht en getransporteerd aan Claes Jansz Swart zeker ontrent 2 schepel
lant gelegen naast voorn. koper ten oosten voor f 19,041:
17-12-1693; Willem Hendricksz en Jacob Jansz als erfgenamen van Jan Teeuwisz verkochten aan
Gerrit Jan Dominickus een huis alhier voor f 181,45:
29-01-1694; Wijchertje Wijcherts wed. van Gerrit Tijmensz verkocht aan Gerrit Evertsz Admirael
zeker achtste part van alle zodanige landerijen nagelaten door Teunis Adriaensz waarvan zij comparanten
1/8 erfgenaam is geweest
053:
05-02-1694; Compareerden voor Claes Rijcksz Brakel schout, mitsgaders Dirck Cornelisz en Willem
Jansz Boor schepenen te huijsen, Lambert Gerritsz de Vries, welke verkocht aan Jacob Gijsbertsz
Gleijn de helft van een huijs en erf alhier gelegen naast Gerrit Coetsier ten noorden en het huyis van de
predikant alhier ten suijden. Item 1/3 part van een huijs en erve staende naast Jan Gerritsz Backer ten
suijden en Cornelis Lambert Smit ten noorden. Item diverse stukken stukken land f 250
076/7: 27-05-1694; Hendrick Gerritsz Smit, Gerrit Hendricksz Smit, Gijsbert Hendricksz Smit, en Pieter
Pietersz van Hoorn als getrouwt hebbende Theuntje Hendricks enzbekenden schuldig te wesen aan
Louis Jansz de Wael f 175
083:
08-07-1694; Hendrick Gerritsen geassisteert met zijn oom en bloedvoogd Willem Hendricksz,
verkochten een huis aan Gerrit Jansz d’oude voor f 53.
105:
06-01-1695; Claes Rijcken Brakel schout, Jacob Boutsz en Jacob Gijsbertsz Gleijn schepenen, Gerrit
Goossens verkocht en transporteerde aan Adriaen Huijbertsz Kleijn de helft van zeker huis en erve en
lant annex gelegen alhier naast Gerrit Jansz Backer ten Noorden en Dirck Cornelis ten Zuiden, voor fl.
200
136:
30-03-1695; Compareerden Claes Rijcken Brakel schout, Elbert (Cornelissen) Vos en Gerrit Comin
schepenen, Adriaen Huijbertsz Kleijn verkocht en transporteerde aan Neeltgen Cornelis zeker huis en
erve gelegen naast Elbert Jacobsz Vos ten Zuiden voor f 145
147:
20-05-1695; transport aan Gijsbert Tijmens van zeker huis en erf staande en gelegen in Huijsen naast
Rijck Jansz Velsen ten suijden, hendrick Willemsz Boom ten noorden, gekocht voor f 506:6:- van Jacob
Gerritsz Snijder
157:
09-06-1695; Hendrick Lambertsz weduwnaar van Oetge Jans mitsgaders Jan Jansz Swart, Piter
Pietersz Reijn als getrouwt hebbende Lambertje Jans Swart en Aefje Jans Swart en eijndelijk Gerrit
Gerritsz Doorn en Lambert Rijcksz Lustigh als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen
van de voorn. Oetge Jans hebben getransporteert aan Haesje Fijtus weduwe van Gerrit Jansz d’Oude
zeker 1 ½ schepelbouwland voor f 124
163:
09-06-1695; Gerrit Jansz Backer en Willem Jansz Boor voor haar zelf en verdere mede-erfgenamen
van Jan Gerritsz Backer en Geertge Jans desselve nagelaten weduwe , transporteren aan Hendrick
Gerritsz zeker huis en erf voor f 300
175:
21-07-1695; Hendrick Lambertsz weduwnaar van Oetge Jans en zich sterk makende voor Jan Jansz
Swart en Pieter Pietersz Reijn als getrouwt hebbende Lambertje Jans. Item Aefje Jansz Swart en
Gerritje Jans Swart alsmede de voorn. Lambert Rijcksz Lustigh en Gerrit Gerritsz Doorn voogden
over de minderjarige kinderen en alle te samen erfgenamen van bovenge. Oetge Jans verkochten aan
Hendrick Goossens zeker huis voor f 250
190:
05-01-1696; Compareerden voor Lambert Jacobsz Killewigh schout, mitsgaders Lambert Rijcksz
Lustigh en Jan Gerbrantsz schepenen tot Huijsen, Leendert Jansz Vergoes voor zichzelf en de rato
caverende voor zijn zusters en broers te samen kinderen en erfgenamen van Jan Pietersz Vergoes
verkochten aan Cornelis (Rembrantsz) de Graaff een stuk bouwland gelegen aan de nengedijk voor f
156
210:
01-03-1696; Gerrit, Willem, Pieter, Tijmen en Jannetgen Cornelisz Koeman, tesamen kinderen en
erfgenamen van Cornelis Lambertsz Koeman verzoeken te transportern 1½ schepel boulant gelegen aan
de bussumerwegh, aan Jan Tijmensen Doorn; enz.
211:
01-03-1696; betreft koop door Jan Tijmensen Doorn van een stuk land gelegen aan de bussumerwegh
naast Tijmen de Verver; Item aen de Laerderwegh naast Haasje Fijtus
212:
01-03-1696: Wijchert Willemsz soo voor sijn selve als in staende en de rato caverende voor sijne
broeders en susters te samen kinderen en erffgenamen van Willem Wijchertsz @ verclaerde hij
comparant in de voorn qualiteit verkocht te hebben aan Willem Evertsz vijff roeden maetland gelegen
bussemermaet naast Jan Pietersz Boor ten Noorden en voorts met voorn coper gemeen voor f 65
215:
01-03-1696; Neeltje Claes, wed. van wijlen Dirck Lambertsz Koeckje? , Elberts Jacobsz Smit en
Dirck Cornelisz d’Oude als voogden over de kinderen van voorn. Dirck Lambertsz verkocht en
getransporteerd aan Jacob Tijmens een schepel boulant voor f 22,- gemeen met Joost Jansz Weijmert,
gelegen aan de driftwegh;
240:
04-05-1696; Gijsbert Tijmens heeft verkocht en getransporteerd aan Jacob Abrams zeker huis en erve
gelegen naast Aelt Teeuwisz ten noorden en Cornelis Rutgersz ten oosten voor f 180,27:
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287/8: 23-01-1697; Compareerden voor Lamb. Killewig schout, Gerrit Koetsier en Willem Boor schepenen,
Harmen Tijmensz bekende schuldig te zijn aan de Mennonisten Gemeente alhier een som van 1500 gl.
te restitueren enz. met rente van f 4 per fl 100 per jaar met als onderpand zeker coorn wint molen staande
en gelegen alhier op de molenberg alsmede zeker huis en erf staande naast voornoemde molenberg staande
naast Teunis Gerritsz ten zuiden alsmede al zijn goederen; compareerden mede Hendrick Willemsz
Boom voor de ene helft en Jacob Tijmensz, Gijsbert Tijmensz, Willem Tijmensz en Jan Tijmensz
voor de andere helft mede borg staanden.
Op 17-05-1715 hebben Jacob Tijmensz en Leendert Vergoes als diaconen van de Mennisten gemeente
verklaard dat bovenstaande schuld afgewikkeld
328:
23-05-1697; Johannis Dircks verkocht aan Willem Tijmensz Jonge zekere Bierstal f 7:10:- gelegen en
staande naast voornoemde koper ten suijden
330:
23-05-1697; Jacob Gijsbertsz Bout verkocht aan Jacob Tijmensz zeker huis en erven gelegen in hujsen
en staande naast Tijmen Pietersz Schram ten noorden voor f 250,- enz.
333:
06-06-1697; Compareerden Lambert Killewig schout, Lambert Rijcksz Lustig en Jan Jansz Jonge
schepenen, Gerrit Jansz Backer en Jacob Lambert Smit die verklaarden in hun qualiteit van voogden
over de nagelaten weeskinderen van Gijsbert Lambertsz Smit verkocht en getransporteerd te hebben
aan Claes Jansz Swart 1e zeker stuk bouwland groot 5 spint naast Tijmen Gerritsz ten oosten, en nog
zeker stuk bouwland groot 3 spint gelegen naast Rijck Goossen ten westen, Item ontrent 7 spint naast
Heijndrick Willemsz ten zuiden voor f 44
343:
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006:

3195

006

3195

011

20-06-1697; Handtekening Wijchert Willemsz en Jan Jansz Jonge

18-07-1697 - 07-05-1700
003:

3195

011:
016:

26-09-1697; Gerrit Jansz Backer en Jacob Lambertsz Smit als voogden over de minderjarige kinderen
en erfgenamen alsmede zich sterk makende en de rato caverende voor de meerderjarige kinderen van
Gijsbert Lambertsz Smit verkochten aan Lambert Rutten Doorn een stuk bouwland voor f 62
24-10-1697; Leendert Vergoes ende Jacob Tijmensz als voogden over de nagelaten minderjarige
kinderen en erffgenamen van Gerrit Jacobsz (Grutter) en Leeuwtie Carstens in Leven egte Luijden
alhier, mitsgaders Jacob Gerritsz Grutter voor soo veel het ? dewelcke verclaerde publijck vercogt te
Grutmolem
hebben aen Lambert Killewig Schout deses dorps seecker huijs hoff schuijr en grut molen met alle
en
soodanige geregtigheden als deselve is hebbende ende bij de voorn de voorn: Jacob Gerritsz (Grutter)
molen
ende Gerrit Jacobsz Grutter beseten is. Item een mastaende moolen ende alle gereet schaeppen enz.
voorsz: grut moolen en nastaende moolen specterende sijjn staende ende gelegen binnen desen dorpe naest
Gerrit Tijmensz Doorn ten suijden en den voorn: Cooper ten Noorden voor f 3.925
21-11-1697; Elbert Jacobsz Smit vercoght aen Jacob Sijbrantsz Man seecker stuck boulandt gelegen
aen de Nenge dijck voor f 225
21-11-1697; Marritge Claesz, Gerritge Claesz en Neeltgen Claes weduwe van Dirck Lambertsz
Koeckie mitsgaders Elbert Jacobsz Smit ende Dirck Cornelisz d’Oude als voogden over het nagelaten
kindt van Dirck Lamb: Koeckie, dewelcke verclaerde te hebben verkocht aan Hendrick Jansz Boor
seecker stuck boulandt groot 7 spijnt voor f 73
21-11-1697; Bijtje Hendricks weduwe van Rijck Tijmensz dewelcke verclaerde vercoght te hebben aen
Gerrit Hendricksz Boom 1½ en 1 1/4 schepel land voor f 16?

3195

016

3195

017

017:

3195

021

021:

05-12-1697; Jacob Tijmensz verkocht aan Cornelis Goossensz een stuk bouwland voor f 30

031:

09-01-1698; Willem Jansz Boor, Pieter Jansz Boor ende Geertie (Jans) Boor erffgenaemen van Jan
Pietersz Boor dewelcke verclaerde vercoght te hebben aen hr: Mr: Francois Hinloopen eerstelijck een
Camp groot ontrent 6 schepel op Hoog Bussum naest de gemeende weg ten Noorden ende Hr. Mr.
Michiel Hinloopen ten Suijden, Item nog 3 schepel boulandt genaemt de Cruijskamp gelegen als booven
voor f 300
11-02-1698; Jacob Willemsz, Jan Willemsz, Lambert Willemsz, Peetie Willems, en Leutie (=Luijtien)
Willems Joncker mitsgaders Willem Jansz Boor als voogt over het weeskint van Gijsbert Willemsz
Joncker erffgenaemen van Jannetje Willems (moet zijn Lamberts ?) weduwe van Willem Gijsbertsz
Joncker dewelcke verclaerde vercoght te hebben aen Gijsbert Jansz / Jacobsz ? seecker 13 voeten
maetlant gelegen op Bussemer angeregt gemeen met Ebbe Dircksz Reijn voor f 238
14-02-1698; Tijmen Pietersz Schram verclaerde vercoght te hebben aen Cornelis Killewigh 2 schepel
boulant gelegen voor Willem Cornelisz naest Jacob Snijder ten Suijden voor f 300
21-03-1698; Grietje Lamberts Houtwijck weduwe en boedelhoudster van Franck Claesz in leven
burgermr. der stadt Naarden dewelcke verclaerde vercogt te hebben aen Willem Pietersz de Wit 5
schepel landt gelegen op ‘t Hoogh naest Hendrick Gein ten suijden en Marten Roelen ten Noorden voor
f 79/schepel
21-03-1698; Elbert Hendricksz Vos verclaerde vercoght te hebben aen Willem Jansz Boor ontrent 1
schepel lant gelegen aen ‘t Botterwijn naest de gemene wegh ten Suijden en Gerrit Hendricksz Snijder
ten Noorden. Item 1½ schepel gelegen bij Aeltjes Heij naest Willem Evertsz ten Noorden en Gerrit
Rutten Doorn ten suijden voor fl 57:10
17-04-1698; Klaesz Baert als in huwelijck hebbende de doghter van Louijs Jansz de Wael wonende
tot Alckmaer verclaerde vercoght te hebben aen Corn: Goossensz 2½ schepel bouland gelegen op de
Hulle naest Lamb: Will: Joncker ten suijden; Item 1½ schepel bouland gelegen in ‘t Lange weijn naest
Lubbert Jacobsz ten suijden en Janne: Goossens ten Noorden voor f 41
15-05-1698; Jan Dominicusz dewelcke verclaerde vercoght te hebben aen Dirck Elbertsz Deult seecker
huijs en erve staend en gelegen alhier naest Cornelis Lambertsz Smit ten Noorden en Hendrick
Cornelisz ten Suijden voor f 150
29-05-1698; Lambert Killewigh schout, Claes Willemsz Boer en Pieter Jansz Schram schepenen,
Gijsbert Tijmensen verkocht aan Jacob Hendricks Snijder, zeker huis en erf gelegen in het dorp naast
Rijck Jansz Velsen ten zuiden en Volcker Ysaacksen ten oosten, voor f 575
29-05-1698; Jacob Hendricksen Snijder kocht een huis en daarmee schuldig aan Gijsbert Tijmensen
een som van f 575
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19-06-1698; Harmen Tijmensz verclaerde vercoght te hebben aen Cornelis Jan Dominicusz seecker
huijs en erve staende en gelegen alhier naest Vocker IJsacksz ten Suijden en Claes Lambertsz Schram
ten Noorden voor f 475
088:
19-06-1698; Cornelis Jan Dominicus verclaerde vercoght te hebben aen Lambert Gijsbertsz Vos huijs
en erve gelegen alhier naest Elbert Deult ten suijden en Mels Jansz Boor ten Noorden voor f 336
093:
19-06-1698; Cornelis Killewigh en Lucas Claesz Swart als vooghden over ‘t nagelaten weeskint van
Jacob Philipsz, Idem Pieter Dircksz, Pieter Lubbertsz, en Neeltje Cornelis als mede Cornelis
Hendricksz en Gijsbert Hendricksz haer sterck makende en de rato caverende voor haer verdere
swager en susters te samen erffgenamen van Jan Hendricks Fit en Geertje Lubberts in haer leven
eghteluijden alhier en verclaerden sij comparanten gesamentlijck vercoght te hebben aen Pieter Jansz
Boor seecker huijs en erve genaemt de Blaeuwe Clock gelegen alhier naest Lambert Killewigh ten
Suijden en Gerrit Slocker ten Noorden voor f 650 (Zie 184-3214; A031A; 20-06-1698 en Naarden:
3713A026; 10-11-1693)
094:
19-06-1698 (doorgehaald). Pieter Jansz Boor coght seecker huijs en erve genaemt de Blaeuwe Clock
van de gesamentlijkce erffgenamen van Jan Hendricksz Fit @ Geertje Lubberts in leven eghteluijden
alhier woonaghtigh voor f 650.
Op huijden 28-05-1700 hebben Cornelis Killewigh en Lucas Claesz Swart als vooghden over ‘t weeskint
van Jacob Philipsz die ‘t reght verkregen heeft tot de bovenstaende brieff, verclaert van de bovenstaende
schuld voldaen.
103:
19-06-1698; Compareerden voor Lambert Killewigh schout, Elbert Jacobsz Smit en Pieter Jansz
Schram schepenen tot Huijsen, Cornelis Hendricksz, Gijsbert Hendricksz, Pieter Hendricksz Vos in
huwelijk hebbende Jaepje Hendricks, Gijsbert Claesz te eght hebbende Geertje Hendricks, Claes
Jans als getrouwt hebbende Neeltje Hendricks, Wobert Fransz getrouwt met Peetje Hendricks,
Marritje Hendricks, Willemtge Hendricks en Tijmentje Hendricks te samen kinderen van Theuntge
Lubberts verwekt bij Hendrick Everts te samen voor 1/3 part erfgenaam van Geertje Lubberts in leven
weduwe van Jan Hendricksz Fit, en verclaarde sij comparanten in de voorsz qualiteit en als bij acte van
scheijding dd 20-06-1698 tusschen de gemene erffgenamen van de voorn. Jan Fit en Geertje Lubberts,
het reght hebben verkregen tot transport aen Cornelis Ploos van seecker 28 voeten maetlant gelegen op
Huijser angereght naest de wed. Pieter Claes Schram ten suijden
104:
20-06-1698; Lucas Claesz Swart als Curateur over de boedel van Gerrit Evertsz Admirael sigh sterck
makende en de rato caverende voor Lambert Killewigh schout en mede Curateur, transporteren aen Jan
Lambertsz Prins seecker huijs, erve en campje lant daer annex staende en gelegen alhier naest Willem
Evertsz ten westen en Gerrit Cattekuijl ten Noorden voor f 595
106:
20-06-1698; Gijsbert Tijmensz verkocht aan Mels Jansz Boor zeker huis en erf gelegen alhier naast
Gijsbert Lambert Vos ten zuiden en Cornelis Cornelisz ten noorden voor f 900;
229:
22-10-1698; Compareerden de heren Jan Diepgront en Goossen Mol bij de gereghte der Stadt
Muijden gestelde Curateurs over de geabandonneerde boeldel van Claes Rijcken Brakel en Gooltje
Jacobs desselfs nagelaten weduwe, te kennen gevende dat voorn Claes Rijcken Brakel in leven vercoght
hadde aen Jan Jansz Jonge seecker huijse eb erve gelegen binnen dese dorpe naest Gerrit Coetsier ten
Noorden ende gemene wegh ofte Johannes Dircksz ten suijden. enz. voor f 900 en 2 silveren lepels
236:
06-11-1698; Compareerden voor Claes Willemsz Boer en Claes Jansz Swart schepenen, Pieter Jan
Niese en verclaerd vercoght te hebben aen Steven Corssen Smit ontrent 5 schepel bouwlant gelegen
binnen den voorsz dorpe naest Reijer Goossens ten suijden en Harmen Jacobsz ten Noorden voor f 380
245:
19-11-1698; Pieter Aertsz (= zoon van Aris/Aris Pietersz Schipper en Aeltje Jans Dircks ?)
geassisteert met sijn stiefvader Willem (Hendricksz) Heeck en Willem Jansz Boor als Buijrmeester
van Huijsen en verclaerde sij te transporteren aen Tobias Sickema lant enz
259:
19-12-1698; Wijchertje Wijcherts weduwe van Gerrit Tijmensz verclaerde vercoght te hebben aen
Claes Fransen Jonge seecker huijs en erve gelegen binnen desen dorpe naest Pieter Hendricksz Vos ten
Noorden en de voorn. vercoopster ten suijden voor f 99
366:
09-01-1699; Jacob Cornelis Goossens en Jacob Hendr: Snijder als getrouwt hebbende Geertje
Cornelis Goossens sijnde kinderen en erfgenamen van Saliger Cornelis Goossens mitsgaders Leendert
Vergoes, Gerrit Lamb: Pater, Meeuwis Gijsbertsz, en Reijer Goossens als vooghden over Neeltje
Cornelis Goossens en Jan Cornelis Goossens mede kinderen en erfgenamen van voorn. Cornelis Goossens, en verclaerde sij comparanten vercocht te hebben aan Gijsbert Jacobsz seecker stuck boulant enz
391:
10-01-1699; Willem Pietersz Vree gecoght te hebben 9 schepel boulan gelegen aen de karrewegh belent
de erfgenamen van Tijmen Jacobsz Hinlopen te oosten en schuldigh te wesen f 300 aen Jan Buijs ??
396:
23-01-1699; Willem Jansz Boor als Buurmeester deses dorps en Pieter Aertsz geassisteert met sijn
stiefvader Willem (Hendricksz) Heeck verclaerden publicq vercoght te hebben aen Jacob Sijbrantsz de
Man 3 spint bouwlant enz.
402:
27-02-1699; Willem Willemsz en Harmen Willemsz verclaerden vercoght te hebben aen Coppen
Lambertsz 3 ½ schepel bouwlantgelegen op ‘t Hoogh naest Geijsbert Martensz te noorden en Willem
Pietersz Wit ten suijden voor f 166
408:
27-02-1699; Emmetje Teuwisz weduwe van Tijmen Gerritsz de Jonge verclaerde vercoght te hebben
aen Haasje Fijtus seecker 12 1/3 voet maatlant enz
414:
20-03-1699; Cornelis Ploos soo voor sigh selven als ook uijtten namen van Arent Tiedeman, Poulus
Tiedeman en Johannes Ploos waer voor hij verclaerde vercoght te hebben aen Lambert Rijcksz Lustigh
seecker huijs en erve gelegen alhier naest Lijsbet Goossens ten Noorden en Mels Boor ten oosten voor f
512:12
416:

20-03-1699; Lambert Gerritsz schuldigh te wesen aan Thomas Geus een som van f 300

417:

20-03-1699; Leendert Theunisz Vergoes verclaerde vercoght te hebben aan Hendrick Willemsz Boom 2
½ schepel bouwlant genaamt den Geurt Acker naast den Bierwegh ten poosten en Willem Evertsz ten
westen voor f 180

424:

01-05-1699; Ebbe Willemsz Coij verkocht aan Gijsbert Tijmensz Schipper zeker stuk bouwland
groot 7 spint gelegen aan de Blaricummer wegh belent Claas Prins ten zuiden en Willem Gijsbertsz ten
noorden voor f 175
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426 = 226: 01-05-1699; Goossen Willemsz Blanckert vercoght aen Pieter Jan Niesen seecker huijs en erve
gelegen alhier belent Cornelis Huijbertsz Roos ten Noorden en Arent (Hendricksz) de Cuijper ten
suijden voor f 210
428:
01-05-1699; Claas Prins verkocht aan Gijsbert Tijmensz Schipper zeker stuk bouwland groot 1 ½
schepel gelegen aan de Blaricummer wegh belendende aan voorn. koper ten Noorden en Krijntje
Cornelis tot Naarden ten zuiden voor f 165
430:
01-05-1699; Dirck Claesz Heijnen en Willem Hendricksz Treecker als vooghden over de weeskinderen
van Jan Theunisz van Ridderdorp verclaerden aan Pieter Dircksz 1 1/2 schepel bouwlant voor f 100
437:
01-05-1699; Cornelis Kleijn in huwelijck hebbende Jannetje Goossens (Net) verclaerde vercoght te
hebben aan Willem Jansz Westlant seecker huijs en erve gelegen binnen desen Dorpe belent Hendrick
Evertsz ten westen en Jacob Theunisz ten Oosten voor f 110
438:
15-05-1699; Pieter Lambertsz Smit bekende schuldigh te wesen aen de vooghden over het nagelaten
weeskint van Jacob Philipsz een somme van f 600 daarvoor verbindend speciael een huijs en erve gelegen
alhier naest Johannes Dircksz ten Noorden en Leendert Vergoes ten suijden
17-07-1725: Hendrik Thierens secretaris van Huijzen verklaart dat mij bij quitantie getekent met de hand
van Gerrit (= Gerard) Ploos van Amstel die in huwelijk heeft de Wed. Gerrit Schaap gebleken is dat
de voorn: Ploos op het originele gros van de bovenstaande schepen kennisse ten laste van Pieter
Lambertsz Smit in dato 04-01-1725 heeft bekent te hebben voldaan
442:

449:
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493:
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514

514:

15-05-1699; Tijmen Gijsbertsz voor zich zelf en zich sterk makend voor zijn zuster Aaltjen
Gijsberts verkocht aan Lambert Killewigh zeker stuk bouwland gelegen aan de Driftwegh belendende
Lambert Willemsz Keijer ten westen en Jan Dircksz Verbeeck ten oosten voor f 43:3:02-07-1699; Emmetje Teeuwisz weduwe van Tijmen Gerrit(sz) de Jongen verclaerde vercoght te
hebben aen Tijmen Gerritsz Verwer de ½ van seecker huijs en erve gelegen alhier belent de voorn.
cooper ten Noorden en de weduwe van Goossen Isaacksz ten suijden van welck voorsz huijs ten voorn
coper de wederhelft is competerende voor f 200
10-07-1699; Willem Jansz Boor verclaerde vercoght te hebben aan Cornelis Cornelisz d’Oude 16 ½
voet maatlant gelegen op huijsermaat gemeen met Willem Evertsz naast Antonia Klaas ten suijden en
Jan Jansz Jonge ten noorden, noch 17 1/4 voet dito gelegen gemeen met Volcken Isaacksz naast
Haasjen Fijtus ten wedersijde voor f 850
10-07-1699; Hendrick Gerritsz Snijder bekende schuldigh te wesen aan Jacob Tijmensz en Leendert
Vergoes als vooghden over de nagelaten weeskinderen van Gerrit Jacobsz Grutter een som van f 1.000
daer voor verbindende specialijk seecker huijs en erve gelegen alhier belent Claas Gijsbertsz Bout ten
suijden en Jacob Tijmensz ten oosten, diverse stukken land. Item 2 schepel gelegen in ‘t loo naast
Lambert Claasz Prins ten westen.
18-09-1699; Jan Jansz De ruijter bekende schuldigh te wesen aan Swaantje Jans weduwe van Gerrit
Jansz Geus een somme van f 100 verbindende enz.
08-02-1713: ik ondergetekende Lambert (Willemsz) Pronck als in Huwelijk hebbende Marritje
Tijmens (Doorn) bekennen van de bovenstaande schepenkennisse voldaen en betaelt te wesen ten
oirconde dese bij mij ondertekent den 08-02-1713
02-10-1699; Lubbert Jacobsz en Rut Gerritsz Smit als vooghden over de nagelaten weeskinderen van
Jacob Abrahamsz verweckt bij Marritje Jans, verclaarden vercoght te hebben aan Jan Jansz Jonge 1
½ schepel bouwlant gelegen in den hoeck belent Willem Gijsbertsz ten oosten en Wijchert Jacobsz
Backer ten westen voor f 245
03-12-1699; Lambert Killewigh als Curateur over den Boedel van Pieter Jansz Vergoes sigh sterck
makende en de rato caverende voor Hendrick Willemsz Boom mede Curateur verclaerde publica vercoght
te hebben aan Leendert Jansz Vergoes seecker huijs en erve staande en gelegen Binnen desen Dorpe
belent Steven de Smit ten Noorden en Haasje Fijtus ten suijden voor f 485
18-12-1699; Tijmen Claas Volckers verclaarde vercoght te hebben aan Geertjen Lamberts Prins
erffgenaam en boedelhouster van Lambert Claasz Prins en Aaltje Lamberts eerstelijck huijs en erve
gelegen alhier belent Claas Jan Volckersz ten suijden en Gerrit Claasz ten noorden, en vele stukken land
voor f 300
08-01-1700: Gerrit Rutten Doorn verclaarde vercoght te hebben aan Marritje Tijmens (Doorn)
Weduwe van Hendrick Jansz Boor 2 ½ schepel boulant gelegen achter Aaltjes Heij belent Willem Boor
ten noorden en Gerrit Hendricksz Boom ten suijden voor f 30
08-01-1700; Brant Pietersz en Cornelis Jacobsz Slocker als Erffgenamen van Marten Jacobsz Mets,
verclaarde vercoght te hebben aan Gijsbert Hendrick Evertsz 2 schepel boulant gelegen in de bouveenen
belent Steffen Theunisz ten noorden en den voorn: Brant Pietersz ten suijden voor f 150
12-02-1700; Jacob Cornelis Goossensz verkocht aan Gijsbert Tijmensz zeker stuk land gelegen aan het
Laerderpaetje belendende Gijsbert Jacobsz ten westen groot 1 schepel voor f 42:
26-02-1700; Jacob Hendricksz Smit als getrouwt hebbende Jaapje Jacobs en Jacob Lubbertsz Baas
als getrouwt hebbende Beletje Jacobs, kinderen en erffgenamen van Jacob Jansz Backer, te kennen
gevende dat Gerrit Jansz Backer en Willem Jansz Boor soo voor haar selve als oock de rato caveerende
voor de verdere mede erffgenamen van Jan Gerritsz Backer en Geertje Jans op den 09-060-1695
hadden vercoght aan Hendrick Gerritsz seecker huijs en erve gelegen alhier naast Harmen Lambertsz
Kos ten suijden en Vreeck Jacobsz Vos ten noorden voor de somme van f 300, (niet beter wetende off het
was het hare) enz.
26-02-1700; Jacob Cornelis Goosen verclarde vercoght te hebben aan Willem Tijmonsen de Jonghe
ontrent 1 schepel Boulandt gelegen aan de Spille Canse Wegh naast Hasjen Fijtesen ten westen en
Gijsbert Jacobsz ten Oosten. Item 1 3/8 schepel gelegen in ‘t Parrewijn naast Wijgert Jacobsz Backer
ten oosten en Willem Jansz Boor ten westen voor f 74
26-02-1700; Lambert Killewigh schout deses Dorps verclaarde vercoght te hebben aan Evert Fransz
Kickvors seecker huijs en erve gelegen alhier belent Lambert Gijsbertsz (Vos) Kleijn ten Noorden en
d’Erffgenamen van Jan Pietersz Boor ten suijden voor f 283
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18-09-1701; idem als 45 en 46 verkoop land

048:

18-09-1701; Gijsbert Tijmensz Schipper verkocht aan Pieter Pietersz d’Ouwe 2 ½ schepel land met
een bije stal annex gelegen achter Aaltjes Heij belendende Elbert Jacobsz Smit ten zuiden en Jacob
Lubbertsz ten noorden voor f 85:11-03-1701; Willem Jansz Boor en Jan Willemsz Joncker als voogden over het nagelaten weeskind van
Gijsbert Willemsz Joncker verkochten aan Wijchert Jacobsz Backer zeker stuk bouwland groot 4
schepel gelegen aan ‘t Klaphek belendende Fijtis de Smit ten westen voor f 200
27-05-1701; Gijsbert Hendricksz en Gerrit Hendricksz soo voor haer selve en haer sterck makende en
de rato caverende voor de verdere mede erffgenamen van Hendrick Gerritsz Smit verclaarden vercoght te
hebben aen Hendrick Jeuriaensz seecker huijs gelegen alhier naest Dirck Anxen ten noorden en de
mennisten kerk ten suijden voor f 200
27-02-1702; Pieter Jacobsz verclaarde vercoght te hebben aan Harmen Volckertsz, Bijtje Volckers en
Gerrit Volckertsz 7 schepel Bouwlant gelegen aan de kersse boom belent Splinter Jacobsz ten suijden
en Dirck Harmensz ten Noorden voor f 498
03-03-1702; Gerrit Coetsier verclaarde vercoght te hebben aan Johannes Dircksz Uttenhoven seecker
huijs en erve en ‘t reght van bierstal dat ‘t selve huijs is hebbende gelegen alhier naest ‘t huijs van
Jacob Cornelis Goossensz ten suijden en de Weduwe Pieter Pietersz van Hoorn ten Noorden ad f 820
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03-03-1702; Gerrit Coetsier en Wijchert Willemsz als curateurs over de boedel van Willem
Tijmensz verkochten aan Rut Jansz Perck 1½ schepel land gelegen in Tames voor f 1-

102:

26-05-1702; Cornelis Jacobsz Killewigh verclaarde vercoght te hebben aan Jan Tijmen Jacobsz seecker
huijs, erve en stuckje lant daar annex gelegen binnen desen dorpe, belent Leendert Jansz Vergoes ten
suijden en Rijck Jansz Velsen ten noorden voor f 408
09-06-1702; Gerrit Krijnen Coetsier verclaarde vercoght te hebben aan Jacob Harmensz seecker huijs
en erve gelegen binnen desen Dorpe belent Reijer Goossen ten oosten voor f 140
13-10-1702; Dirk Cornelisz d‘Oude als erfgenamen van Aartie Meeuwis Weduwe van Hendrik
Cornelisz sig sterk makende en de rato Caverende voor de verdere mede erfgenamen verclaarde vercoght
te hebben aan Weijgert Lambertsz seker huijs en erve gelegen alhier naast Jan Gijsbertsz Bouts ten
Oosten & Hendrik Goosen ten westen voor f 100
13-10-1702; Pieter Pietersz Oude vercoght aen Gijsbert Jacobsz 2 ½ schepel lant gelegen aen de
Spillekantse wegh belent Willem Evertsz ten suijden voor f 191

103:
104:

3196

104

3196

109

28-05-1700; Aaltje Lamberts weduwe van Elbert Jacobz Vos verkocht aan Gijsbert Tijmensz
Schipper zeker stuk bouwland groot ontrent 1 ½ schepel gelegen aan de Blaricummerwegh belendende
Jan Rijcksz ten noorden en Gerrit Lambertsz ten zuiden. Item ontrent 1 ½ schepel land gelegen aan
Tamis belendende Jacob Tijmensz ten westen voor f 103
01-10-1700; Geert Willemsz Kaijer verclaarde vercoght te hebben aan Claas Pietersz Goijer ontrent 3
spint land gelegen binnen desen dorpen aaensluiten de huijsinge van Weduwe van Anx Dircksz ten
noorden en ‘t huijs van Tomas Steltman ten suijden voor f 25
19-11-1700; Aaltje Lamberts Weduwe van Elbert Jacobsz Vos bekende schuldigh te wesen aan
Lambert Rutten Doorn en Gerrit Tijmensz Doorn als vooghden over ‘t nagelaten weeskint van den
voorn: Elbert Jacobsz Vos geprocreert bij Suijsje Lamberts een somme van f 279 daar voor
verbindende seecker huijs, erve en camp lant daar annex gelegen binnen desen dorpe jegenwoordigh bij
haar comparante bewoont wordende belent Hendrick Tijmensz Velsen ten suijden en Arian Schipper ten
Noorden
14-01-1701; Compareerden voor Lambert Killewigh schout mitsgaders Lamb Rijcksz Lustigh en Claes
Jansz Swart schepenen tot huijsen Jacob Tijmens en verclaard hij comprt vercocht te hebben en
ingevolge van dien mitsdesen te transporteren aen Gijsbert Gerritsz Backer ontrent 2 ½ schepel belent de
voorn coper ten westen en Gijsbert Tijmensz ten noorden bekennende ten aensien van de cooppenningen
een somme van f 26: volcomen voldaen en betaelt te sijn belovende sulx ‘t voorsz lant enz
28-01-1701; Rijkje Jans weduwe van Jan Rijcksz Lustigh verkocht aan Gijsbert Tijmen Schipper
zeker stuk land groot ontrent 1 ½ schepel gelegen in de ?? voor f 120
28-01-1701; Tijmentje Lambertsz weduwe van wijlen Pieter Jansz d ‘Oude verclaarde vercoght te
hebben aen Jan Claesz seecker huijs en erve gelegen alhier belent Jacob Lambertsz Smit ten westen en
Pieter Lambertsz Smit ten oosten en 6 ½ schepel land voor f 600
18-02-1701; Gijsbertje Cornelis weduwe van Wijchert Cornelisz Backer voor haarzelf en Evert
Goossensz getrouwd met Dirckje Wijcherts dochter en erfgenaam van Wijchert Cornelisz Backer
alsmede Ebbe Willemsz Koij en Dirck Cornelisz d’Oude als voogden over het weeskind van Wijchert
Cornelisz Backer verwekt bij Lijsbet Claes, alsmede Jacob Lambertsz Smit en Jan Jansz Jonge als
voogden over de nagelaten kinderen van dezelfde Wijchert Cornelisz Backer verwekt bij de voorn
Gijsbertje Claes/moet zijn Cornelis, verklaarden getransporteert te hebben aan Wijchert Jacobsz
Backer een stuk grond voor f 196
19-01-1701; Gijsbertje Cornelisz weduwe van Wijchert Cornelisz Backer voor haar zelfe alsmede voor
Evert Goossens Net gehuwd met Dirckje Wijcherts dochter en mede erfgenaam van wijlen voorn.
Wijchert Cornelisz voor haar zelf alswel voor Dirck Cornelsz d’Oude en Ebbe Willems Koij voogden
over weeskind van Wijchert Cornelisz verwekt bij Lijsbet Claas eindelijk Jacob Lambertsz Smit en
Jan Jansz Jonge voogden over de nagelaten kinderen van de zelfde Wijchert Cornelisz verwekt bij
de voorn. Gijsbertje Cornelis, verkochten aan Gijsbert Tijmensz Schipper zeker 2 ½ schepel bouwland
gelegen aan de Hoge Bierweg belendende de gemen wegh ten zuiden en Dirck Cornelisz ten noorden
voor f 54,- per schepel

047:

049:

3196

12-03-1700; Jacob Tijmensz als vooght nevens Claes Gijsbertsz Bout over de kinderen van Cornelis
Jacobsz Schram mitsgaders Jan Gijsbertsz Bout en Gijsbert Tijmensz Schipper als vooghden
over de kinderen van Tijmen Jansz Cos verclaarden vercoght te hebben aen de voorn: Claes Gijsbertsz
Bout 2 swaden maetloant gelegen op Bussemermaet gemeen met Jan Bout en het weeskint van Willem
Tijmensz belent d’erffgenamen van Jan Pietersz Boor ten Noorden voor f 764

109:
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110

110:

3196

112

112:
113:
-

3196

113

-

149:

3196

149
157:

3196

157

3196

165

165:

167:

3196

167
169:

3196

169

3196

175

175:
178:

3196

178

3196

189

189:

193:

3196

193
219:

3196

219

3196

242

3196

13-10-1702; Hendrick Gerrit Louwesz vercoght aen Jan Jansz Groot seecker huijs en erve gelegen
alhier naest Ebbe Koij ten Oosten en Ysack Claesz ten westen voor f 400
27-10-1702; Jan Adriaansz vercoght aan Gijsbert Hendrik Jacobsz seker huijs & erven gelegen alhier
naast Gerrit Jansz Backer ten suijden en Cornelis Lambertsz Smit ten noorden voor f 452
22-12-1702; Compareerden Lijsbet Jacobsz Weduwe van wijlen Cornelis Jacobsz Snijder,
Abram Harmensz, Pieter Gerritsz Snijder, Neeltje Gerrits, Tijmen Jansz (de Oude ?), Jacob
Hendrick Snijder,
Wijchert Willemsz Pleijsier en Claes Willemsz Boer als vooghden over de kinderen van Tijmen
Gerritsz de Jonge;
Adriaen de Man en Cornelis Willem Evertsz als vooghden over ‘t weeskint van Jacob Gerritsz
Snijder
alle te samen erffgenamen van Tijmen Gerritsz Verwer, verclaarden vercoght te hebben aen Willem
Evertsz ontrent 2 schepel lant gelegen in de Lange Wijn belent Jacob de Wit ten Noorden en de gemene
wegh ten suijden. Item 3 schepel lant aen de bussemer wegh belent Adriaen Rebel ten noorden en de
gemene wegh ten suijden voor f 222
27-04-1703; Jannetje Elberts weduwe van Hendrick Gerritsz Snijder, Hendrick Cornelisz, Jacob
Hendricksz, Tijmen Jansz d’Oude als getrouwt hebbende Gerritje Hendricks, tesamen erfgenamen
van voorn. Hendrick Gerritsz Snijder, verkochten aan Lambert Jansz d’Oude en Tijmen Jansz
d’Oude en Willem Tijmensz diverse stukken land voor f 1.250
11-05-1703; Lijsbet Jacobs weduwe van wijlen Cornelis Jacobs Snijder, Abram Harmensz, Pieter
Gerritsz Snijder, Neeltje Gerritsz, Tijmen Jansz (de Oude ?), Jacob Hendricksz Snijder, Wijgert
Willemsz Plaisier, Claas Willemsz Boer als voogden over de kinderen van Tijmen Gerritsz Jong,
Adriaan Man, Cornelis Willem Evertsz als voogden over het weeskind van Jacob Gerritsz Snijder te
samen erfgenamen van Tijmen Gerritsz Verwer verkochten aan Cornelis Jacobsz zeker huis voor f 79
11-05-1703: Aaltje Lamberts Schram weduwe van Elbert Jacobsz Vos verkocht aan Hendrick Evertsz
Ruijn een huis gelegen naast Aart Jan Schipper ten noorden en Hendrick Tijmensen Velsen ten suijden
voor f 453
13-07-1703; Gerrit Albertsz Schouten als getrout hebbende Tijmentje Gijsberts (Smit), Jan
Sijbrantsz Backer in huwelijk hebbende Marritie Gijsbertsz (Smit), Jan Claas in huwelijk hebbende
Gijsbertje Gijsberts, alle te samen erffgenamen van Evert Gijsbertsz, ende verclaarde sij vercogt te
hebben aan Jacob Lambertsz Smit alle sodanige goederen acten ende crediten als bij de voorn Evert
Gijsbertsz nagelaten soude mogen sijn sonder eenige reserve onder mede speciaal begreepen 16 voet
maatland enz voor f 330
21-07-1703; Cornelis Cornelisz als in huwelijck hebbende Elbertje Harmens en nogh als procuratie
hebbende van Jan Harmensz die sigh inderselve sterck maeckt voor Betje Harmens te samen kinderen
van Harmen Jan Berisz sijnde de voorsz procuratie gepasseert voor de nots Jeurian Rienertsz ?? tot
Enckhuijsen dd 13-06-1703
Item Jan Jansz als getrouwt hebbende Hendrickje Gerrits sigh sterck makende en de rato caverende
voor Ewout Gerritsz en Jannetje Gerrits alle kinderen van Gerrit Jan Berisz dogh te samen
legatarissen van Dirck Harmensz de Jongh, Ende verclaarden vercoght te hebben aen Harmen
Volckertsz seeckere 3 schepel boulant gelegen op de Burchwegh belent Jacob Jacobsz ten westen en
Bruijn Jacobsz ten Oosten en nog enig land voor f 56 / schepel
19-10-1703; Willem Jansz Boor vercoght aan Steven Corsz Smit 1 ½ schepel bouland gelegen boven in
‘t Parrewijn belent Willem Tijmensz de Jonge ten O. en Wijgert Jacobsz Backer ten Westen voor f 24
09-11-1703; Rut Jacobsz als in huwelijck hebbende Sijmentje Louwens, Meijndert Tijmensz als
vooght over ‘t kind van Gerrit Rijcksz Backer, Jan Gerritsz Doncker als procuratie hebbende van
Elbert Hendricksz en Grietje Gerrits weduwe van Lourens Pietersz, voor schepenen der Stadt
Naarden gepasseert. Nogh deselve als procuratie hebbende van Jannetje Gerrits weduwe van Jan
Rijcksz en vooghdesse over hare onmondige kinderen en Gijsbertje Jans hare meerderjarige
doghter voor de Notaris Hagen tot Amersfoort gepasseert eijndelijk nogh als vooght over ‘t kint van
Elbert Rijcksz sigh oock sterck makende en de rato caverende voor Gijsbertje Jans en Gerrit Jansz
meerderjarige kinderen van de voorn. Jan Rijcksz alle te samen erffgenamen voor de ½ van Aeltje
Hendricks in haer leven huijsvrou van Wijchert Hendricks, ende verclaarden vercoght te hebben aan
Elbertje Gerrits Weduwe van weduwe Jan Pronck eerstelijck de ½ van 3 schepel lant gelegen bij Cralo
aen de Huijserwegh belent Adrian de Grebber ten oosten en Wijchert Heijn ten westen en nog meer
lant voor f 13 / schepel
01-02-1704; Gerrit Jansz Backer bekende schuldigh te wesen aen Meeuwis Gijsbertsz Backer een
somme van f 125 daarvoor verbindende seecker huijs en erve gelegen alhier naest Jan Ruijter ten suijden
en Dirck Elbertsz ten noorden
07-03-1704; Jacobsz Petus nae uxoris erffgenaam van Jacob Franckensz als mede Jacob Soudaen als
erffgenaam van sijn vader Franck Soudaen die een mede erffgenaam is geweest van gemelte Jacob
Franckensz te samen haer sterck makende en de rato caverende voor de verdere mede erffgenamen
verclaarden vercoght te hebben aen Pieter Pietersz Ouwes seecker huijs en erve gelegen in het dorp alhier
naest de voorn. coper ten Noorden en Lambert Willemsz Joncker ten suijden voor 207
13-06-1704; Lambert Jansz Verwer als getrouwt hebbende Weijmpje Tijmensz & Meijndert
Tijmensz als vooght over ‘t weeskint van Gerrit Rijcksz Backer (verwekt bij Weijmpje Tijmens) en
verclaerden vercoght te hebben aen Barent Gerritsz seecker huijs en erve gelegen alhier naest Mels Boor
ten suijden en Rijck Jansz Velsen ten Noorden voor f 155

242:

06-06-1705; Jan Teuwisse Schipper verkocht en transporteerde aan Gijsbert Tijmense Schipper de
helft van zeker schip met zijn toebehoren, waarvan de koper de wederhelft is toebehorende, voor f 150

245:

26-06-1705; Compateerden voor Lambert Killewigh Schout mitsgaders Jan Dirkse Uijttenhove en Aart
Gerritsz schepenen tot Huijsen Gerrit Jansz Perk te kennen gevende dat Jannitie Rutte sijne
huijsvrouw eertijts weduwe van Cornelis Teunisse ten behoeve van haar kint bij haar eerste man
verweckt op 19-01-1701 akte van bewijs heeft gegeven van desselfs kint vaderlijke boedel o.a. in een
somme van f 110 aan silveren knopen e.d. enz
Op den 12-06-1705 heeft Evert Goossen Net soo voor hem selve als voor Gerrit Tobias te samen
vooghden over het nagelaten kind van Jannetje Rutten, ter secretarie comparerende bekend van den
inhoud van de bovenstaende brief voldoende betaelt te wesen, ter oirconde is desen bij hem ondertekent

245
246:
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316

3196

327

296:
316:

327:

3197
3197
index

18-01-1706; Gijsbert Hendricksz en Aert Hendricksz haer sterck makende voor haer selven en als
testamentaire vooghden over ‘t weeskint van Aefje Hendricks alle te samen erfgenamen van Hendrick
Jacobsz; ende verclaerden sij comparanten nevens Rut Jansz Timmer als mede vooghd, vercoght te
hebben aen Aert Gerritsz seecker swat maetlant voor f 299
22-04-1707; Pieter Ouwes verklaarde verkogt te hebben aan Tijmen Willemsz Post seker huijsn en erve
gelegen alhier naest Lambert El Prince ten Noorden en Lambert Killewig ten zuijden voor f 500
08-02-1708; Gerrit Pietersz Krieck verclaerde vercoght te hebben aen Pieter Crijnen Modderman
seecker huijs en erve gelegen alhier naest Cornelis Killewigh ten Noorden en den voorn vercoper ten
westen voor f 120
26-07-1708; Lambert Killewig en Wijchert Willemsz als Curateurs over den boedel van Adriaan
Sijbrantsz Man, en verclaarden vercogt te hebben aan Willem Gerbertsz Rebel seker huijs en erve
gelegen alhier naast Gerrit Pater ten Noorden en de koornmolen ten suijden; voor f 470

23-11-1708

- 06-03-1716

Alfabetische index
01-03-1709; Compde voor Lambert Killewigh schout,mitsgaders Aert Jacobsz Vos en Jacob Brantsz
schepenen tot huijsen Lambert Jansz d’oude en Willem Tijmensz als erfgenamen van Gerrit Jansz
d’oude, haer sterck makende en de rato caverende voor de verdere erfgenamen mitsgaders Jacob
Tijmensz, Leendert Vergoes, als executeurs van de testamente van Haasje Fytus eertijds weduwe van de
voorn Gerrit Jansz d’oude ende verclaerden sij coparanten vercoght te hebben en nitsdesen te transporteren
aen Claes Jacobsz Schram seecker hofstede ofte erff gelegen binnen dese dorpe belent de voorn coper ten
oosten en Lambert Lambertsz Prins tenwesten voor f 11 enz
029:
01-03-1709; Lambert Jansz d’Oude en Willem Tijmensz als erfgenamen van Gerrit Jansz d’Oude
zich sterk makende voor de verdere erfgenamen alsmede Jacob Tijmensz en Leendert Vergoes als
executeurs van het testament van Haesje Fytis weleer weduwe van voornoemde Gerrit Jansz d’Oude
verkochten aan Jacob Lambertsz Smit 2 stukken land voor fl 695:8:6
030:
01-09-1709: Lambert Jansz d’Oude en Cornelis Killewigh als erfgenamen van Gerrit Jansz d’Oude
zich sterk makende en de rato caverende voor de verdere mede erfgenamen, alsmede Jacob Tijmensz en
Leendert Vergoes als execureurs van het testament van Haesje Fytis verkochten aan Lambert
Killewigh een 5 stukken (maet)land en een camp voor in totaal fl. 1147:15
097:
09-05-1710; Gijsbert Tijmensz verkocht zeker aan Jan Jansz Jonge stuk maatland gelegen op
Bussumerangereght gemeen met een swat van de kerk te Naarden en 2 swat van de erven van Dominee?
van Houten, belent Lambert Killewigh ten z. en de erven van Dom. van Houten ten n. voor f 275
100/1: 16-05-1710; Harmen Tijmens verkocht aan Jan van Gelderen zeker huis en erf gelegen alhier naast
Theunis Gerritsz ten zuiden en Hendrick Jacobsz Vos ten noorden
Item zeker koorn wintmolen (koren-windmolen) staande op de Molenbergh alhier alsmede de
seijlen, stenen koevoeten en bilhamers en 1hetgeen verder tot molen specterende is zonder ijets te
reserveren en eindelijk eenigh timmerhout met een haart ijser en enige prullen voor f 3.950
Onder voornoemde koop zijn begrepen navolgende losse goederen
4 molenstenen
f 400:9 seijlen
f 175:vangh gewight
4:de repertouwen
f 100:de koevoeten wiggen
bilhamers en andere materialen
f 90:een haart ijser en enig timmerhout f 50:f 1109 afgetrokken van f 3.950
van de molen wordt jaarlijks voor het recht van de wind betaald f 4:186/7: 18-03-1712; Gerrit Anxen is schuldig aan Jacob Tijmensz f 125
25-11-1729: Aaltje Jans weduwe van Jacob Tijmensz verklaart dat alles voldaan is
201:
20-05-1712; Ebbe Hendrick Ebbe voor zichzelf en zich sterk makende en caverende voor zijn broer Jan
Hendrick Ebbe verkocht aan Gijsbert Tijmenz zeker stuk land gelegen in de Ruijter groot ontrent 3
schepel belendende Jan Jacobsz ten oosten en de Bierweg ten westen
Item 1 ½ schepel land gelegen in Tames belendende Gerrit Hendrik Boom ten noorden voor f 125
021:

3197

021

3197

029

3197

030

3197

097

3197

100/101

3197

186/187

3197

201

3197

207

3197

207:

01-07-1712; Ysak Willemsz verkocht aan Pieter Dircksz de kapper een stuk bouwland voor f 103

237:

05-01-1713; Claesje Jacobs weduwe van Elbert Jacobsz Smit, Dirk Cornelisz en Vreek Pietersz
voogden over het kind van Dirk Lambertsz en tevens Fytus Elbertsz verkochten aan Harmen Tijmensz
Grutter een stuk land van 1 schepel gelegen aan de bussumerweg grenzend aan Tijmen Claesz ten
Noorden voor f 80
24-03-1713; Lambert Killewigh schout, Jan Jansz Jonge en Jan Jacobsz Man schepenen tot Huijsen;
Jacob Hendrikz Snijder verkocht aan Gijsbert Tijmensz zeker stuk bouwland groot 1 ½ schepel gelegen
aan de Bussumerweg belendende de koper ten westen en het weeskind van Gerrit Kornelisz ten oosten
voor f 90
27-05-1715; Jan Janz Jonge en Lucas de Swart aangesteld als curateurs over de boedel van Tijmen
Willemsz Post hebben verkocht aan Lambert Killewigh zeker 1/52 deel van zeker Huijs en Erve gele-gen
in het dorp naast Jacob Hendrikz Snijder ten noorden en Hendrik Gooz ten zuiden voor f 45:17-01-1716; Nicolaes Bilsteijn verkocht aan Gijsbert Tijmenz zeker stuk land groot 3 ½ schepel en 6
kop gelegen aan Seijtjes bergh belent voorn bergh ten noorden en Fijtes de Smit ten zuiden voor f 90

237
253:

3197

253

3197

270

3197

341

270:

3198
3198
index

341:

03-04-1716

001

3198

146

08-10-1723

Alfabetische index
001:

3198

-

146:

03-04-1716; Gijsbert Tijmensz verkocht aan Hendrick van der Woert ontrent 1 ½ schepel bouwland
gelegen Tames belendende Gerrit Hendrick Boom ten Noorden en Lambert Pietersz ten zuiden voor f
34
12-04-1720; Gerrit Hendricks Boom alsmede Jacob Tijmensz en Aert Gerritsz als voogden over het
nagelaten kind en erfgenaam van Marritje Hendricks Boom, verkochten aan Harmen Tijmensz ontrent
2 schepel land gelegen aan ‘t Hotheet belendende Willem Meijnsz ten noorden voor f 15
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20-12-1720; Willem Tijmensz verkocht aan Emmetje Teunis weduwe van Jacob Lambertsz Smit zeker
stuk bouwland gelegen in Tames groot ontrent 1 ½ schepel voor f 38
23-10-1722; Jacob Tijmensz verkocht aan de Heer Jacobus van Hoorn, Predikant onder de
protestante mennonisten te Amsterdam, zeker stuk land groot omtrent 3 schepel belendende de koper
ten zuiden en Piet Jansz Timmer ten noorden voor f 75
20-11-1722; Poulus Tiedeman, Jacob Tijmensz en IJsak Willemsz Spilt en Gerrit Jacobsz Snijder alle
aangesteld als curateurs van de solvente boedel van Lambert Killewigh volgens de acte van 05-06-1722,
verkochten aan Gijsbert Tijmensz eerstelijk 1 ½ schepel land gelegen boven in het Langeweijn
belendende Jannetje Wit ten zuiden en Dirk Pietersz te noorden alsmede 5 schepel land genaamd
Brouwer gelegen aan de Laarderweg belendende Jacob Wijchertsz ten oosten voor f 261:10:11-06-1723; Compareerden voor Hendrik van Weerlanden schout mitsgaders Cornelis dirksz en Rutt
Perk schepenen in Huijsen Jan Jansz Jonge als in huijwelijk hebbende Gerritje Cornelis, mitsgaders
Eefje Cornelis, Biltje Cornelis, Willem Cornelisz, Elbert Cornelisz, Neeltje Cornelis, Rutt Jansz
Timmer als in huijwelijk hebbende Aaltje Cornelis, en verclaarde sij comparanten vercogt en mitsdesen
ten vollen eijgendom te lederen en te transporteren aan de Hr. Jacobus van Hoorn Predikant onder de
protestante Mennisten tot Amsterdam seker huijs en erve staande en gelegen binnen dorpe belent Claas
Pietersz Goijer ten Noorden en de Wed. Pieter Hendriksz Vos ten suijden; voor 459:10-09-1723; Compareerden voor Hendrik van Weertlanden schout mitsgaders Jan Jansz Jonge en
Jacob Killewigh schepenen in huijsen Gooszen Jansz Leermouw verclaarde hij verkocht te hebben aan
Rutt Jansz Perk en Jan Pietersz Vergoes in qualiteit van voogden over het minderjarige kind van
Jannetje Tijmens sodanige portie als hem comparant uijt hoofde van de Testamentaire dispositie van
Tijmen Pieterszs Schram, competerende aan en tot de huijsinge en erve staende binnen het dorp belent
Lambert Willemsz Spelt ten suijden en Willem Bootsman ten noorden voor f 30
08-10-1723; Ghijsbert Tijmensz verkocht aan Arent Tiedeman zeker stuk bouwland groot 1 ½ schepel
gelegen in de Tames belendende de koper en Meewis de Bakker ten westen en Gerrit Ploos van Amstel
ten oosten voor f 32

29-10-1723

- 22-06-1731

Alfabetisch register
014/5: 17-11-1723; Nicolaas Bilsteijn?? en Cornelisz Wijgertsz als voogden van de minderjarige kinderen van
Pieter Lambertsz Smit mitsgaders Hendrick Pietersz en Anx Willemsen gehuwd met Nelletje
Pietersen nog Cornelis Aartsz voor zichzelf als zich verder sterk makende voor Jan Meijntsz, beide
erfgenamen van Aaltje Meijnts die getrouwt is geweest met Lambert Pietersz Smit, wijders Willem
Dircksz d’Oude als medevoogd over de voorn. minderjarige kinderen van Ruth Meijns, en zich verder
sterk makende voor Jan Meijntsz medevoogd over de voorn. minderjarige kinderen en laatstelijk alle
voorn. comparanten haer sterk makende voor de kinderen en erfgenamen van Annetje Meijntz verkochten
aan Ploos van Amstel de Jonge gezamenlijk een huis en erf gelegen in het dorp naast Jan Vergoes ten
zuiden en Jacob Ramaker ten noorden voor f 666
020:
14-01-1724; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mistgaders Jan Jansz Jong en Jacob
Killewig schepenen; Harmen Tijmensz eigenaar voor de helft van nader te noemen land, zich sterk
makende voor en de rato caverende voor de helft zijn zuster Geertje Tijmens voor de wederhelft,
verkochten en transporteerden aan Arent Tiedeman te Naarden een stuk land van ca. ½ schepel gelegen in
Tames gemeen met de koper voor f 13
034:
04-05-1724; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mitsgaders Pieter Melsz Boor en
Wijgert Jansz Doorn schepenen in Huijsen, Aaltje Jans weduwe van Willem Tijmensz verklaarde
verkocht te hebben aan Jan Jansz Jonge een camp maatland voor f 2900:035:
05-05-1724; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mitsgaders Pieter Melsz Boor en
Wijgert Jansz Doorn schepenen in Huijsen, Aaltje Jans weduwe van Willem Tijmensz verklaarde
verkocht te hebben aan Tijmen Teunisz van Duijnen een huis en erf gelegen in het dorp belent de
Weduwe van Jacob Lambertsz Smit ten oosten en Claas Peet ten zuijden voor f 545:037:
05-05- 1724; Harmen Tijmensz voor de ene helft en Geertje Tijmens voor de andere helft eigenaars
verkochten aan Arent Tiedeman voor f 40,- een stuk land van ca. 7 spint gelegen in Tames belent aan de
koper ten oosten en de wed. Jacob Lambertsz Smit ten westen
046:
16-06-1724; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout en Pieter Meltz Boor en Ysak Willems
Spilt schepenen, de Weduwe van Willem Tijmensz verkocht aan Jan Tijmensz een stuk maatland
gelegen op de huijsermaat Noordsijde groot 22 voeten gemeen met Willem Bootsman; nog 14 voeten
maatland gelegn Bussumer aangeregt gemeen met de stad Naarden voor f 575
138:
03-08-1725; Willem Rebel en Jan Gerritsz Commin voogden het minderjarige nagelaten kind van
Claas Hendricksz Visser en Lambertje Lamberts hebben verkocht aan Gerritje Everts weduwe wijlen
Elbers Hendricksen Vos, en Huijbert Adriaansz Kleijn zeker huis in het dorp voor f 517
174:
20-12-1726; Tijmen Jansz Wit alsmede Freek Pietersz in huwelijk hebbende Gijsje Tijmens Wit
ieder voor 1/6 portie, wijders Teunis van Duijne als getrouwt geweest zijnde met Aaltje Tijmens Wit
en laatstelijk Claas Pietersz Schram samen te samen voor 1/6 portie erfgenaam van Aeltje Elberts in
leve weduwe van Tijmen Jansz Wit zich sterk makende voor Abel Dijkman als in huwelijk gehad
hebbende Aeltje Willems Wit, die mede uit dien hoofde voor 1/6 portie mede-erfgenaam is van gemelde
Aeltje Elbers Wit en haar sterk makende voor Jannetje Tijmens Wit eveneens 1/3 portie erfgenaam van
Aeltje Elberts Wit verkochten een huis aan Meeuwis Gijsbertsz Backer voor f 333
236:
12-12-1727; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout en Willem Rebel en Pieter Meltz Boor
schepenen; Lambert Willemsz Pronck gehuwd met Marritje Tijmens, en Jan Goosen Doorn en bij
procuretie Pieter van Dijk wonende Westsaandam gehuwd met Grietje Goosen Doorn welke
bovengenoemde personen de enige erfgenamen zijn van Gerrit Tijmensz Doorn
Item Dirk Segersz te Loosdrecht nog Cors Meijertsz als vertegenwoordiger van de kinderen van Gerritje
Hendriks verwekt door Rut Arisz Moen, wijders Adriaan de Nooij gehuwd met Maria van Oostveen
en tenslotte Gerard Ploos van Amstel gehuwd met Jannetje van Oostveen ... procuratie hebbende van
Seger van Oostveen en Roemes van Oostveen ....alle erfgenamen van Marritje Segers .....
hebben
verkocht aan Jan Tijmensz een stuk maatland groot 6 voeten gelegen op huisermaat, belent de wed.
Jacob Lambertsz Smit ten suijden, gemeen met Jan Tijmen Jacobsz voor f 75
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12-12-1727; Idem 236 hebben verkocht aan Claas Jacobsz Schram 2 swade maatland gelegen op
huijserangerecht, belent Lambert Willemsz Spilt voor f 580
260/1: 19-03-1728; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout, Claas de Swart en Jan Gerritsz
Komin schepenen;
Lammert Lammertsz Prins gehuwd met Gerritje Pieters
en Hendrik van Weerland en Aart Gerritsz Coppe als voogden van de minderjarige kinderen van
Lambertje Pieters en zich sterk makend en de rato caverende voor Jacob Melsz Boor
en Hendrik van Weerland zich sterk makend en de rato caverende voor Gijsbert Jacobsz Vos
gehuwd met Claasje Pieters
allen te samen erfgenamen van Aaltje Jansz Camer
en tevens
Gijsbert Tijmensz
Jan Vergoes namens de weduwe van Jacob Tijmensz
alsmede Harmen Tijmensz
en Jan Vergoes namens Willem Kuijper wonende op de Coog en gehuwd met Geertje Tijmens,
en ook voor Jan Tijmensz
als gezamenlijke erfgenamen van Willem Tijmensz
verklaarden verkocht en getransporteerd te hebben aan Lammert Jansz Prins zeker huis, erf en tuin
gelegen in het dorp belent Wed. Jacob Lammertsz Smit ten zuiden en Jan Meltz Boor ten Noorden
voor f 1.380
268:
30-04-1728; Jan Cornelisz verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan Gijsbert Tijmensz een
huis en erf gelegen in het dorp belent de koper ten oosten en Arij Rebel ten zuiden voor f 530
312/3: 25-03-1729; Aaltje Jans wed: wijlen Jacob Tijmensz, evenals Gijsbert Tijmensz, Jan Tijmensz en
Harmen Tijmensz alsmede Jan Vergoes namens Willem Kuijper gehuwd met Geertje Tijmens allen te
samen erfgenamen van wijlen Willem Tijmensz, verklaarden publiek verkocht en getransporteerd te
hebben aan en ten behoeve van Gijsbert Jacobsz Vos voor f 496:
1e de helft aan de zuidzijde van een Camp bouwland groot 4 ½ schepel waarvan de helft gelegen in
het dorp voor het huis van Jacob Hendrik Snijder,
de zuidelijke helft van 3 schepel gelegen aan de hengedijk belent Jan Jansz Doorn
de noordelijke helft van 5 schepel gelegen aan de hengedijk belent Pieter van Voorthuijsen
313:
28-03-1729; Jan Vergoes namens Aaltje Jans weduwe van wijlen Jacob Tijmensz, evenals Gijsbert
Tijmensz, Jan Tijmensz, Harmen Tijmensz en Jan Vergoes namens Willem Kuijper gehuwd met
Geertje Tijmensz allen erfgenamen van wijlen Willem Tijmensz, verklaarden publiek verkocht en
getransporteerd aan Jacob Killewig 2 1/4 schepel genaamd de Paatjes akkertjes belent Lambert Claasz
Prins ten Noorden voor f 78.15.314:
25-03-1729; Jan Vergoes namens Aaltje Jansz weduwe van wijlen Jacob Tijmensz, alsmede Gijsbert
Tijmensz, Jan Tijmensz, Harmen Tijmensz en Jan Vergoes namens Willem Kuijper gehuwd met
Geertje Tijmensz, allen te samen de erfgenamen van wijlen Willem Tijmensz, hebben publiek verkocht
en getransporteerd te hebben aan Hendrik Gijsbertsz de noordelijke helft van in totaal 3 ½ schepel
gelegen langs en belendend aan een stuk land dat gebruikt werd door Lambert Willemsz Keijer ten
Noorden voor f 65
315:
25-03-1729; Teunis van Duijnen verkocht en transporteerde aan Hendrik Gijsbertsz de oostelijke helft
van 3 schepel land in ‘t lange weijn belendende aan Sijmen Sijmensz te noordenem Gijsbert Jacobsz
Gleijn ten zuiden voor f 70,,10,,
382:
Lambert Jansz is schuldig aan Aaltje Jans, weduwe van Jacob Tijmensz een som van f 200; 12-05-1730
Aanvullend: de ondergenoemde Tijmen Jacobsz voor zichzelf en zijn mede erfgenamen van Aeltje Jans
weduwe van Jacob Tijmensz verklaarde de voornoemde f 200 met intrest te hebben ontvangen van
Wijchertje Pieters weduwe van Lambert Jansz per 15-07-1740, waarop de akte geschrapt is.
Handtekening van: Tijmen Jacobsz
383/4: 09-06-1730; Harmen Tijmensz beheerde f 750 in de vorm van een obligatie t.b.v. de voogden over het
weeskind van Aaltje Hessels (geprocreeerd bij hem comparant) en nog f 500 aan de voogden Ess Jansz
Steenwijk en Jan Willemsz Boer als voogden over het minderjarige kind geprocreeerd bij wijlen Aaltje
Hesselsz, in totaal een som van f 1.250
Item diverse stukken land gemeen met Geertje Tijmensz
Betaalt 10-11-1730
387:
10-11-1730; Pieter Melz Boor en Jan Vergoes aangesteld als curateurs van de insolventen en geabandonneerde boedel van wijlem Harmen Tijmensz en Jan Vergoes namens Willem Jansz Kuijper
gehuwd met Geertje Tijmensz wonende te Coogh hebben publiek verkocht en getransporteerd aan
Aagje Gein weduwe van wijlen Splinter Jacobsz wonende te Bussem 6 voet maatland gelegen op
bussunermaat voor f 280
388:
10-11-1730; Pieter Melz Boor en Jan Vergoes aangesteld als curateurs van de insolventen en geabandonneerde boedel van wijlem Harmen Tijmensz en Jan Vergoes namens Willem Jansz Kuijper
gehuwd met Geertje Tijmensz wonende te Coogh hebben publiek verkocht en getransporteerd aan
Willem Rebel 1 ½ schepel bouwland, Iten xxx enz.
389:
10-11-1730; Pieter Melz Boor en Jan Vergoes aangesteld als curateurs van de insolventen en geabandonneerde boedel van wijlem Harmen Tijmensz en Jan Vergoes namens Willem Jansz Kuijper
gehuwd met Geertje Tijmensz wonende te Coogh hebben publiek verkocht en getransporteerd aan Ysak
Willemsz Spilt een huijs. erve en Gruttereij voor f 2080
418:
13-04-1731; Tijmen Jacobsz en Jan Vergoes namens Aaltje Jansz weduwe en boedelhoudster van
wijlen Jacob Tijmensz verkocht en transporteerde aan de heren Jan Nagtglas en Tijmen Sondaan, een
stukje land ca.3 spint voor f 58
440:
25-05-1731; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mitsgaders Jan Komin en Anthonij
Deurkant schepenen in huijsen, Marrijtje Gosens Weduwe van wijlen Adriaan Huijbertsz Kleijn en
verklaarde verkocht te hebben aan Hendrik Hendriksz Klijnman zeker huis en een kampje gelegen in het
dorp voor f 610:237:

22-06-1731

- 11-09-1739

Alfabetische register
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061/2: 27-03-1733; Huijbert Adriaansz Kleijn veerschipper van Huijsen op Amsterdam verklaart schuldig te
zijn aan Gerrit Jacobsz Snijder oud-buurmr. van Huijsen een som van f 1.200 en belooft deze in 12 jaar
terug te betalen daarvoor verbindende zijn nieuw uitgebracht schip lang over steven 58?
voeten en wijt over zijn uijtwatering 15 voeten, met al zijn zijlen en gereedschappen daartoe
recent behorende en namaals bij gevonden werdende, zijnde ‘t voornoemde schip gemaakt zijnde door
Arij van Os wonende op t’ realen eijland tot Amsterdam, bij hem comparant althans in het voorn. veer
gebruijkt werdende enz.
Den 21 Junij 1737 heeft Gerrit Jacobsz Snijder verklaart dat hij voor enige tijd geleden van Huijbert
Adriaansz Kleijn in minderinge van de bovenstaande schepenenkennisse te sijne lasten heeft ontvangen
een somma van f 300.
En wijders heden uijt hande van curateurs van de geabandonneerde boedel van de voorn Huijbert
Adriaansz Kleijn een somma van f 900 met de verloopen intreste tot 12 maart 1737 en over Julie van
capitaal en intreste betaald te zijn consenteerende mitsdien in ‘t royeere van de voorn. scheepenenkennisse
actum bij hem getekend ten dage als boven. (Handt. Gerrit Jansz Snijder)
226/7: 18-03-1737; Huijbert Adriaansz Kleijn veerschipper van Huijsen op Amsterdam verklaarde een huis en
erf te hebben gekocht op 03-08-1725 en nog 3 termijnen schuldig te zijn aan Willem Rebel voogd over het
minderjarige nagelaten kind van beijde Claas Hendricksz Visser en Lambertje Lamberts in leven
echtelieden een somma van f 387 en 15 stuijvers en nog wat in totaal f 491-17-12 aan Willem Rebel
Op 21-06-1737 voldaan door de curateurs van Huijbert Adriaansz Kleijn
230:
26-04-1737; Gerrit Jacobsz Snijder en Cornelis Wijchertsz Backer curateurs per acte d.d. 27-03-1737
over de geabandonneerde boedel van Huijbert Adriaansz Kleijn verklaarden verkocht te hebben een huis
aan Hendrik Jacobsz Snijder voor f 760
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Tijmen Gijsbertsz: 133: huis; 216: land; 302: huis
Jan Tijmensz: 170: land
Diaconi: 302: huis
02-10-1739 - 09-06-1747
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Nieuw
veerschip

102:

02-10-1739; Wessel Dircksz bekende schuldig te wezen aan Tijmen Gijsbertsz Schipper en Lambert
Gerritsen Schram een som van f 250 tegen 3% rente met als zekerheid een huis met erf in het dorp
gelegen naast Arij Gerberden ten Noorden en ‘t weeskind van Hendrik Gijsbertsz ten noorden
20-11-1739: Jan Claes Dirksz voor de eene helft geregtigt tot het navolgende perceel, en Pieter Pleijt
als in huijwelijk hebbende Annetje Jans mitsgaders Lambert Jansz te samen voor de wederhelft
verklaarden conform de publicque Coopconditien van dato den 06-11-1739 vercogt te hebben aan
Gijsbert Rebel woonagtig te Amsterdam 3 schepel bouland gelegen binnen desen dorpe, belent Jacob
Claas Jongerden ten oosten en ‘t huijs van Claas Koij de oude ten westen voor f 300
01-04-1740; Jannetje Andriesz (Makkinje) weduwe van Lambert Geurtsz (Cos) geregtigt voor de helft
van ‘t na te noemen perceel, wijders Lambert Lambertsz en nog, Gerrit Lambert Martsz en
WillemDirksz beijde als voogden over Gerritje, Geurt, en Jannetje Lamberts, 3 minderjarige
kinderen van wijlen de voorn: Lambert Geurtsz en laastelijk de voornoemde Gerrit Lambert Martsz
als instaande en de rato caveerende voor Gijsbert Pietersz (Schaep) als in huijwelijk hebbende Geertje
Lamberts (Cos), welke voornoemde Lambert Lambertsz, Gerritje Lamberts, Geurt Lamberts, Jannetje
Lamberts en Geertje Lamberts te samen geregtigt voor de wederhelft hebben vercogt aan Rijk Lambertsz
Lustig een huijs en erve gelegen binnen het dorp belent de Weduwe Klaas Pleijt ten oosten en Gerrit
Lambertsz Cos ten westen voor f 450
01-07-1740; Jaapje Swaneke (Vos) weduwe van Hendrik Jansz Timmer mitsgaders Tijmen
Hendriksz en laastelijk Pieter (Jansz) Kaars als in huijwelijk hebbende Gijsbertje Hendriks en
verklaarden comparanten aan Willem Rebel buijrmr deses dorps schuldig te wesen f 225
16-09-1740; Wijgert Schaep, Jan Schaep, Lambert Schaep, Gijsbert Schaep, Willem Schaep,
Huijbert Gerritsz als in huijwelijk hebbende Belitje Schaep, soo voor haar selve en nog de rato
caverende voor Lijsbet Schaep alle kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter (Jansz) Schaep, hebben
vercogt een aan Meeuwis Koij voor f 230 een huijs en erve
14-10-1740; Adriaan de Noij woonagtig tot Amsterdam als testamentaire voogd over Jannetje Schaap,
minderjarige dogter van wijlen Gerrit Schaap, en wijders Jacob Schaap meerderjarige soon van
voorn: Gerrit (Jacobsz) Schaap, hebben vercogt 3 swaden maatland aan Jan Jansz Doorn gelegen in
Jan Swarten kamp en wijders het regt van 3 voet voor uijtweg op huijsermaat voor f 1.230
20-01-1741; Jan Lubberts Baas in huijwelijk hebbende Teuntje Rutten Perk, en Gerrit Lubberts
(Swart / Boomgaart) getrouwd hebbende Jaapje Rutten Perk hebben vercogt aan Aart Cornelis
Aartsz diverse stukken land voor f 68
03-02-1741; Neeltje Lamberts Lustig weduwe van Gerrit Claez Dekker vercogt aan Rijk Lambertsz
Lustig een huijs en erve gelegen binnen desen dorpe belent den Coper ten noorden en Gerbert Rebel ten
suijden voor f 260
28-04-1741; Lambert Gerritsz Schram en Jannetje Gerrits Schram vercogten ider voor 1/3 en sulks te
samen voor 2/3 aan Jacob Gerritsz Schram de voorn 2/3 parts van een huijs en erve en 2/3 van een
Campje annex, gelegen binnen dese dorpe belent Claas Tijmensz ten Oosten en Gijsbert Jan Niesen ten
westen voor f 400
22-09-1741; uitsluitend inwoners van Naarden, Weesp en Bussum

116/7: 20-10-1741; Lening f 450,- van Huijbert Adriaansz Kleijn met zijn veerschip als onderpand Lening
transc
gevers: Willem Rebel f 50; Cornelis Killewigh f 50; Gijsbert Dominicus f 50; Jacob Schaap f 50;
veerschip
Hendrick Lambertsz Vries f 50; Floris Net f 50; Grietje Hendricks Visser weduwe van Gerrit Kleijn:
onderpand
f 100; Goossen Kleijn f 25; Adriaen Kleijn f 25
130:
22-12-1741; Seecker vonnisse van schepenen d.d. 06-10-1741 geweesen tusschen Teunis de Lange als in
huijwelijk hebbende Jannetje Cornelis (OF: Jannetje Teunis ?), welke in eerder huijwelijk gehad
heeft Cornelis Wijgertsz Bakker van welke sij geinstitueerde erfgenaam is en eijsscher en arrestant
CONTRA Jannetje Stevens Weduwe en boedelhoudster van wijlen Meeuwis Goossensz enz
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25-05-1742; Cornelis Killewig en Jan Lambertsz El prins beijde als voogden over ‘t minderjarige
nagelaten kind van beijde wijlen Lambert Lambertsz El prins en Gerritje Pieters (Camer) in Leven
egteluijden, hebben vercogt aan Hendrik Claasz Visser een huijs en erve en annex Campje gelegen
binnen desen dorpe belent Willem Rebel ten Noorden en Jan Jansz Prins ten suijden voor f 500
12-10-1742; Maria de Swart meerderjarige nagelaten dochter van wijlen Anna Martenz in leven
weduwe en boedelhoudster van wijlen Klaas (Lucasz) de Swart voor 1/3 en Jannetje de Swart en Anna
de Swart de minderjarige nagelaten dochter en soon van gemelde Anna Martens verkochten aan Tijmen
Gijsbertz een bije stal met zijn dijk en wal, mitsgaders het hout daer op staande voor totaal f 94:1025-01-1743; Compareerden Adriaan Elbertsz Perk woonagtig tot Naarden, Rijk Elbertsz Perk
woonagtig te Laage Bussem. Willem Hogenbirk Weduwenaar van Claasje Elberts Perk als vader en
voogd over zijn 2 onmondige kinderen met name Elbert en Claas (Willemsz) Hogenbirk, mitsgaders
Teunis (Willemsz) Hogenbirk, meerderjarige soon woonagtig te Naerden
Claasje Cornelis weduwe van Teunis Elbertsz Perk als moeder en voogdesse over haar 2 onmondige
kinderen met name Cornelis en Claas Teunisz Perk en zig sterkmakende voo haar mondige zoon
Elbert Teunis Perk mitsgaders haar mondige dogter Hendrikje Teunis Perk, sijnde alle en ook de
eenige kinderen van deselve Teunis Elbertsz Perk, welke Claasje Cornelis en haer dogter Hendrikje
Teunis Perk meede tot Naerden woonagtig sijn.
Johannes van Schagen in huijwelijk hebbende Lijsbet (Jansz) Perk, Hendrik inkhoorn in huijwelijk
hebbende Jannetje (Jans) Perk, de Heer Mattijs Tiedeman, regeerent weesmeester der Stad Naerden
in welker weeshuijs ter opvoeding zig bevind Jan Perk eenig kind van wijlen Jan Jansz Perk en Elbert
(Jansz) Perk, alle woonagtig te Naarden, Fredrik Simmerman in huijwelijk hebbende Geertje (Jans)
Perk woonagtig te Amsterdam, welke Lijsbet, Jannetje, Jan, Elbert en Geertje Perk gesamentlijk en
ook de eenige kinderen sijn van wijlen Jan Elbertsz Perk.

Tobias Gerritsz (Roos) woonagtig te ‘s Graveland in huijwelijk hebbende Gerritje (Pieters) Boor, en
Pieter Klaasz Goijer in huijwelijk hebbende Gerritje Claes woonagtig op Oude Naerden, welke
Gerritje Boor en Gerritje Claas uijt 2 huijwelijken de eenige kinderen zijn van meede wijlen Lijsbet
Elberts Perk, sijnde de opgemelde adriaan, Rijk, Claasje, Teunis, Jan, en Lijsbet Elberts Perk
gesamentlijk alle en ook enige broeders en susters van ‘s vaders zijde van wijlen Hendrik Elbertsz
Perk overleden te Hilversum

3201

164
vervolg

Mitsgaders Jan Haan Molenaer woonagtig te Loenen Weduwenaar van Tijmentje Vlaanderen die
een dogter was van Aaltje Dorland, die een suster was van ‘s moeders zijde van gemelde Hendrik
Elberts Perk als vader en voogt over zijn onmondige zoon genaamt Gerrit (Jansz) Haan aan dezelve
Tijmentje Vlaanderen verwekt
En laastelijk Jan (Aartsz) Veenendaal meerderjarige zoon van deselve Tijmentje Vlaanderen, in
eerder huijwelijk verwekt aan Aart Veenendaal, zijnde de gemelde Jan Veenendaal en Gerrit Haan
de eenige kinderen van deselve Tijmentje Vlaanderen, en sulx de eenige erfgenamen van ‘s moeders
zijde van deselve Hendrik Elbertsz Perk
En oversulx alle de voornoemden gesamentlijke comparanten de eenige erfgenamen ab intesto van
vader als moeders zijde van denselven Hendrik Elbertsz Perk
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Verklaarden vercogt te hebben aan Marten Gijsberts wonende te Bussum een akker bouland voor in totaal f 437
173:
26-04-1743; Marritje Lamberts Prins meerderjarige ongehuwde dogter en wijders Jan Vergoes en Jan
Jan Prins als gestelde voogden over Lambertje Lamberts Prins, welke Marritje Lamberts Prins en
Lambertje Lamberts Prins de eenige kinderen en erfgenamen sijn van Lambert Jansz Prins en
Teuntje Tijmen Claaz in Leven egtelieden, hebben vercogt aan Jan Rutten Timmer een huijs en erve
gelegen binnen desen dorpe belent Andries Brummel ten nrdn en Willem Dirksz ten sudn voor f 1.324
179:
05-07-1743; Dirk Hertog bekende hij aan Jan Melz Boor in leven meester timmerman alhier ter sake
van hout @ spijkers mitsgaders arbeijtsloon gedaen en verdient aan zijn huijs schuldig te zijn een som van
f 100 aan Andries van Brummele in huwelijk hebbende Haasje Jacobs Mirakel - voorheen getrouwt
geweest met voorn. Jan Melz Boor voor de ene helft, en aan de erfgenamen van de voorn. Jan Melz
Boor met name Pieter (Melchiorsz) Boor, Jacob (Melchiorsz) Boor, en Tijmen Dorland sijnde een
soon van Neeltje (Melchiors) Boor voor de wederhelft
181:
05-07-1743; Willem Dirksz bekende schuldig te wezen aan Jan (Pietersz) Vergoes een somma van f 300
daaraan verbindende een huijs en erve gelegen binnen desen dorpe belent Jan Rutten Timmer ten
Noorden en Pieter Jansz Goetkoop ten zuijden en diverse stukken land.
05-05-1752: Ik ondergetekende Gerritje Jacobs weduwe en boedelhoudster van Jan Vergoes bekent
alles betaalt te wesen
186:
06-09-1743; Gerritje Gerberts (Cruijf) weduwe van Aart Gerritsz Coppen, wijders Gerrit Aartsz,
Melisje Aarts weduwe van Jan Meeuwisz (Vos/Backer ?), Ebbetje Aartsz, welke comparanten sich
sterk makende voor Gerbert Aertsz, verklaarden vercogt te hebben aan Jacob Steevensz 3 spint gelegen
in ‘t parreweijn belent de koper ten oosten en Tijmen Gijsbertsz ten westen, en nog 1 ½ schepel gelegen
aan ‘t Loo, belent Jan Prins ten oosten en Weduwe Claas de Jong ten westen voor f 2
199:
30-12-1743; Antonij Killewig exhiberende seeckere procuratie van Marritje Tijmens Doorn weduwe en
volgens de mutueele Testamente van haar, en wijlen haar man Lambert (Willemsz) Spilt, gepasseert tot
Amsterdam voor Notaris Pieter Noppen Casparusz op 11-10-1735 geinstitueerde erfgenaam van
Lambert Spilt, en verkoopt comparant diverse stukken land voor f 430.
Nog verklaarde Antonij (Lambertsz) Killewig als in huijwelijk hebbende Tijmentje Lamberts Spilt
enige dogter van de voorn Lambert (Willemsz) Spilt geinstitueert te sijn tot sijn mede erfgenaam
205:
31-01-1744; Marretje Tijmensz Doorn weduwe van Lambert (Willemsz) Spilt verkocht aan Pieter
Melz Boor 13 ½ voeten maatland gelegen op huijser angeregt, gemeen met den koper, belent de weledele
Killewig ten zuiden en Tijmen Gijsbertz Schipper ten Noorden voor f 425;
Compareerde mede Antonij (Lambertsz) Killewig als in huwelijk hebbende Tijmentje (Lamberts)
Spilt, eenige dogter van de voorn. Lambert Spilt
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huis 173

215:

3201

215
218:

3201
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3201

230

3201

231

230:

231:

246:

3201

246

3201

247

247:

281:

3201

281
288:

3201

288
320:

3201

320

3202
3202
index

15-09-1747 - 16-11-1759
index:
146:

3202

146
317:

3202

317

3202
3202

318
319

3203
3203
index
109

3203

305

05-01-1759; Idem 317; een swat 3 voet maetland voor in totaal 490-17-8

319:

05-01-1759; Idem 317; 7 ½ voet maatland voor in totaal f 568-16-12

29-02-1760 - 09-06-1769
index: Alfabetisch

305:

3204
3204
index

alfabetisch

18-08-1752; Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mitsgaders Andries Brummel en Pieter
Ploos van Amstel schepenen in Huijsen, Jan Perk Kruijf wonende te Naarden en verklaarde verkocht te
hebben aan Jacob Tijmensz een huijs en erf staande in het dorp belent Gijsbert Bout ten oosten en Jan
Jacob Aartsz ten westenvoor f 200:- (Andere Jacob Tijmensz)
05-01-1759; Geertje Jans Boor weduwe van Gijsbert Hendrikz Schipper voor 5/8 en Lambert Glijn
en Pieter Ploos van Amstel als voogden over het minderjarige nagelaten kind van de voorn. Gijsbert
Hendrikz Schipper verwekt bij Aaltje Tijmen Schipper genaamt Annetje Gijsberts Schipper voor 1/8
en laastelijk Jan Pieter Boor en Ebbe Spilt als voogden over de twee minderjarige kinderen van de voorn.
Gijsbert Hendrikz Schipper door hem bij de eerste comparant verwekt genaamt Hendrik en Gijsbert
Gijsbertsz Schipper voor de resterende 2/8 verkochten aan Geertje Jans Doorn 9 voeten maatland voor
in totaal 267-15-

318:

109:

3203

01-05-1744; Catarijn Franse Weduwe van Gerrit Lambertsz Cos, wijders Lambert Gerritsz Cos
beijde voor hun selve en de rato caveerende voor Aart Gerritsz Cos die uijtlandig is, hebben vercogt aan
Willem Lambertsz Schram een huijs en erve gelegen alhier tot Huijsen, belent Rijk Lambertsz Lustig
ten zuiden, en ten westen voor f 172
30-10-1744; Teunis (Teunisz) Langelaar in huijwelijk hebbende Jannetje Aarts (Duijn/Kuijper) en
Hendrik Mol getrouwt hebbende Lambertje Aarts (Duijn/Kuiper) ieder voor 1/4 erfgenaam van
Aeltje Jans (Cos) in Leve weduwe en boedelhoudster van Arent Hendriksz Kuijper, nog deselve 2
comparanten sich sterk maskende voor Rut Meijndertsz als in huijwelijk hebbende Grietje Aartsz
(Duijn/Kuiper) die mede voor 1/4 geregtigt is tot de nalatenschap van gemelde haar moeder tekennen
gevende dat haar moeder en vader bij testament d.d. 18-02-1736 voor Hendrik Thierens begeert dat
haarlieder soon Jan Arentsz uit de boedel een huijs mocht aen nemen enz
30-10-1744; Tijmen Jacobsz als diacon van de Mennonite Gemeente alhier verklaarde vercogt te
hebben aan Gerritje Jacobs weduwe van Jan (Pietersz) Vergoes een huijsje en erve gelegen binnen
desen dorpe belent Jacob Schaap ten suijden en de Mennonite kerk ten Noorden voor f 450
15-01-1745; Geertje Lamberts (Schram) weduwe van wijlen Wessel Dirksz verkocht aan Tijmen
Schipper voor de eene helft en Lambert en Jannetje Gerritz Schram voor de wederhelft een huis met
erf voor in totaal f 248-1721-05-1745; Aart baggel als in huijwelijk hebbende Matje Hendriks de Vries, Elbert Hendriksz de
Vries, en laastelijk Cornelis Dirksz als d.d. 16-04-1745 gequalificeert om te representeren Gerrit
Harmensz Schram, die uijtlandig is, en in Huijwelijk heeft Marrijtje Hendriksz Vries, welke Mattje,
Elbert en Marritje Hendriks Vries de enige kinderen en universele erfgenamen van Hendrik
Lambertsz Vries, hebben publicq vercogt aan Pieter Ploos van Amstel en Jacob Vlaanderen een huijs
en erve gelegen binnen desen dorpe belent Gijsbert Dominicus ten sudn en Jan Soomer ten Nrdn f 175
21-05-1745; Philippus Harrevelt Mr Chirurgijn alhier woonagtig, bekende schuldig te sijn aan Gerritje
Jacobs weduwe van Jan Vergoes een somma van f 1.400. 05-04-1765 afgelost aan Gerritje Jacobs
wed. Jan Vergoes
29-04-1746; Lambertje Everts meerderjarige ongehuwde dogter, als mede Jan (Pietersz) Schram en
Jan Rutten Timmer als voogden over het onmondige nagelaten weeskind van beijde wijlen Hendrik
Jansz Wessel en Aagje Everts in leven egtelieden, verklaarden vercogt te hebben aan Gijsbert Bout een
huijs en erve met een Campje land ( 1 ½ schepel) annex gelegen binnen desen dorpe belent Jan Pietersz
Schram ter wedersijde, welk land voor 3 jaar verhuurt is. Totaal f 179
16-09-1746; Magteltje Pieters Weduwe van Jan Lambertsz Vos, nog Jan Jansz Vos, Pieter Jansz
Vos, en laastelijk Willemtje Jans Vos en nog als zig sterk makende voor Jan Claas Plijt als in
huijwelijk hebbende Lambertje Jans Vos, alle kinderen en erfgenamen van de gemelde Jan Lambertsz
Vos, en verklaarden vercogt te hebben aan Gerrit en Jan Duurkant woonende te Blaricum, een huijsje
en erve met een Campje land (1 schepel) annex binnen desen dorpe belent Willem Koij ten Noorden en de
kinderen van Dirk Tijmensz Cos ten zuijden voor f 125
10-02-1747; Compareerden eerstelijk Jan Rutten Timmer en Tijmen Rutten Timmer mitsgaders Jan
Jansz Boer in huijwelijk hebbende Lambertje Rutten Timmer en Jan Gijsbertsz Brasser getrouwt
met Gerritje Rutten Timmer alle te samen voor 9/10 portie erfgenamen van Rut Jansz Timmer en
eijndelijk Pieter Melz Boor en Jacob Glijn als gestelde curators over de persoon van Marritje Rutten
Timmer dewelke voor het overige 1/10 part erfgenaam is va haar vader de voorn Rut Jansz Timmer,
verklaarden gesamentlijk vercogt te hebben aan Jan Pietersz Schram 17 1/4 voet maatland gelegen
Huijsermaat gemeen met Pieter Boor, belent Lambert en Ebbe Spilt ten suijden en de wed. Jacob
Killewig ten Noorden voor f 200:5:

02-07-1762; David de Jong en Alida Mijlof echtelieden wonende te Huijsen, verklaarden ingevolge van
een kontrakt tussen hen comparanten tern Eene en Jan Aartsz Vos en Willem Schram/Troost als
voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Pieter Claas Schram, ten dele in huwelijk
verwekt aan wijlen Jacomijntje Sas, enz
25-11-1768; Jan Claasz Schram verkocht aan Gerrit Danielsz Sircama, beiden wonende te Huijsen,
diverse stukken bouwland, waaronder: 7 spint bouwland gelegen boven de biesweg? belent Weduwe
Tijmen Schipper ten Noorden en de Weduwe Jan Pieter Boor ten zuiden

09-06-1769 - 24-10-1777
index: Alfabetisch
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001:

3204

001

003:
-

3204

003

3205
3205
index
3205

A212

3205

A404

21-11-1777 - 22-02-1787
index:

Alfabetisch

212:

01-03-1782; Aaron Duurkant wonende te Blaricum gemachtigde van Gerrit Duurkant wonende te
Westzaandam verkocht aan Annetje Claes Schram weduwe van Tijmen Schipper wonende binnen het
dorp een xxx maatland gelegen op de Zuijdzijde van den Hoeven o.d. jurisdictie van het dorp voor f 394
22-04-1786; Gijsbert Schipper wonende binnen het dorp verkocht aan de Eerwaarde Heer Mattheus
Hesseling Predikant in de Menniste Gemeente binen het dorp 1 ½ schepel bouwland gelegen op het
Huijser Eijnde belendende Wouter Evertzen ten suijden en de koper ten Noorden voor f 47-5-

404:

3206
3206
index

22-02-1787 - 20-12-1799
index: Alfabetisch
060:

3206

A060
303:

3206

A303

3207
3207
index

09-06-1769; Adrianus Anthonij van Weerland schout, Pieter Scholl en Goosen Net schepenen in
Huijsen:
Jan Tijmensz wonende binnen desen dorpe voor 1/4 mede erfgenaam van wijlen Gerritje Jacobs
weduwe van Jan Vergoes, en dus 1/4 van de eenen helft en gevolmachtigd door Jan Wagenaar
wonende te Amsterdam als in huwelijk hebbende Christina Vergoes die als universele erfgenaam
gerechtigd is voor de eene helft van de boedel van wijlen Jan Vergoes en Gerritje Jacobsz indertijd
echtgenoten wonende binnen dese dorpen en alhier overleden.
Mitsgaders Pieter Ploos van Amstel als in huwelijk hebbende Aaltje Tijmens, van Gerrit Tijmensz
alsmede voorn. Gerrit Tijmensz in de rol van voogd van het minderjarige nagelaten kind van wijlen
Jacob Tijmensz, welke voor Aaltje Tijmens, Gerrit Tijmensz, Jan Tijmensz en het minderjarige kind
van Jacob Tijmensz de universele erfgenamen zijn van wijlen Gerritje Jacobs weduwe van Jan
Vergoes voor de wederhelft van de gemene boedel:
verkopen aan Claasje Kooij wonende binnen de dorpe een huis en erf in het dorp naast Jacob
Schaap ten Noorden en de Doopsgezinde kerk ten Noorden voor f 509
09-06-1769; Idem boven
Verkopen aan Gerrit Tijmensz voor f 290:4 schepel bouwland gelegen in het dorp belent Dirk Rebel ten zuiden en Claas Mijnsz ten noorden
1 ½ schepel bouwland aan Gouse bergen, belent Jan Vlaanderen ten westen
1 schepel bouwland bij het Catheet schot, belent Pieter Tijmensz ten oosten

16-05-1788; Pieter Kooij, gemachtigde van Willem Kooij Lambertsz transporteert aan Hendrik
Tijmenz Schipper 2 schepel bouwland gelegen in het dorp belent de gemeen weg ten Noorden en
Lambert Jacobsz Vos over de gemeen weg ten zuiden voor f 150
28-06-1793; De executeuren van het testament van wijlen Paulus Guijkingh en zijn vrouw Margaretha
Killewig van Naarden, hebben publiek verkocht en getransporteerd aan Nelletje Jacobsen Vos, weduwe
van Hendrik Tijmenz Schipper wonende in het dorp, 1 swat maatland gelegen binnen de jurisdictie van
het dorp op de Bussumermaat in het Eerste Volland enz voor f 403

17-01-1800 - 23-08-1805
index: Alfabetisch
22-05-1801; Peter Kooij transporteert aan Hendrik Vos en Gerbert Teeuwesz als voogden van Annetje
Schipper, minderjarige dochter van Hendrik Tijmens Schipper en Nelletje Jacobsz Vos 2 swaden
maatland gelegen op Huizermaat voor f 416
125:
30-10-1801; Seijtje Verdwaal weduwe van Feitus Evertszen Westerning voor de ene helft en Wouter
Evertszen Westerning, Lambert Keijer, en Dirk Hoogenbirk als executeuren van het testament van
voorn: Feitus Evertszen Westerning, verklaarde publiek verkocht te hebben aan Jacob Schipper 2
schepel bouwland gelegen aan Laarerweg, belend Klaas Volkerden ten zuiden en Jan Keijer ten Noorden,
en 1 schepel bouwland gelegen aan de Spillekantweg, belend Jan Hendriks Snijder ten Oosten en Isaak
Spilt ten Westen voor f 113
128:
30-10-1801; Seijtje Verdwaal weduwe van Feitus Evertszen Westerning voor de ene helft en Wouter
Evertszen Westerning, Lambert Keijer, en Dirk Hoogenbirk als executeuren van het testament van
voorn: Feitus Evertszen Westerning, verklaarden publiek verkocht te hebben aan Hendrik Vos en
Gerbert Teeuwisz als voogden van Annetje Schipper minderjarige dochter van wijlen Hendrik
Tijmens Schipper en Nelletje Jacobs Vos 1 spint bouwland gelegen aan Laarerweg belend Feitus
Evertszen Westerning ten zuiden en ten noorden voor f 18
277/8: 17-06-1803; Jan Voorthuizen en Pieter Boor als gemachtigden van mejuffrouw Geertje Jans Boor,
eerder weduwe van Gijsbert (Hendriksz) Schipper, laatst van Andries Brummel allen wonende in het
dorp verkochten aan Jacob Schipper 7 ½ voet maatland gelegen op Bussumermaat in ‘t volland gemeen
met voorn: koper belend Pieter Boor ten zuiden voor f 315
279/80: 17-06-1803; Jan Voorthuizen en Pieter Boor als gemachtigden van mejuffrouw Geertje Jans Boor,
eerder weduwe van Gijsbert (Hendriksz) Schipper, laatst van Andries Brummel allen wonende in het
dorp verkochten aan Hendrik Visser en Feijtje Visser 8 voeten maatland gelegen aan Bussumermaat
gemeen met Hermanus Verwelius en de erven van Dirk Willemsz Kooij belend Pieter Boor te zuiden
voor f 261
356:
18-10-1804; Anthonij Kooij en Jacob Schipper in qualiteit als door schepenen van Huizen op 06-091804 aangesteld als voogden over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Gerrit Hendriksz Bakker
IN 1804 WAS JACOB SCHIPPER SCHEPEN VAN HET DORP HUIZEN
097:

3207

A097

3207

A125

3207

A128

3207

A277/278

3207

A279/280

3207

A356

3208
3208
index
3209
3209
3209

A007

20-09-1805 - 24-06-1808
index: Alfabetisch

14-07-1808 - 18-11-1808
Geen index
A007: 15-07-1808; Pieter Boor en Jan Voorthuizen als testamentaire executeuren van wijlen Geertje Jans
Boor, wed. Andries Brummel hebben verkocht aan Pieter (Dircksz) Boor 1 swad Maatland op
Bussumermaat in ‘t Groote Kijfland gemeen met Annetje Schipper N3 belend ten zuiden Hendrik
Visser en Gijsbert Meeuwisz Vos en ten Noorden Klaas Hage enz
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3210
3210
3210
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3210

A011
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3210
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3211
3211

3211

A016

3214 - 3226
3214
3214
Index

A019: 18-11-1808; Compareerde voor J.H. Habermehl Schout mitsgaders Izak Spilt en Jacob Rebel
Schepenen in Huizen de Heeren Gerrit Tijmensz wonende te Monnikendam en Jacobus van Maesbeek
wonende alhier als testamentaire executeurs van wijlen mejuffr. Klaasje (Claes) Volkerden wed.v. de
heer Jan Tijmensz gewoond en op 03-07-1808 alhier overleden, verkochten aan Jan Voorthuizen een
huis en erve zijnde N 49 belend ten zuiden over den gemeenen weg en ten noorden de voornoemde kooper
alsmede 4 schepel bouland gelegen in Tamis belend de gereformeerde Kerk des dorps Huizen ten
oosten en Reinier Ides te noorden voor f 1.654 (huis) + f 82:14 (land)= f 1736:14:-

16-09-1808 - 15-12-1809
Geen index
Akte dd 21-10-1808 (1 van 5 blz.)
Hendrikje Klaasz Bout weduwe van Jan Lambertsz Baas ter eenre en Lambert Jansz Baas en Frederik
Vos als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Lambertsz Baas, met namen
Klaas, Lambert, Marritje, Ootje en Jannetje Jans Baas door hem in huwelijk verwekt aan Hendrikje
Klaassen Bout ten andere zijde
A011: 02-06-1809; Acte van Voogdij. Gerbert (Willemsz) Teeuwissen aangesteld i.p.v. wijlen Tijmen
(Hendriksz) Schipper, tot mede voogd met Izak (Cornelisz) Spilt over de minderj. nagel. kinderen van
wijlen Klaasje (Izaks) Spilt aan haar verwekt door Jacob (Hendriksz) Schipper, met namen
Hendrik, Cornelis, IJzak en Nelletje (Jacobsz) Schipper
A030: 17-02-1809; Akte van Transport. Jan Cornelisz Smit, Lambert Cornelisz Smit, Gerrit (Willemsz)
Gooijer gehuwd met Lambertje Cornelis Smit, zich mede te samen sterk makende en de rato caverende
voor Hendrik Cornelisz Heinen gehuwd met Geertje Cornelisse Smit, zijnde Jan, Lambert,
Lambertje en Geertje Cornelissen Smit de eenige nagelaten kinderen en universele erfgenamen van
wijlen Cornelis Lambertsz Smit, verklaarden verkocht te hebben aan Harmen Pietersz Schaap: een huis
en erve gelegen in het dorp zijnde N. 106 belend ten noorden Dirk van As en ten zuidwesten Gerbert
Teeuwissen voor f 590
A070: 17-04-1809; Akte van Transport. Hendrik (Cornelisz) Kriek gehuwd met Jannetje Lamberts Baas
wonende lahier, Fredrik Savent gehuwd met Teuntje Lambertsz Baas wonende te Muiden, Klaas
Hage en Hendrik Rebel als voogden over de 5 minderj. nagel. kinderen van wijlen Jan Lambertsz
Baas wonende alhier, en zijnde genoemde Jannetje en Teuntje Lambertsz Baas kinderen en ieder voor
1/3 portie en de 5 minderjarige kinderen van Jan Lambertsz Baas, kleinkinderen, en te samen voor 1/3
portie erfgenaam van nu wijlen denzelven vader/grootvader Lambert Jansz Baas, verklaarden verkocht
te hebben aan Hendrikje Klaas Bout wed.v. Jan Lambertsz Baas, een huis en erve in het dorp zijnde
No. 83 belend ten noorden Jacob de Lange en ten zuiden over de gemeene weg Jan Lambertsz Schaap
voor f 577:10

06-02-1809 - 14-12-1810
Geen index
A016: 14-12-1810; Hendrik (Gerritsz) Schram de Jonge en Willem (Gerritsz) Schram voor de eene ½,
mitsgaders Hendrik (Lambertsz) Lustig en Gerrit (Lambertsz) Lustig alsmede Fredrik (Jacobsz) Vos
en Dirk Rijersz Koeman als voogden over de minderj. nagel. kinderen van wijlen Hubert (Lambertsz
Lustig) en Jannetje (Lambertsz) Lustig, te samen voor de wederhelft erfgenamen van den gemenen
boedel van wijlen Rijk (Lambertsz) Lustig en deszelfs voor-overleden huisvrouw Grietje Hendriks
Mol, verklaarden verkocht te hebben aan Cornelis Snijder een huis en erve gelegen in het dorp zijnde No.
241 belend ten Noorden over de gemeene weg Jan Jacobsz Prins en ten zuiden Gerbert Tewisz voor f
409:10:-

Register van diverse schepenakten, ook akten van bewijs en voogdij, 1657 - 1811, 13 banden
1657, 1663, 1665, 1674-1699 met alf. index op voornaam op inv.nrs. 3214-3215
Alfabetische index op voornaam op inv.nrs. 3214-3215; vanaf 1657 tot 1712
001:

3214

A001

3214

A003

003:

004:

3214

A004
005:

3214

A005
006:

3214

A006

3214

A007

007:

17-04-1657; Huwelijkse voorwaarden tussen Claes Lubbertsz geassisteert met Lubbert Hendricksz
zijn vader ter eenre, en Bettge Hendricks geassisteert met Jan Bartholomeusz Cop haar voogd
mitsgaders Pieter Theunisz haar Oom @ Gerrit Jansz Buijrmr. van Blaricum haar neef ter andere
zijde. Bruidegom: Land en goederen. Bruid: o.a. 1/4 part land komende volgens testament van Evert
Hendricksz; 1/8 part van een huis gelegen in Blaricum en nagelaten door Willem Teunis . Een en ander
afhankelijk van de pretenties van de huisvrouw van Teunis Jansz op de erfenis van Willem Teunisz
01-08-1663; Akte van bewijs. Jacob Pietersz als weduwnaar van Claesie Pieters aan de ene, en Jan
Pietersz Vergoes mitsgaders Jan Gerritsz als getrouwd hebbende Annetge Pieters Oomen @ voogden
van de nagelaten weeskinderen van voorn. Claesie Pieters ter andere
16-06-1665; Huwelijkse voorwaarden tussen Lambert Martensz geassisteert met zijn vader
Marten/Maerten Lambertsz aan de ene zijde en Gerritge Gerrits geassisteert met haar vader Gerrits
Gerritsz ter andere sijde. Bruidegom de ½ van relatief veel land. De bruijd de goederen als erfgenaam van
haar overleden moeder
31-03-1674; Akte van bewijs. Alsoo Jan Lambertsz Swart in sijn leven schout van Huijsen deser
wereldt overleden sijnde, nagelaten had vijff (5) kinderen geprocreeert bij Oetge/Oetje Jans, die wenst
een nieuw huwelijk aan te gaan met Hendrick Lambertsz ter eenre en Adriaen Gerritsz mitsgaders Jan
Cornelisz als voogden over de voorn. nagelaten weeskinderen van Jan Lambertsz Swart aan de andere
zijde. dat zij voorts aan haar 2 zonen en 3 dochters geprocreeert bij Jan Lambertsz Swart. En voorts
wat haar aanbestorven is door het overlijden van Bijttgen Everts weduwe van Elbert Jansz Swart
06-12-1674; Pieter Jansz en Lijsbeth Gerrits echteluijden wonende tot Huijsen te kennen gevende dat
hun op 22-08-1657 opgestelde huwelijkse voorwaarden te niet worden gedaan in die zin dat bij
overlijden van een van hun beide hun gemeenschappelijke boedel verdeeld moet worden over de
langslevende en de kinderen enz.
06-12-1674; Marij Gerrits weduwe van Willem Theunisz Backer is overeengekomen met Pieter Jansz
@ Lijsbeth Gerrits zijn huisvrouw dat zij Marij Gerrits haar verdere leven lang zullen onderhouden
met woning, kost en lichamelijke nooddruft mits dat zij alles bij testament nalaat aan hun of hun kinderen.
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03-08-1675; Akte van bewijs. Alsoo Willem Claesz Backer deser werelt overleden zijnde bij zijn
huisvrouw Lambertge Dircks geprocreeert had 3 kinderen, en zij een 2e huwelijk wenst aan te gaan, is
overeengekomen met Hendrick Cornelisz schepen deses dorps mitsgaders Jacob Sijbrantsz als voogden
over de voornoemde kinderen. Een huis en zeer veel land.
009:
20-02-1676; Akte van bewijs. Claes Muijssen en Cornelis Willemsz Coopman als vooghden over het
nagelaten weeskint van Wijchert Dircksz voor ‘t 1ste vijfde part, Jan Pieter Willemsz @ Breghter
Elbertsz als vooghden over ‘t nagelaten weeskint van Bartgen Gerrits voor ‘t 2de Anx Dircksz voor sijn
selve voor ‘t 3e Lambert Willemsz Blanckert mede voor sijn selve voor ‘t 4de Jacob Willemsz voor sijn transc
selve @ Jan Gerritsz als vooght over het nagelaten weeskint van Jan Willemsz, mitsgaders haer sterck
makende voor Marritje Willems voor ‘t leste vijfde part aller erffgenamen van Jannetge Willem
Willems saliger
010:
15-08-1676; Akte van bewijs. Alsoo Gerrittge Claes eerst weduwe van Evert Cornelisz en lest
huisvrouw van Gerrit Tijsz deser werelt overleden sijnde, en volgens testament tot erfgenamen had
aangesteld de voorn. Gerrit Tijsz haar man mitsgaders Aeltge Everts en Evertge Everts haar dochters
geprocreeert bij haar eerst overleden man Evert Cornelisz, doch haar ene dochter Evertge Everts al
gestorven was vóór haar moeder de voorn Gerrittge Claes, en dit erfdeel nu toekomt aan haar
overgebleven zuster Aeltge Everts. Hendrick Cornelisz. Adriaen Cornelis en Rutg Gerritsz Smit als
voogden van de voorn. Aeltge Everts aan de ene zijde, en Gerrit Thijsz voornt. aan de andere zijde
dienen overeenstemming te krijgen over enz. Relatief veel land
011:
01-05-1678; Akte van bewijs. Alsoo Trijn Jans deser werelt overleden sijnde bij haar man Dirck Jansz
Starre geprocreeert heeft 3 kinderen, en Dirck Jansz Starre wenst te hertrouwen met Grietge Jans aan
de ene zijde, en Sijmen Cornelisz als Oud-oom van de voorn. kinderen aan de andere zijde. De
moederlijke goederen alsmede een som van f 60,012:
21-10-1678; Huw.v.w. Cornelis Rhijnbrantsz De Graeff Coster en Schoolmr. (alleen linnen e.d.) tot
Huijsen @ Adriaentge Willems (f 450). Getuige Gijsbert Evertsz Cos zwager van de bruid en Jan
Pietersz Boor out buijrmr en huwelijks luijder
013:
05-05-1678; Huwelijkse v.w. tussen Dirck Jansz Starre weduwnaar van Trijn Jans ter ene, en Grietge
Jans j.d. geassisteert met Pieter Jansz Visser haar zwager aan de andere zijde
014:
31-05-1680; Huw.v.w. tussen Willem Gijsbertsz geassisteert met Gerrit Tijmensz aan d’ene, en
Jutje/Juttge Willems geassisteert met Lambert Martsz Jonge alle wonende tot Huijsen ter andere sijde
015:
25-01-1681; Huw.v.w. Adriaen Gerritsz Lap (huis, land, gelt e.d. aenbestorven van zijn beide overleden
ouders) geassisteert met Jacob van der Hoeff zijn gekoren vooght aen de ene en Claesje Pieters ( f
1.500) geassisteert met Theunis/Anthonis Jacobsz haer Oom aen d’andere sijde.
016:
06-04-1681; Huw.v.w. tussen Ebbe Willemsz geassisteert met Jacob Zijbrantsz zijn voogd ter enen, en
Jannetge Claes Meuijssen geassisteert met Lambert Claes Meuijssen haar broer ter ander zijde . Door
Ebbe Willemsz aangebracht 1/3 van een huis, land en voor ca. f 100, aan paarden, koeijen en
bougereetschap. Jannetge Claes brengt aan land en ca. f 120,- aan koeijen.
017:
12-04-1681; Huwelijkse voorwaarden van Pieter Gerberden wed. van Neeltje Borten, met getuige broer
Gerrit Gerberden en Neeltgen Reijerts weduwe van Lambert Gijsbertsz, geassisteert met Jacob
transcr
Tijmensz
017A: 25-11-1681; Acte van accoord. Aeltge Gillis weduwe en boedelhoudster van Jan Tijmensz
Timmerman, in zijn leven weduwnaar van Grietge Dircks ter eenre, en Jacob Tijmensz getrouwd met
Aeltge Jans dochter van de voorn. Jan Tijmensz Timmerman ter andere zijde. Te kennen gevende dat
de voorn. Jan Thijmensz met goedvinden van Cornelisz Dircksz de Goijer en Joost Dircksz Gorter als
Oomen en voogden van de voorn Aeltgen Jans voor de Notaris de Jongh en seeckere getuijgen binnen
Alckmaer gepasseert hadden seeckere acte van bewijs d.d. 16.02.1658 m.b.t. goederen van de voorn.
Grietge Dircksz (zijnde moeder van Aeltgen Jans) zijn geaccordeert n.l. gemelde Jacob Tijmensz node
ixoris uit kracht van zeker testament bij Jannetge Dircks in haer leven huisvrouw van Fytus
Hendricksz gepasseert voor notaris Jacob Atten d.d. 15.10.1656 aan Jacob Tijmensz f 770
018:
27-01-1682; Acte van bewijs. Jacob Sijbrantsz Mans als in huwelijk gehad hebbende Geertge
Gerrits, mitsgaders Gerrit Jansz Backer @ Gerrit Crijne Coetsier als voogden van het weeskind
(genaamd Claes Jansz Swart) van Jan Claesz Swart geprocreeert bij de voorn. Geertien Gerrits
Swart zaliger zijn accoord over acte van bewijs van het door het weeskind te erven goed van zijn vader
Jan Claesz Swart mitsgaders van zijn broeder Gerrit Jansz Swart te verkrijgen van zijn stiefvader
Jacob Sijbrantsz; veel land
019:
06-10-1682; Huw.v.w. tussen Jacob Gerritsz Grutter tot Huijsen lest weduwnaar van Neeltien Jans ter
ene, en Annetien Gerrit Poelen lest weduwe van Jan Wijchertsz Decker geassisteert met Gerrit
Lambertsz Pater @ Lambert Gijsbertsz haer zoon @ schoonzoon mitsgaders Aelt Jansz @ Gerrit
Jansz als voogden over de onmondige kinderen bij haar eerste man Lambert Gerritsz Pater
geprocreeert. De bruid brengt in o.a. enkele obligaties: f 500,- ten laste van Hendrick Jacobsz; f 150,- ten
laste van Jan Peter Harmensz; f 100,- ten laste van Claes Lambertsz Prins; f 100,- ten laste van
Lambert Martsz Ouwe; f 100,- ten laste van Wijchert Willemsz Ramacker; f 50 ten laste van Tomas
Jansz; ten slotte een schuld van f 201 ten laste van Jacob Jansz Backer
020:
28-11-1682; Testament tussen Claes Jan Wijchertsz en Jannetje Aerts; Lourens de Wolff schout
transc
mitsgaders Jan Aertsz ende Willem Tijmensz schepenen des Dorpe huijsen
021:
04-11-1682; Testament. Voor Hendrick Jansz en Willem Tijmensz schepenen des dorps Huijsen,
Jaepien Everts j.d. legateert aan de kerk van het dorp f 50,-. Pre-legateert aan Annetge Sijmens, die bij
haar woont, een som van f 150,-; Claes Pietersz die bij haar comparante besteet is op ‘t schoemaecken,
voor den tijd die daer toe bestemt is, te onderhouden in cost en clederen en lichamelicke nooddruft, ende
soo wanneer deselve Claes Pietersz ‘t voorsz Ambacht sal kennen, voor hem te copen de materialen
022:
10-02?-1683; Huwelijkse voorwaarden tussen Claes Jan Wijchertsz lest weduwnaar van Jannetje
transc
Aerts en Biel Lamberts weduwe van Gerrit Willemsz
023:
06-05-1683; Huw.v.w. tussen Jan Lambertsz lest weduwnaar van Haesje Everts ter ene, en Grietgen
Gerrits lest weduwe van Jan Willemsz Kuiper
024:
06-05-1683; Akte van bewijs. Alsoo Lijsbet Pieters deser werelt is comen te overlijden nalatende drie (3)
kinderen geprocreeert bij Jan Lambertsz, die een 2e huwelijk wenst aan te gaan. f 100,008:
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23-10-1689; Huw.v.w. tussen Jacob Gijsbertsz en Melisje Gerritsz weduwe v. Gerrit Gerrit Aertsz.
A026: Akte van bewijs. Wijlen Gerrit Gerrit Aertsz laat 2 kinderen na geprocreeert bij Melisje Gerrits.
Zeer veel grond (niet gefotografeerd).
026:
05-11-1689: Akte van bewijs. Gerrit Gerrit Aertsz zaliger nalatende 2 kinderen verweckt bij Melisje
Gerrits desselfs weduwe, die tot een 2e huwelijk genegen is, had op 02-10-1689 een akte van bewijs had
laten opstellen ten nadele van de kinderen. Inventaris met veel land
027:
document van ca. 62 blz. middendeel niet gefotografeerd;
Op 01-06-1690 heeft Wijchertje Wijchertsz wed. van Gerrit Tijmens die tot voogd was gestelt van het
nagelaten weeskind Jan Cornelisz Kleijn, in aanwezigheid van de mede-voogden Jan Pietersz Boor,
Claes Jacobsz en Rut Lubbertsz , een overzicht opgesteld van de uitgaven en ontvangsten e.d. gedaan
door Gerrit Tijmens in zijn rol van voogd en basis van zijn (eigen) administratie. Jan Cornelis heeft zijn
voogd Gerrit Tijmens een proces aangedaan waarvoor hij regelmatig naar Den Haag moest.
Andere genoemde namen i.v.m. aangrenzend land e.d :
(blz. 6, 8, 9, 31) Willem Tijmensz, huur swat maetland 23-11-1685
(blz. 7) aankoop op 01-05-1686 van 7 mud boekweijt à f 3,-per mud van Tijmen Gerritsz Snijder
(blz. 7v) betaalt op 24-11-1687 aan Jacob Gerritsz Snijder voor 3 mud boekweijt à f 3,- per mud
028A: 01-11-1694; Gerrit Jacobsz Comin en Jacob Gijsbertsz Gleijn schepenen tot Huijsen. Gerrit Jacobsz
Grutter, te kennen gevende dat Gerrit Jansz d’Oude soo voor sigh selve, als oock hem sterck makende
ende rato caverende voor de verdere mede erffgenamen van sijn moeder Claesje Gerrits saliger op
huijden aen hem comprt hadde getransporteert seecker huijs, schuijr, grutterije, en landerijen staende @
gelegen binnen en onder de Jurisdictie van desen dorpe onder voorwaarde dat Pieter Jacobsz Schoe als
getrouwt hebbende Harmpje Jacobs uijt craghte van seeckere acte van bewijs bij Jacob Gerritsz
Grutter ten behoeve van deselve Harmpje Jacobs in voldoeninge van haer moeders goet gepasseert, en
nog niet geheel betaalt is
029:
14-11-1694; Akte van bewijs. Alsoo Melisje Gerrits in haar leven huijsvrouw van Jacob Gijsbertsz
Gleijn deser werelt is comen te overlijden, en hij een 2e huwelijk wenstten behoeve van zijn (1) kind
geprocreeert bij voorn Melisje Gerrits, is overeengekomen met Lambert Gerritsz de Vries en Ebbe
Willemsz Koij als voogden: f 200,- en enige stukken land. Tevens is het voorn. kind bij loting als
erfgenaam van Gerrit Gerrit Aertsz haar halve broeder diverse stukken land toegevallen
030:
31-07-1696; Akte van bewijs. Contract tussen schepenen en die van de gereghte tot Huijsen als
weesenmr. en oppervoogden van de nagelaten kinderen van Dirck Jansz Starre verwekt bij Grietje
Jans ter ene en Elbert Hendricksz Vos als getrouwd hebbende de voorn. Grietgen Jans ter andere
zijde. Bij overlijden van Grietgen Jans, thans ziek zijnde, zal Elbert Hendricksz Vos f 200 t.b.v. de
moederlijke goederen uitkeren aan de kinderen
031:
12-04-1697; Leendert Vergoes en Jacob Tijmensz als voogden over de nagelaten weeskinderen van
Gerrit Jacobsz Grutter en Leeuwtien Carstens in leven echteluijden, en Jacob Gerritsz Grutter
grootvader van de voorn. kinderen ter andere zijde, dat laatste comparant gerechtigd meent te zijn tot de
ontvangst zijn leven lang van f 100,-/jaar die zijn zoon, en na zijn dood, tot f 60,-/jaar op basis van een
zeker recht op seecker huijs en grutterijen bij deselve Gerrit Jacobsz en Leeuwtien Carstens in haar
leven bewoont
A031A 20-06-1698; Akte van scheiding. Jan Hendricksz Fit en Geertje Lubberts in haar leven eghteluijden
wonende tot Huijsen zijn overleden en hun erfgenamen zijn bereid in der minne de nagelaten boedel te
scheiden. Soo is het dat heden 20-01-1698 Cornelis Killewigh en Lucas Claesz Swart als voogden over
het nagelaten weeskind van Jacob Philipsz als erfgenaam van Jan Hendricksz Fit en dienvolgende
voor de ½ van de gehele boedel
Item Pieter Dircksz gehuwd met Willemtge Otten dochter van Tijmentje Lubberts voor 1/3
erfgenaam van voorn. Geertje Lubberts.
Als mede Pieter Lubbertsz gehuwd met Marrege Cornelis, en Neeltje Cornelis kinderen van Weijntje
Lubberts mede-erfgenamen voor 1/3 als voren.
En eijndelijck Cornelis Hendricksz, Gijsbert Hendricksz, Pieter Hendricksz Vos gehuwd met Jaepje
Hendricks, Gijsbert Claesz gehuwd met Geertje Hendricks, Claes Jansz gehuwd met Neeltje
Hendricks, Wobert Fransz gehuwd met Peetje Hendricks, Marritje Hendricks, Willemtje Hendricks
en Tijmentje Hendricks kinderen van Theuntje Lubberts verwekt bij Hendrick Evertsz te samen
erfgenamen voor ‘t laatste 1/3 part van opgemelte Geertje Lubberts. Volgt opsoming van toewijzing
032:
08-05-1699; Huwelijkse voorwaarden Vreeck Pietersz wednr. van Matje Willems, en Geesje Tijmens
j.d. beiden van Huijsen
025:
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12-05-1696: huur f 12,- voor swat maetland voor het jaar 1686 door Willem Tijmensz

22-01-1700 tot 02-02-1712
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Contract tussen erfgenamen van Jan Gerritsz Backer en de erven van Jacob Jansz Backer
Op 22-01-1700 compareerden voor de schepenen en die van de gereghte:
Gerrit Jansz Backer zoon van Jan Gerritsz Backer
Adriaen Huijbertsz Kleijn getrouwt hebbend Marritje Goossens Net,
gerrit goossens
Harmen Claesz getrouwt met Grietje Goossens, (d.d. 03-03-1698)
Hendrick Goossens,
Floris Goossens,
Cornelis kleijn getrouwt met Jannetgen Goossens,
Evert Goossens,
Jan Adriaensz getrouwt met Belitje Goossens,
te samen kinderen van goossen evertsz Net verwekt bij Stijntje Jans (Backer),
alsmede
Willem Jansz Boor,
Gijsbert Tijmensz getrouwt met Jannetje Jans (Boor)
Melchior Jansz Boor,
Marritje Tijmens Doorn wed. van Hendrick Jans Boor,
Theunis (Tijmonsz) van Duijnen getrouwt met Geertje Jans Boor,
Pieter Jansz Boor
haar te samen sterk makende voor Floris Jansz Boor,
te samen kinderen van Jan Pietersz Boor verwekt bij Neeltje Melchiors (Backer), (1675: Jan Pieter
Spijckerboor ??)
alle te samen erfgenamen van Jan Gerritsz Backer en Geertje Jans van Duijnen ter eene zijde
Jacob Hendricksz Smit getrouwt Jaapje Jacobs (Backer),
Jacob Lubbertsz Baas getrouwt met Belitje Jacobs (Backer),
kinderen en erfgenamen van Jacob Jansz Backer,
mede erfgenamen van voorn. Jan Gerritsz Backer en Geertje Jans van Duijnen ter andere zijde

komen tot een beminnelijke schikking dat laatste 2 comparanten, die getrouwt zijn aan de kinderen van
Jacob Jansz Backer, tot voldoening van de erfenis van haar voorn. grootvader Jan Gerritsz Backer
A034: 24-01-1701; Inventaris van wijlen Wijchert Cornelisz Backer weduwnaar van Aefje Jacobs. daarna van
Lijsbet Claes en daarna getrouwd met Gijsbertje Cornelis; Evert Goossensz Net getrouwd met Dirckje
Wijchers de nagelaten dochter verwekt bij zijn 1e vrouw Aefje Jacobs; Ebbe Koij en Dirck Cornelisz transc
als voogden over het nagelaten kind verwekt bij zijn 2e vrouw Lijsbet Claes; Willem Tijmensz f
3:16: 8 Harmen Tijmensz voor maelloon f 19:13:14, en vele anderen
035:
10-09-1700; (27 blz) Reeckeninge bewijs e.d. van alle nagelaten goederen metterdoodt ontruijmt bij Jacob
Cornelisz nagelaten sonen en erffgenaem van Cornelis Jacob/Jaep Boutsz en Marritje Ariaens in
leven woonaghtigh tot huijsen; gedaen maken bij ofte van wegen Jacob Tijmensz en Cornelis Killewigh
als gewesene vooghden van de voorn. Jacob Cornelisz, .. alles ter requisitie en versoecke van Aeltge
Ariaens weduwe van wijlen Gerrit Jacobsz de Jongh als erfgenaem van opgemelte Jacob Cornelis.
Openbare verkoop 23-07-1700 van koeien, hooi e.d.: f 1.157 (VEEL NAMEN). Inbegrepen enkele
landerijen die de vader van voorn. Jacob Cornelis voor seeckere tijt bij provisie uijt de boedel van Jacob
Gijsbertsz Bout in gebruijk heeft gehadt.
- Volgt de vaste goederen die gecomen sijn uijtten boedel van Jacob Gijsbertsz Bout waer van de voorn.
Jacob Cornelisz als erffgenaem van sijn vader Cornelis Jacobsz Bout de helft is competerende, en de
welcke dienvolgende met de weduwe van Pieter Jansz Schram alsnogh gemeen beseten en onverdeelt
sijn.
- Veel land; o.a. 2 schepel gemaamt de dwarsacker belent Claas Gijsbertsz Bout ten westen
- Diverse obligaties die voorn. Jacob Cornelisz en de weduwe van Pieter Jansz Schram gemeen toe
behoorende
- Twee obligaties t.b.v. de weduwe van Jacob Gijsbertsz Bout en ten laste van Pieter Jansz d’Oude voor
in totaal f 95
- Een seeckere ricipisse onderteijckent bij Pieter Jansz Schram in houdende een som van f 850 die
denselve in sijn huwelijk, ende daarna, van sijn schoonvader Jacob (Gijsbertsz) Boutsz bekent ontfange
te hebben
036:
06-12-1700; Compareerden voor Wijchert Jacobsz en Lucas Claesz Swart (chirurgijn) schepenen tot
Huijsen; Aeltje Adriaens weduwe van wijlen Gerrit Jacobsz de Jongh woonaghtigh alhier, maakt
machtigh Lambert Rijcksz Lustigh jegenwoordigh schepen binnen dese dorpe, te doen verkopen
landerijen als sij comparante op den 03-12-1700 soo in haer particulier en als erfgenaem van Jacob
Cornelisz en als gemeen met Grietge Jaep/Jacobs Bouts, aen Jan Reijertsz Tullingh, Wijchert Jansz
Doorn, Claes Jan Aelten, ende Rut Jansz Timmer, publick tot huijsen verkocht (Zie A035)
037:
16-12-1701; Procuratie. Compareerden voor Lambert Killewigh schout, Wijchert Willemsz en Dirck
Cornelis d’Oude schepenen tot Huijsen, Gerrit Albertsz Schouten, als in huwelijk hebbende
Tijmentje Gijsberts woonaghtigh tot Amsterdam, en Jan Claesz als getrouwt hebbende Gijsbertje
Gijsberts woonaghtigh tot Vreelant, kinderen en erfgenaem van Gijsbert Smit, verklaarden
comparanten in die qualiteit maghtigh te maken Jacob Lambertsz Smit woonaghtigh alhier, om uit hun
naam de penningen te vorderen van de goederen die sij binnen dese dorpe verkoght hebben
038:
28-01-1702; Huw.v.w. tussen Dirck Pietersz (f 350) en Geesje Lamberts (huis land) weduwe wijlen
Goossen IJsaacksz, beijden wonende tot huijsen,
A039: 18-10-1706; Huwelijkse voorwaarden tussen Hendrick Gerritsz Visser weduwnaar van Matje
transc
Lamberts en Claesje Cornelis weduwe van Jan Jurriaans
040:
11-03-1708; Akte van bewijs. Margriet Jens de Leeuw weduwe van Jan Jansz de Groot, wensende een
2e huwelijk, ten behoeve van haar 4 kinderen, waarover Wijt Tammen en Evert Goossensz Net als
voogden aangestelt zijn. Onderhoud en f 25/kind
040:
29-12-1708: (5/21 blz.) Inventaris nagelaten en metterdoodt ontruijmt bij Bijtge Jans eerst weduwe en
boedelhoudster van Theunis Jacobsz, en daer na huijsvrouw van Jan Theunisz woonaghtigh tot Lage
Bussum, alwaer op den 11-11-1708 is comen te overlijden: gedaen maacken bij ofte van wegen Dirck
Cornelis d’Oude en Pieter Jansz Boor als voogden over de kinderen bij voorn Theunis Jacobsz en
Bijtge Jans geteelt en nagelaten
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3215

A043

A043: Op 20-03-1709: Testament van Pieter Jansz Boor, eertijds wednr. van Geertje Willems, en zijn vrouw
Lijsbeth Elberts, benoemt tot erfgenamen zijn voor-kinderen Jan Pietersz Boor en Neeltje Pieters Boor
verwekt bij zijn 1e vrouw Geertje Willems, (f 250/kind)
Tot voogden aangesteld Lucas Swart en Gijsbert Tijmensz

3215

A044

A044:

g.k.

31-10-1709; Testament van Cornelisz Aertsz en Theuntje Hendricks

09-01-1710; Testament Gijsbert Tijmens eerst weduwnaar van Neeltje Jans bij wie een voordochter
Gerritje Gijsberts, thans gehuwd met Jannetje Jans (VLAK VOOR HAAR OVERLIJDEN) eerst weduwe van
Jan Tijmensz Doorn bij wie 2 voorkinderen m.n. Jan Jansz Doorn en Gerritje Jans Doorn
A046: 12-03-1710; Inventaris van de nagelaten goederen van Jannetje Jans, eerst weduwe van wijlen Jan
Tijmensz Doorn, en laest huijsvrouw van Gijsbert Tijmensz
NOGH SEECKER VEERSCHIP MET SIJN TOEBEHOREN; WAAROP NOG TE BETALEN F 375,048:
25-07-1710; Huw.v.w. Cornelis Huijbertsz Roos weduwnaar van Lambertje Jans ter ene, en Jaepje
Andries, weduwe van Gerrit Pietersz Krieck ter andere zijde. Zijn zoon Huijbert Cornelisz
A049: 31-10-1710; Interrogaterien door het gerecht; getuigen Jacob Gijsbertsz, Jan Gijsbertsz Vos, Jan
Tijmensz
A050: 07-12-1710; Testament. Compareerden voor ons Lucas Claesz Swart, Tijmen Willemsz, mitsgaders
Jacob Thierensz schepenen binnen den dorpe Huijsen, Gerrit Lambertsz bejaard jonghman alhier
wonende, ziekelijk te bedde liggende, benoemt tot zijn erfgenamen zijn zuster Jannetje Lamberts en als
zij is overleden, van de overgebleven goederen de ½ naar Neeltje Goossens zijn testateurs broeders
dochter en de andere ½ naar de gereformeerde diaconie deses dorps Huijsen
A051: 24-12-1710: Compareerden voor Ebbe Willemsz Koij en Lucas Klaaz Swart schepenen tot huijsen,
Cornelis Jacobsz en Bartje Hendrikx egteLuijden alhier woonagtig, verklaren dat op Saturdag avont
den 6 of 13 deser maant december ten haren huijse gekomen sijn sekere ses personen namentlijk Jacob
Gijsbertsz, Jan Bortjens, Jacob Melz en Pieter Melz alle woonagtig alhier nevens nog twe personen
haar onbekent, drinkende een glaasje Jenever, dat de voorn personen weggegaan sijnde ontrent een half
uijr daar na door deselve ses personen in haar comparanten huis geworpen sijn drie paar kousen alle met
menschen drek gesmeert die sij comparante besiende, ondervonden de hare te wesen, en die hij eerste
comparant seer wel weet dat voor de komste van de voorz ses personen nog in sijn mars waren geweest.
Ver in verhaal: Jan Klomp
052-1: 30-01-1710; Mattijs Cnaap deurwaarder heeft aan meest biedende verkocht een stuk lant verkocht op
Huijsermaat gemeen met Jan Tijmen Jacobsz belent Jacob Lambertsz Smit ten Noorden,
toebehorende Claes Lambertsz Schram geexecuteerde in desen voor onbetaalde verpondingen
052-2: 13-03-1711; Testament Jacob Lucasz weduwnaar van Meijnsje Daniels alhier woonaghtigh, sieckelijck
te bedde leggende. Laat alles na aan zijn zuster Weijntje Lucas
A053: 30-04-1711; Huw.v.w. tussen Cornelis Dircksz geassisteert met Dirck Cornelisz zijn vader ter ene, en
Neeltje Cornelis geassisteert met Mr. Lucas de Swart als haar voogd ten andere zijde. Bruijdegom: f
350,- Bruijd een lijfrentebrief ten laste van comtoor tot Hoorn een som van f 1.200,-. Aan geld f 1000,A054: 30-04-1711; Testament Jan van Gelderen Molenaer en Neeltgen van Eijck eghtluijden tot huijsen. Zijn
vader Adriaen van Gelderen en moeder Dirckje Dircks leven beijden nogh
A057: 15-01-1712; Ebbe Willemsz Koij en Lambert Rijkz Lustig schepenen. Rut Jansz Perk getrouwd met
Grietje Jacobs Boutse, item Tijmen Willemsz, Tijs Doorn getrouwd met Geertje Cornelis, Hendrik
Gerritsz Schipper getrouwd met Claasje Cornelis, Dirk Cos, Geertje Jan Boutse, Jan de Ruijter
getrouwd met Willempie Tijmens Cos, Jacob Tijmensz als voogt over de minderjarige kinderen van
Cornelis Jacobsz Schram, zich ook sterk nakende en de rato caverende voor Claasje Jan Boutse, en Jan
Cos, Maarten Bout, en Jan Claasz als voogden over Hendrik Jansz Bout, en eijndelijk deselve
Maarten Bout voor zich zelf, alle te samen erfgenamen van Claas Gijsbertsz Bout, ende verklaarden in
voorn. qualiteit te hebben gemachtigd de voorn. Jacob Tijmensz om in hun naam te compareren voor
schout en schepenen tot Naarden alswel binnen het dorp om aldaar te transporteren sodanige huis en
landerijen als zij berijds publiekelijk verkocht hebben of nog zullen verkopen
058:
02-02-1712; Testament. Kwamen voor Wijchert Willemsz en Claes Lucas Swart schepenen mitsgaders
Jacob Thierensz secretaris binnen den dorpe Huijsen in personen: Wijchert Jacobsz Backer (ziek)
buijrmr van desen dorpe en Grietge Pieters zijn huijsvrouwe.
Als hun dienstmaecht Peetje Claes ter enige tijd trouwt met klederen, linnen en wolle sal worden
uijtgeset.
Samen verklaren zij dat van de overige goederen (landerijen) de helft gaat Pietertje Wijcherts of haar
erven en de wederhelft naar haar voornoemde man ofte Jacob Wijchertsz zijnde een voorzoon van de
voorn. Wijchert Jacobsz
Tot slot verklaart Wijchert Jacobsz tot zijn enige en universele erfgenaamzijn voorn. Jacob Wijchertsz
A045:
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17-12-1711 - 15-04-1720
Alfabetische index
A006: 08-04-1712; Verklaring. Jan Meijnsz (18) verklaarde op verzoek van Hendrick Hooft drost van
Muijden, Balluw van Goyland dat op dijnsdagh 29-03-1712 ontrent halff twaelff uijren gesien heeft Jan
(Gijsbertsz) Clomp en Cornelis Koeboer ijeder met een kruijwagen daer haringh op was
Compareerde mede Hendrick Evertsz Ruijn (44). Jaepje Andries huijsvrouw van Jan Clomp
A007: 08-04-1712; Testament van den eerwaarde hooghgeleerde heer Petrus Wolphius Ducher predikant tot
Huijsen, weduwenaer van Juffrouw Barbara van der Burgh en nu weduwenaer van Juffrouw Sara
van Elmpt saliger: legateert sijn doghter Barbara Wolphius f 500; legateert aen sijne twee (2) doghters
Maria en Barbara Wolphius ijeder f 800. Van de boedel aen sijn doghters Maria Wolphius en Barbara
Wolphius ijeder 1/3 part alsmede Pieter Boeckhot, Sara Boeckholt en Jan Boeckholt kinderen van sijn
overleden doghter Susanne Wolphius te samen voor 1/3 part
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3216

A008

3216

A009

A008: 07-05-1712; Op huijden den 07 maij 1712 compareerde voor die van den gereghte tot huijsen Cornelis
transc
Jacobsz Slocker, woonaghtigh alhier versoght sijnde om der waerheijt getuijghnisse te geven, en
verclaerde hij comparant hoe waer is, dat hij in den jaren 1670 en 1671 sigh geadresseert heeft gehad aen Verklaring
de buijremrs van desen dorpe met versoeck dat sijluijden aen hem wilden verlenen het veer van hier op
van de
Amsterdam. en dat deselve buijremrs hem oock als veerschipper hebben aengesteld. hebbende ‘t selve veer
veervan niemand anders becomen en dat hij vervolgens ‘t voorz veer als schipper soo voor als na de franse
schipper
tijdt heeft bediet sonder oijt van ijemand daer in belet off verhindert geweest te sijn. de waerheijt van ‘t
Cornelis
gene voorsz staet heeft hij comparant met solemnelen ede bevestight seggende alsoon waerlijck helpt mij
Jacobsz
god almaghtigh , ter oirconde is dese bij E. twee schepenen uijt haer collegie, namentlijck Ebbe Koij, en
Slocker
Claes Lucasz Swart ondertekent ten dage als boven.

Verklaring van de veerschippers Gijsbert Tijmensz en Pieter
Lambertsz voor de gereghte dat zij al zijn aangesteld in het jaar 1683, resp. 1674

A009: 12-06-1712;
A10:
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A014

3216

A016

3216

A017

3216

A018

3216

A019

3216

A020

3216

A021

3216

A022

3216

A023

3216

A024

3216

A25

3216

A26

3216

A027

3216

A029

transc

Testament. Op 29-08-1712 Wijchert Willemsz regerend schepen in Huijse en zieke Gerritje Cornelis
zijn huijsvrouw
Ebbe Huijbertsz zoon van Huijbert Ebbe zaliger, neef van de voornoemde Geertje wordt als enige
erfgenaam van haar ge-institueerdt.
Zie ook ORA-3216-40; 25-07-1718
A014: 01-12-1713; Verclaringe voor Cornelis Aertsz en Jan Jacobsz Man Schepenen des dorps Huijsen bij
transc
Ebbe Willemsz Koij, Jan Jansz Jonge, Jacob Killewigh, Dirck Cornelisz d’Oude, Jan Vergoes,
Willem Gijsbertsz, Jan Gerritsz Smit en Gerrit Jacobsz alle reders en koopluijden binnen dese dorpe. Verklaring
over slechte
dienst
dog dat deselve veerschippers buijten twijffel bij mankement van scheepen, al een geruijme tijd nagelaten
verlening
hebben des dingsdag herwaarts te vaeren, maer in tegendeel op den woensdag of donderdag
veerschip
Dat gemelde schippers en speciael veerschipper Arij Mechielsz in de fout gaat; beschonken
A016: 12-05-1713; Acte van scheijding. Jan Teunisz weduwenaer van Bijtje Jans die eerst weduwe was van
Teunis Jacobsz wonende tot Oud Bussum ter eenre ende Dirk Cornelisz en Jan Jansz Jonge voogden
over de kinderen bij Teunis Jacobsz en Bijtje Jans nagelaten ter andere sijde; land
A017: 04-05-1714; Huwelijckscontract tusschen Gerrit Jacobsz jonghman toecomende bruijdegom geassisteert
met Maghteltje Hendricks weduwe van Jacob Gerritsz Snijder sijn moeder mitsgaders Pieter
Gerristz Snijder en Lambert Killewigh schout, sijn vooghden ter eenre, en Jannetje Jans Jonge doghter
toecomende bruijd geassisteert met haer vader Jan Jansz Jonge regerende buijrmeester alhier ter
andere sijde. Inbreng bruijdegom: stukken land, f 2.000 en een obligate van f 150 t.l.v. Gerbert Willemsz;
de bruijd brengt in: een huijs, stukken land, een lijfrente brief van f 500, twee obligaties van elk f 500 t.l.v.
‘t gemene land en f 1.300
A018: 25-05-1714; Huwelijckscontract tusschen Gerrit Swanincksz Vos jongeman toecomende bruijdegom ter
eenre ende Maghteltje Hendricks lest weduwe van Gerbert Willems toecomende bruijd ter eenre.
Bruijdegom brengt in: de klederijen ‘t sijnen lijve behorende. De bruijd brengt in: vele stukken land, 1
huijs en erve door de bruijd bewoont; nogh 1 huis gekomen van Jan Klink. Item een ½ huijs gekomen
van Gerritje Jacobs, en nogh f 5.600
A019: 01-06-1714; Huwelijckscontract tusschen Hendrick Evertsz weduwenaar van Niesje Cornelis ter
eenre ende Trijntje Coopman jongedoghter geassisteert met Cornelis Coopman haer vader ter andere
sijde. De bruijdegom brengt in: 2 huijsen ter waarde van f 400 en f 510, 3 koeijen, huijsraed. De bruijd
brengt in: klederen tot haren lijve behorende
A020: 12-05-1713; Acte van bewijs. Fredrick Knollenburgh weduwenaar van Lambertje Cornelis
Killewigh te kennen gevende tot een 2e huwelijk te begeven, bewijst aan sijn kint genaemt Tijmentje
(Fredricks) Cnollenburgh komt met de voogden Cornelis Killewigh, Grootvader en Lambert
Killewigh, Oom van het selve kind, zijn overeengekomen: f 1.250 diverse sieraden, en opvoeding
A021: 07-12-1714; Acte van bewijs. Grietje Gerberts weduwe van wijlen Cornelis Willem Evertsz ter eenre
ende Jan Claes Volckertsz en Jacob Killewigh als vooghden over 2 nagelaten kinderen met name
Evert Cornelisz en Gerbert Cornelisz : f 2.000 en vele stukken land, en opvoeding
A022: 24-05-1714; Acte van bewijs. Maghteltje Hendricks laest weduwe van Gerbert Willemsz bewijst t.b.v.
van hun kind genaemd Nelletje Gerberts, i.v.m. de wens van 1e comparant van een nieuw huwelijk, komt
overeen met de voogden Claes Willemsz Boer en Claes Lucasz Swart:
- Eerstelijk dat haer voorn. kind Nelletje Gerberts door ‘t afsterven van haer grootvader Willem Evertsz:
veel land en f 1.461; nog eens veel land en f 3.258 en opvoeding. En aen haer voorsoon Gerrit Jacobsz
bij sijn huwelijk enz.
A023: 24-03-1714; Huwelijckscontract. tusschen Jacob Lubbertsz Baes weduwenaer van Bieltje Jacobs
Wit toecomende bruijdegom ter eenre, en Maghteltje Jacobs jongedoghter toecomende bruijd beijde
woonaghtigh tot Huijsen ter andere sijde. Bruijdegom brengt in: 1 huijs, stukken land. De bruijd brengt in:
klederen tot haren lijve behorende (P.S. moet zijn Bieltje Jacobs en Maghteltje Jacobs Wit)
A024: 19-05-1715; Acte van scheijding . Gijsje Lamberts weduwe wijlen Reijer Goossens ter eenre, ende
Wijchert Jacobsz (Backer) en Jan Claes Volckertsz als vooghden over de minderjarige, mitsgaders
Gerritje Reijers, Grietje Reijers en Goossen Reijers meerjarige kinderen ter andere sijde enz.
A25: Op 11-09-1715 verklaren Willem Cornelisz Koeman, (50) en zijn huijsvrouw Claasje Jansz Doorn
(51) dat zij Lambert Hendrixen Visscher, diaken in voorn. Dorp, hebben horen zeggen dat de Domine
van de Vuurst van zijn levensdage niet genomineerd zal worden.
A26: Op 16-10-1715 verklaren Huijbert Dirksen, 59 jr, Willem Dirksen 58 jr, Jan Willems Jonker 55 jr,
Lambert Evertsz d’oude 48 jr, Jan Claasen 42 jaar dat het aantal mannen ledematen die moeten
stemmen op beroepingen van een Predikant binnen voorn. dorpe bestaat uijt ontrent 130 personen.
A027: 25-11-1715; Dorp betaald voortaan de verpondingen van het land toebehorende aan de kerk.
Veel handtekeningen
A029: 15-05-1716; Judick Jans hebbende een natuijrlick kind, genaemt Jannetje oud ontrent 3 Jaren ter
eenre en Jacob Tijmensz en Lambert Hendricksz Visser als vooghden; aen haer kind schuldigh: f 700
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A031: 18-09-1716; Inventaris goederen nagelaten bij Hendrick Evertsz Ruijn eerst weduwenaer van Neeltje
Cornelis en laest getrouwt met Trijntje Coopmans; 3 huijsen waarvan een naast Cornelis Coopman,
diverse schepenkennissen f 50 tot f 200 o.a. ten laste van Jan Hendricksz Leerenmouwen, Nanningh
Cornelisz en Cornelis Willemsz Coopman, Marritje Goossens, Lambert Lambert Prins, Jeuriaen
Bastiaensz, Jan Claesz Kruijmert, winkelwaren, enz Voorkind van Hendrick Evertsz. Ter presentie
van Jacob Tijmensz en Jacob Cornelisz Metselaer als vooghden over het nagelaten kind van Hendrick
Evertsz Ruijn
A032: 25-11-1716; Huwelijckscontract. tusschen Dirck Wesselsz jonghman toecomende bruijdegom
geassisteert met Wessel Dircksz sijne vader ter eenre en Aeltje Joosten jongedoghter toecomende bruijd
geassisteert met Mr. Lucas de Swart en Gerrit Jansz Velsen hare vooghden ter andere sijde. Bruijdegom
brengt in: zijn lijfsklederen. De bruijd brengt in: ½ huijs, 2 stukjes land
A033: 20-07-1716; Hendrick Matthijsz van der Woert weduwenaar van Gouwetje Jans, een 2e huwelijk
wensende, bewijst aan sijn nagelaten kind genaemt Jan Hendricksz en diens voogden Wijchert Jansz
Doorn en Arent Hendricksz Kuijper: 3 stukjes land en opvoeding
A036: 16-04-1717; Betreft obligatie van f 4.200 ten laste van het dorp waarvan f 4.000 ten laste van de kerk over
ettelijke jaren genomen van Gijsbert Pater, en aan sijn enige erfgenaem Mr. Nicolaas Pater zaliger; dat
na lang zoeken en aandringen Juffr. Maria Damen als procuratie hebbende van haar moeder vrouwe
Clasina Pater die mede-erfgenaam was van voorn. Mr. Nicolaas Pater
A37:
30-04-1717; Acte van uijtkoop of bewijs tusschen Harmen Tijmensz weduwnaar van Aeltje Hessels ter
ene en Jacob Tijmensz en Roelof van der Horst als voogden over het nagelaten kind genaamt Tijmen
Harmensz van hem en Aeltje Hessels gepasseert op 30-04-1717:
- een morgen toebaxland gelegen onder Niekerk onder Willigenburgh waarvan het voorn. kind als
erfgenaam van zijn grootvader Hessel Jansz Coppen 3/8 en Dirck Campen de ½ is competerende
- Item 1/8 stuk land gemeen met voorn. Dirck Campen waarvan het kind al 3/8 toebehoort;
- En nog een soome van f 550
A038: 21-03-1715; Jacob Lubbertsz Baes weduwenaer van Belitje Jacobs, wenst een 2e huwelijk, doet bewijs
aen sijn drie (3) sonen: f 125/kind en opvoeding
A039: 08-07-1718; Joost Vree dienaar der Justitie en het boden-ampt waarnemende bij absentie van den
schout, controleerde op 06-07-1718 op den “dank, vast en bedebdag”diende sig te informeren off niet
imandt tegens het verbod van den souvrain arbeijdende was oft opentlijke neringe quam te doen, en indien
gevallen de sodnaige alsdan te bekeuren: Vondt Lambert Pronck thuis over een kuip met haring met in
sijn hand een speet 6 a 7 haringe en sijn dogter besig was in de hang te leggen om haring te roken.
A40: Testament Wijchert Willemsz . Op 25-07-1718 Wijchert Willemsz oud schepen deses dorps weduwnaar van Gerretje Cornelis, verklaarde na te laten en te legateren aan zijn night Jaepje Hendricks
nagelaten dochter van Hendrick Ceders/Oeders ?? en Tijmentje Willemsen som van f 50
Item aan Lubbert Jacobsz zijnde een zoon van Jacob Lubbertsz en Hendrickje Willems een som van f
6,-. Voor alle overige goederen wordt de helft erfgenaam zijn zuster Claesje Willems of haar kind of
kinderen, en voor de andere helft Ebbe Huijbertsz, zoon van Huijbert Ebbe of zijn kind of kinderen
Zie ook ORA-3216A010; 29-08-1712
A042: 13-10-1718; Gerrit Jansz Doorn, Tijs Jansz Doorn, Gerrit Jansz Doorn de Jonge, Willem Cornelis
Koeman als getrouwt hebbende Claesje Jans Doorn, Willem Gerritsz in huwelick hebbende Aeltje
Jans Doorn, te samen kinderen van Jan Gerritsz Doorn,
- Item Jan Jansz Doorn sone van Jan Jansz Doorn, mitsgaders Wijchert Jansz Doorn, Jan Willemsz
Boer getrouwt met Jannetje Jans Doorn, haer sterck makende voor Cornelis Rebel in eght hebbende
Aeltje Jans Doorn alle kinderen van Geertje Gerrits Doorn, als mede
- Harmen Jacobsz als vooght over Marritje Rutten, bejaerde, dogh innocente doghter van Claesje Jans
Doorn, en eijndelijck
- Marten Pietersz, Claes Pietersz haer sterck makende voor Ysaack Pietersz en Eultje Pieters kinderen
van Theuntje Hendricks Smit
- alle te samen pretense erfgenamen van Marritje Gerrits Doorn, in gevolge van haer laeste wille
gepasseert tot Weesp voor den Notaris Theodorus Ehout ? gaan accoord met bemiddeling over verdeling
erfenis
A043: 17-05-1718; Acte van bewijs. Dirck Elbertsz Breet weduwenaer van Aeltje Willems, wensende een 2e
huwelijck, bewijst aen sijn minderjarige soon genaemt Elbert Dircksz en de voogden Jacob Wijchertsz
Backer en Harmen Tijmensz : 10 stukken land en f 200 en opvoeding
A044: 07-02-1719; Elbert Cornelisz lest weduwenaer van Weijntje Cornelis ter eenre, mitsgaders Dirck
Claesz wonende tot Edam en Gijsbert Elbertsz wonende op Spakenburgh als getrouwt hebbende
Belitje Cornelis, soo voor haer selven en als Oomen en vooghden over Besseltje Pieters nagelaten
doghter van Pieter Cornelisz, haer sterck makende voor voor Reijn Cornelis, te samen erffgenamen
van de voorn. Weijntje Cornelis ter andere sijde sijn over navolgende overeengekomen:
- dat voorn. Elbert Cornelisz f 100 betaald; hij heeft nog onmondig kind bij zijn 1e vrouw
A045: 17-05-1718; Geertje Gerrits weduwe van wijlen Hendrick Tijmensz Velsen, wensende een 2e
huijwelick, bewijst aen haer 2 minderjarige kinderen, met name Gerrit Hendricksz en Tijmen
Hendricksz, met de vooghden Wijchert Jansz Doorn en Ebbe Dircksz: 6 stukken land, een weefgetouw,
f 25 en opvoeding
A046: 03-02-1719; Acte van scheijding. Alsoo Barent Jacobsz Wacker en Aeltje Cornelis de Graeff eghte
luijden zedert een geruijme tijd geleden geen samen woningh off gemeenschap van tafel en bed gehad
nadat sij geprocreeert hadden een doghtertje genaemt Cornelia Barents.
Dat inmiddels is overleden Ariaentje Willems moeder van de voorn. Aeltje Cornelis weduwe van
Cornelis de Graeff.
Aeltje Cornelis de Graeff is somtijts niet wel bij haer verstant en onbequam om hare kind off goederen te
regeren en administreren. enz. Veel geld / Veel namen
A048: 12-06-1719; Marritje Lamberts weduwe wijlen Jan Pietersz Keijser, wensende een 2e huwelick,,
bewijst aen haer drie (3) kinderen met de voogden Maes Pietersz en Jan Lambertsz Bos: f 400 en
opvoeding
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A052: 18-08-1719; Gerrit Jansz Doorn en Willem Koij reders en Coopluijden alhier woonaghtigh verklaren
dat Arij Michielsz, ordinaris veerschipper van Amsterdam op Huijsen, aangekomen bij de hommekes
boom voor de voorstad sagen datte voorsz boom gesloten wierd, en dien volgens niet binnen konden
komen, vloeckende seijde ick wenschte datte coopluijden door son en maen doorsloegen en dat sij de
duijvel in de donder wegh sloegen met meer diergelijcke vloeckende woorden enz.
A053: 09-11-1719; Jannetje Claes weduwe van wijlen Ebbe Willemsz Koij, Coopvrouw en Rederesse in
verscheijde waeren, te kennen gevende dat sij vermits haer hoge Jaren niet present kan wesen, om hare
negotie over al te aghtervolgen en waer te nemen soo in het incopen als vercopen alsmede het invorderen
van schulden en andersins als sulx wel behoort, derhalve goedgedaght hadde de behulpsame hand te
nemen van haer soon Claes (Ebben) Koij
A054: 03-11-1719; Pieter Gerritsz Snijder weduwenaer van Marritje Lubberts ter eenre ende Jan Pietersz,
Jacob Pietersz, Lambert Pietersz haer sterck makende voor Jan Pietersz en Lubbert Pietersz alle
kinderen en erfgenamen van haer voorn. moeder Marritje Lubberts; verdeling huis en boedel
A55:
Testament van Willem Cornelisz Koeman/Koeboer en Claesje Jansz Doorn
Op 04-12-1719 compareerden voor Aert Jacobsz Vos en Jan Jansz Doorn schepenen tot Huijsen,
Willem Cornelisz Koeman (ziek) en Claesje Jansz Doorn
dat als haar moeder Geertje Gerrits Doorn alsdan nog in leven is haar legitieme portie krijgt
A59:
Testament van Tijmen Pietersz Schram
Op 15-04-1720 verklaarde testateur Tijmen Pietersz Schram dat
zijn dochter Jannetje Tijmens getrouwt met Goossen Jansz haar legitiem portie zal ontvangen
zijn dochter Aefje Tijmens getrouwt met Dirck Cornelisz voor de ene helft en
Tijmen Jansz zoon van zijn voornoemde dochter Jannetje Tijmensz voor de wederhelft
zijn huijsvrouw Willemtje Anxs / Angris gedurende haar hele leven
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Alfabetische index, tevens voor 3218
A001: 14-03-1721; Juffr. Jannetje Pieters Oostveen weduwe van wijlen Monsr. Gerrit Schaap wonende
alhier binnen dezen dorpe verklaarde te magtigen de E. Gerrit Tijmensz Doorn mede wonende alhier ten
behoeve van haar te verkopen alle roerende goederen bestaande in Cattoen, haars garen, seijl rollen als
andersints ‘t geen de ordinaire negotie van haar voorn. man Zaliger enz
A003: 10-01-1721; Scheiding en deling goederen metter dood ontruijmt bij Hendrik Willemsz Boom en
Reijntje Gerrits in leven egteluijden binnen den Dorpe Huijsen, gedaan maken bij Jacob Tijmensz en
Aart Gerritsz Coppen als voogden over:
‘t minderjarige kint van Marritje Hendriks Boom genaamt Gerritje Harmens ter eenre, ende
- Gerrit Hendriksz Boom (4 kinderen) ter ander zijde
zijnde kinds kint, en soon van de voornoemde Hendrik Willemsz Boom en Reijntje Gerrits volgens
testament Nots. Jan Nagtglas binnen Naarden 29-01-1716: huizen, f 1.688,- land, koeien
A004: 24-05-1721; Langstlevende Testament. Jacob de Swart Mr. Chirurgijn (ziek te bed liggende) alhier en
Teuntje Hendriks de Jonge Egteluijden wonende tot Huijsen
A005: 24-10-1721; Cornelis Killewig (65) oud schepen en Buijrmeester deses dorps, Lambert Rijksz Lustig
(65) mede oud schepen alhier verklaarden ter requisitie van d’Heer Pieter Anthonij de Hubert Heere
van Cruijningen Rilland en Drost van Muijden, Bailliuw van Goiland hooftofficier van Weesp
WeesperCarspel en Hoogbijlemer @@@, dat sij comparanten zedert den Jaare 1665 tot den Jaare
1695, binnen dese dorpe huijzen als schouts resepctievelijk gekent hebben de personen van Jan
Lambertsz Swart, Pieter Jansz Visser, Lourens de Wolff, Kornelis de Jong en Claas Rijksz Brakel
en seer wel te weten dat geduijrende de bedieninge van de resp. schouten altoos een bode binnen dese
dorpe huijsen is geweest en de schouten altoos binnen dese dorpe en Jurisdictie van dien hebben geexcerceert het afslagersampt enz. Dat na voorn: Claas Rijksz Brakel is gesuccedeert Lambert Killewig.
Wijders compareerden mede Maria Claas de Swart (87) en Lubbert Jacobsz (89) en verklaarden dat
Claas Huijgen de Swart in de Jare 1642 schout is geworden, in den Jaare 1656 in desselfs plaatse is
gesuccedeert Claas Jan Swarten, en dat vervolgens is gesuccedeert Elbert Jansz Swarten en Jan
Lambertsz Swart.
- Compareerden meede Claas Jacobsz Jongerden (59) en Aart Jacobsz Vos (55), beijde oude schepenen
en verklaarden seer wel gekent te hebben de schouten Pieter Jansz Visser, Lourens de Wolff, Kornelis
de Jong en Klaas Rijksz Brakel
- Maria Claas de Swart verklaarde dat Claas Huijgen de Swart haar vader is geweest.
A007: 17-04-1722; Anx Willemsz weduwenaar van Jannetje Hendriks ter eenre en Willem Gerbertsz Rebel
en Lambert Hendriksz Visser als voogden over het minderj. nagel. kind ter andere sijde, zijn
overeengekomen: f 250,-, sieraden, een stuk boulant en opvoeding
A009: 29-01-1723; Lijsbet Gijsberts laast weduwe van Jacob (Gerritsz) Swem ter eenre en Lambert
(Gerritsz) Swem enigste broeder en universele erffgenaam van de voorn: Jacob (Gerritsz) Swem aan
wie hij f 25:10:- geleend had
A012: 07-05-1723; Testament. Lambert Jansz d’Oude verklaarde als enige, universele erfegenaam zijn zuster
Aaltje Jans gehuwd met Willem Tijmensz, mits zij aan testateurs broeder Tijmen Jansz gedurende zijn
hele leven f 50/jaar uit te keren tot zijn overlijden
A018: 08-10-1723; Acte van deliberatie. Voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Pieter
Lambertsz Smit
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A019

3217

A020

3217

A021

A019: 13-10-1723; Pro Deo; Jannetje Frederiksz Leeken (56), mitsgaders Nelletje Jansz (48) beijde wonende
tot Naarden alsmede Huijbert Lambertsz (60) in huwelijk hebbende Annetje Gerritsz Peet wonende
tot Huijsen die op verzoek van de diaconie armen tot Huijsen verklaarden dat van:
1e comparant Jannetje Fredriks Leeken haar moeders vader, Johannes Petus in sijn leven Predikant tot
Naarden, noch twee (2) volle broeders en een suster heeft gehad sijnde de eene broeder genaamt Pieter
Jansz Houtwijk in leven gewoont hebbende op Boomsloot tot Amsterdan sijnde geweest wijncoper aldaar,
en de andere genaamt Gerrit Jansz Peet, in leven gewoont hebbende tot Huijsen in ‘t huijs daer nu de
schepen Jacob Killewig inwoont, en de suster genaamt Geertje Jansz in leven gewoont hebbende tot
Naarden.
Verder verklaarde 1e comparant hoe:
-den voorn: P: Jansz een eenige soon, Johannes Houtwijk genaamt, welke al voor veele Jaaren voor de
Camer van Zeelant na Oostindie is gevaren en verders dat:
- Gerrit Jansz Peet voorn: drie dogters nagelaten heeft:
1. de oudste genaamt Lijsbet Gerrits toegenaamt Blinde Sussje, dewelke van de diaconie tot
Huijsen onderhouden is geworden, en
2. de anderen genaamt Weijntje Gerrits van dewelke nog heden in leven is eene dogter genaamt
Jannetje Jans wonende alhier tot Huijsen, welke Jannetje Jansz voorn: met hare twee (2)
kinderen tot dato deses nog onderhoud heeft van de diaconie, en
3. de derde genaamt Annetje Gerrits dewelke den 03-01-1719 overleden is, van dewelke noghthans
een eenige soon in leven is, genaamt Lambert Huijbertsz,
- alsmede dat Geertje Jansz voorn: de suster van haeren grootvader sijnde, onder anderen nagelaten
heeft een soon genaamt Frank Soudaen, van welke nog een eenige soon heden in leven is genaamt
Jacobus Soudan, wonende in het 3e huijs van delvolvestraat op de Heeregragt tot Amsterdam.
Wijders verklaarde 1e comparant dat sij dikwils uit de mond van haer moeder Lidia Petus heeft gehoord en
verstaan, hoe dat Johannes Houtwijk voorn: sijnde een soon van haeren voorn: vaders broeder, haer
volle susterling was, ende dat ook de dogteren van haeren andere vaders broeder Lijsbet Gerritsz Blinde
Sutge genaamt, Weijntje Gerritsz en Annetje Gerritsz mede volle susterlingen waren van de vorrn:
Johannes Houtwijk ja ook dikwills uijt de mond van haren voorn: moeder heeft verstaan, dat sij alle Jaren op
Amsterdamse kermis gewoon wat bij haren voorn: oom Pieter Jansz Houtwijk, vader van de voorn:
Johannes Houtwijk aan lange tafelen ten eete te gaan.
Eijndelijk verklaarde 1e comp. dat haeren grootvader Johannes Petus, ende sijne twee (2) broeders Pieter
Jansz Houtwijk en Gerrit Jansz Peet, en sijn suster Geertje Jansz broeders en susters waren, en op hare
begraaffenisse altijt gebeden was, dat sij comparant het dikwijls heeft gehoor van haar moeder die meer als
80 Jaren was, wanneer deselve voor 4 Jaren deser werelt quam te overlijden (1719: 80 Jaar; geboren 1639);
Verders verklaarden de 2 laatste comparanten:
- mede seer dikwills uijt de mond van Lidia Petus hebben horen seegn, maer enz. bevestigen verhaal; en
- Frank Soudaan tot Naarden voogt was van de voorn: Johannes Houtwijk,
- dat de voorn: Lijsbet Gerritsz, Blinde Sussje ende de voorn. Annetje Gerrits als dogters van Gerrit
Jansz Peet susterlingen (nigtjes) waren van Frank Soudaan; dat zij gevraagd werden voor de begrafenis van de vrouw van Johannes Houtwijk en op verzoek van zijn zoon Jacobus Soudaan bij die van
zijn vader, ja selfs bij die van Jacoba de gewesen huijsvrouw van sijn soon Jacobus Soudaan tot
Naarden
blz. 5: Wijders compareerde Maria Claas de Swart (89) heeft in de tijd dat haar vader Klaas Huigen de Swart
alhier schout was regelmatig in haer vaders huijs een langagtig man sijnde een wijncoper van
Amsterdam en de broeder van Gerrit Jansz Peet en van de Predikant Johannes Petus, Gerrit
Elbertsz Tass (88), Aaltje Gijsbertsz (78), Marritje Lamberstz (68), Lambert Rijksz Lustig (67) alle
wonende binnen Huijsen
blz. 8: Aaltje Pieters weduwe van meergen: Predikant Johannes Petus
A020: 07-04-1724: Gerrit (Swaningh) Vos weduwenaar van wijlen Maghteltje Hendriks, wonende alhier, te
kennen gevende dat hij gedurende zijn huwelijk heeft genegotieert in kaars garen en kattoen garen,
seijlrollen als andersints met diverse personen soo binnen de Stad Amsterdam als andere plaatsen,
verklaarde dat alle nog te innen penningen uijt voorn negotie geheel competeren aan Gerrit Jacobsz
Snijder mitsgaders Claas Willemsz Boer en Claas de Swart beijde voogden over Nelletje Gerberts,
welke Nelletje Gerberts en de voorn: Gerrit Jacobsz Snijder, dogter en soon en universele
erfgenamen sijnde van wijlen Magteltje Hendriks
A021: 28-06-1724; Abraham IJsaksz en Judith Hendriks egtelieden, mitsgaders Cornelis Evertsz Bakker als
mede Jacob Huijbertsz en Jacob Cornelisz alle wonende tot Huijsen verklaren ter requisitie van
Hendrik van Weerland schout dat in het huijs van Judith Hendrikcs is ingekomen Gerard Ploos van
Amstel en desselfs huijsvrouw, bij haar hebbende een metselaar genaamt Cornelis Vlaming en Arie
Ariansz sijnde een opperman, en immediaet de hande sloegen aan de toonbank en afbraken enz
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A022: 25-10-1724; Marten Jansz Bout en Hendrik Jansz Bout voor haar selfs en de rato caverende voor haar
susters Geertje Jans Bout en Claasje Jans Bout alle de enige kinderen van Jan (Gijsbertsz) Bout die
een halve Broeder is geweest van Claas Gijsbertsz Bout overleden binnen dese Dorps Huijzen
Mitsgaders Rut Perk als getrout sijnde met Grietje Jacobs Bout, enige nagelaten dogter van Jacob
Gijsbertsz Bout die een volle broeder is geweest van de gemelde Claas Gijsbertsz Bout.
Nog Tijmen Willemsz enige nagelatene soon van Willemtje Gijsberts (Bout) die een halve suster is
geweest van de gemelde Claas Gijsbertz Bout
Als mede Dirk Tijmensz Cos soo voor sig selve als de rato caverende voor Neeltje Jans, dogter van
Willemtje Tijmens (Cos), welke Willemtje Tijmens (Cos) een dogter en hij comparant een soon is van
Neeltje Gijsberts Bout, — sig verder sterk makende voor het enige nagelaten kind van Jan Tijmensz Cos
welke mede een soon was van de voorn: Neeltje Gijsberts Bout; Compareerde mede Willem Ebbe Koij en
Jan Gerritsz Commin buurmeesters deses dorps huijzen als alimenterende Tijmen Jansz Ruijter sijnde
mede een kint van de voorn: Willemtje Tijmensz en die alle te samen kind en kindskinderen van de
meergem: Neeltje Gijsberts Bout welke een halve suster is geweest van de voorn: Claas Gijsbertsz Bout
Wijders compareerde Jan Schaapherder als in huijwelijk hebbende Gerritje Cornelis en uijt dien hoofde
voor sig self en nog benevens Jacob Tijmensz de rato caverende voor Willempje Cornelis, die benevens
sijne huijsvrouw kinderen sijn van Claasje Gijsberts Bout; en nog deselve Jan Schaapherder en Jacob
Tijmensz de rato caverende voor Jan de Kapper en Claasje Hendriksz beijde kindkinderen van de voorn:
Claasje Gijsbertsz Bout; nog compareerde Gerrit Doorn als voogd over Jan Tijsz Doorn, welke een soon
is van Geertje Cornelis, die een dogter was van Claasje Gijsbertsz Bout, welke Claasje Gijsbertsz Bout
mede een halve suster was van de voorn: Claas Gijsbertsz Bout, en dus alle de voorn: comparanten te
samen enige en universele erffgenamen van de voorn: Claas Gijsbertsz Bout.
Verder compareerde:
Harmen Jacobsz broeder van wijlen Geertje Jacobs in leven weduwe van Claas Gijsbertsz Bout
Jacob Wijgertsz nagel. sone van Wijgert Jacobsz die een volle broer was van de voorn: Geertje Jacobsz
Nog Gerrit Vos en Claas Ebbe Koij als voogden over de 2 minderj. kinderen van Jan Claasz Post en
Aaltje Lambertsz welke Aaltje Lamberts de enige nagelaten dogter was van Lijsbet Jacobsz, en deselve
een suster van Geertje Jacobs
Compareerde wijders Claas Jacobsz Jongerden een soon van Gerritje Jacobs die mede een suster was van
meergen. Geertje Jacobs
Als mede Lambert Lambertsz Prins soons soon van de voorn. Gerritje Jacobs geprocreeert bij Claasje
Jacobs (Jongerden)
en nog deselve Claas Jacobsz Jongerden in qualt als mede voogd nevens Jacob Harmensz over de drie (3)
minderj. kinderen van Claasje Jacobs (Jongerden), die een dogter was van gem: Gerritje Jacobs
Nog compareerde Meijns Claasz, mitsgaders Rijk Hendriksz als in huwelijk hebbende Gerritje Claas te
samen de enige nagelaten kinderen van Claas Meijnsz en Geertje Jacobs (Jongerden), sijnde deselve
Geertje Jacobs (Jongerden) en dogter van Gerritje Jacobs en deselve een suster van Geertje Jacobs
weduwe van Claas Gijsbertsz Bout
Laastelijk Wijgert Jansz Doorn alsmede Cornelis (Gerbertsz) Rebel getrouwt sijnde met Aaltje Jans
Doorn, en Jan Willemsz Boer in huijwelijk hebbende Jannetje Jans Doorn, mitsgaders Jacob Tijmensz in
qualt. als voogd over Marritje Rutten dogter van Claasje Jans Doorn alle te samen kinderen en kindskind
van Jan Jacobsz die een broer is geweest van Geertje Jacobs,
Sijnde de voorn: laaste comparanten te samen de enige en universele erfgenamen van Geertje Jacobs in
leven weduwe van Claas Gijsbertsz Bout
en gevolgelijk alle de comparanten in dese gemelt de enigste erfgenamen ex Testamente van Claas Gijsbertsz
Bout en Geertje Jacobs in leven egtelieden alhier tot Huijzen., tekennen gevende op 29-09-1724 publicq te
hebben vercogt een huijs mitsgaders enige landerijen waartoe gemachtigd waren Jacob Tijmensz en Jacob
Wijgertsz
A023: 10-11-1724; (4 van 10) Inventaris en acte van scheijdinge (voorheen gemaakt tusschen de kinderen van
Meijns Rutgersz en Teuntje Hendriksz in leven egtelieden ter eenre mitsgaders de twee nagelaten
kinderen van Cornelis Aartsz die den selve Corn: Aartsz na dode van de voorn. Meijns Rutgers in
huwelijk heeft geprocre-eert bij de voorn: Teuntje Hendriks ter andere sijde) te beurt zijn gevallen aan
de voorn: 2 nagelaten kinderen van Cornelis Aartsz verwekt aan Teuntje Hendriks
Mitsgaders verdeling vanwege Claas Jacobsz Schram, Jacob Killewig en IJsak Spilt als voogden over
een van de voorn. kinderen, met name Aart Cornelisz Aartsz ter eenre, en Lambert Tijmensz als
getrout hebbende Hendrikje Cornelis ter andere sijde
De voorn: Hendrikje Cornelis en Aart Cornelisz Aartsz vallen bij lotinge te beurt:
- 7/10 portie in een huijs bij Cornelis Aartsz in leven bewoont; veel land
- voorts is in de gemene boedel na overlijden van Cornelis Aartsz en Teuntje Hendriks, eertijds weduwe
van Meijns Rutgers, in contante penn: bevonden f 392:6:8 plus nog wat, waarvan de 2 kinderen van
Cornelis Aartsz de helft krijgen
- Benevens de bovenstaande verdere gelds verdeelt in 5 egale deelen waar van de 3 kinderen van Teuntje
Hendriks, verwekt bij Meijns Rutgers 3/5 en de andere kinderen 2/5
A024: 06-01-1725; Jannetje Cornelis (van Nigtevegt) weduwe van wijlen Leendert Vergoes wonende tot
Huijzen, siekelijk te bedde liggende, te kennen gevende dat sij comparanten voor de Nots. Backer tot
Amsterdam gepasseert hadden een testament, waarin sij legateert aan de Mennoniete Armen van de
Gemeente deses dorps Huijzen een somme van f 1.000
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A029

3217

A031

3217

A033

A025: 17-01-1725; (16 van 31) Staat van Inventaris van de gehele gemene boedel van Leendert Jansz Vergoes
en Jannetje Cornelis van Nigtevegt in leven egtelieden op den 06-01-1725 metterdood ontruijmt,
vanwege de Heeren Jacob Vergoes wonende tot Amsterdam, Jacob Tijmensz en Jan Vergoes Pieter
soon (Jan Pietersz Vergoes) woonagtig binnen dese dorpe Huijze, Antonij Laars Coopman tot
Haarlem en Jan Vergoes Jacob soon (Jan Jacobsz Vergoes) wonende tot Amsterdam, alle te samen
als executeurs van den Testamente van voorn: Jannetje Cornelis van Nigtevegt.
Eerstelijk het testament van voorn: Jannetje Cornelis van Nigtevegt gepasseert 14-07-1719, Nots. Johannes
Backer tot Amsterdam; Nog seeckere acte van Jannetje Cornelis van Nigtevegt gepasseert 21-07-1724,
Nots. Adriaan Baars tot Amsterdam
Nog seecker boek waarin diverse diverse effecten en obligaties genoteert genoteert met de hand van Leendert
Jansz Vergoes en de voorn: Jannetje Cornelis, van buijts getekent met de letter A
2 huijsen binnen den dorpe, land, land en een huijs in Nigtevegt,
vele schepenkennisse en obligaties ten laste van
- Cornelis Cornelisz Boes: f 100
- Evert Pietersz van Voorthuijzen wonende tot Vreeland, 18-04-1712: f 600
- Lambert El tot Huijsen, 17-11-1717: f 100,- Huijbert Dirkse wonende tot Huijzen, 21-05-1709 en 01-02-1711:f 1.000
- Lijsje Jacobsz Vos wonende tot Huijzen 01-05-1720: f 100
- Gijsbert Tijmensz Schipper van Huijzen, 02-11-1715: f 400, rest nog f 300
- Dirk Ploos tot Blaricum 1712, ... 1723: f 800
- Pieter Tijmensz Rademaker wonende tot Huijzen 01-03-1717: f 30
- Hendrik Gerritsz Louwen wonende tot Huijsen, 26-03-1710: f 400
- Jacob Vergoes de Oude wonende tot Amsterdam 01-01-1724/01-05-1729: f 6.000 / f 3.000
- Willem Tijmensz de Jong wonende tot Huijsen 10-07-1710: f 800 + f 200
- Tijmen Jacobsz wonende tot Huijsen 28-11-1715: f 1.000 + f 300
- Roeloft van der Horst wonende tot Amsterdam: f 1.500 + f 500 + f 600 + f 600 + f 600
- De reeckening van voorn: Jannetje Cornelis weduwe van wijlen Leendert Jansz Vergoes en Jan
Vergoes Pieter soon (Jan Pietersz Vergoes) met de andere ider voor de helfte in compagnie genegotieert,
beloopt ten behoeve van deselve op een somme van f 12.000
- Marijtje Goossen wed.v. Adriaan Huijbertsz wonende tot Huijsen 17-11-1717: f 100
- Maria Verburg wed. van wijlen Jan Vergoes wonende tot Haarlem 01-01-1713:f 7.500; rest f 5.000
- Cornelis van Putten wonende tot Haarlem f 3.000 + f 2.500 + f 1.000
- Jacob Tijmensz wonende tot Huijsen 01-09-1709: f 3.000; rest f 1.500
- Jacob Vergoes de Jonge wonende tot Amsterdam 04-06-1720: f 3.000 + 1.000
- Claas Lambertsz Prins wonende tot Huijsen 24-06-1711: f 100 ; deze debiteur is insufficient
- Jan Vergoes Jacobsz wonende tot Amsterdam 01-04-1725: f 5.000 + f 4.000 + f 5.000
- Lambert Prins en Marijtje Jans wonende tot Huijsen 13-11-1722: f 1.000 + f 1.000
- Cornelis Geurtsz Spilt wonende tot Nigtevegt landhuur f 140
Blz. 16: Volgt de boedel
A026: 26-01-1725; De E. Jan Jansz de Jonge (55) oud Buijrmeester en regerend Raad des voorn. dorps
mitsgaders Trijntje Cornelis Coopman (53) huijsvrouw van Tijs Jansz Doorn verklaarden ter requisitie
van Elisabet Gijsberts Schouten wonende tot Amsterdam dat requirante enige en nagelaten dogter is
van wijlen Gijsbert Willemsz Schouten en Aagje Wouters, welke voorn: Gijsbert Willemsz Schouten
een kassemaker was binnen Amsterdam. Tevens verklaarde laaste comparant dat de overleden vader
van Johannes en van Jacobus (Willemsz) Bus, van Leijden, genaamt Willem Willemsz de eijge volle
broeder is geweest van wijlen voorn: Gijsbert Schouten vader van de requirante in dese.
A027: 05-02-1725; Betreft bevestiging ontvangst legaat van f 1.000 van wijlen Jannetje Cornelis van Nigtevegt
middels Jacob Tijmensz en Jan Pietersz Vergoes als mede-executeurs van het testament
A028: 24-02-1725; Nicolaas Bilsteijn en Ebbe Dircksz als diaconen van de Ger.Gem., als hebbende
gealimenteert en nog onderhoudende Botje Tomas alhier woonagtig sijnde, een bejaarde en wettelijk
nagelaten dochter van Annetje Claas verwekt bij Tomas Jansz Pomp en een volle susters kint of
sustersdogter van Marritje Claes, die in leven de huijsvrouw was van Hendrik Rijksz van der
Lustig, welke Marritje Claas op de 11-02-1720 tot Sneek in Vriesland is overleden. Brieven van Ate
Sipkens uijt Sneek, waarin gemeld wordt dat voorn: Hendrik Rijksz van der Lustig op 13-02-1725
binnen Vriesland tot Sneek is overleden en dat in zijn Testament gepasseert oor seecker Notaris binnen
Sneek, waarin hij de vorrn: Marritje Claas institueert tot erfgenaam van der selver nalatenschap, en
mitsdien als een van deselve de voorn: Botje Tomas. Derhalve verzoeken comparenten om magtig te
maken de E. Lambert Rijksz Lustig oud schepen speciael om te reijsen tot Sneek in Vriesland en met de
verdere mede-erfgenamen de nagelaten boedel te delen dieswege met deselve en met Ate Sipkens als in
huijwelijk hebbende Lambertje Hendriks, die erfgenaam is van de voorn: Hendrik Rijksz van der
Lustig te mogen accorderen
A029: 24-02-1725: Lambert Ebbe Kooij en Pieter van Voorthuijzen als voogden over Annetje Jans Pomp,
minderjarige en enige wettige dogter van wijlen Jan Tomasz Pomp, die een soon was van Annetje
Claas verwekt bij Tomas Jansz Pomp, en de voorn. Annetje Claas de volle suster van Marritje Claas
in leven huijsvrouwe van Hendrik Rijksz van der Lustig, sijnde de voorn: comparanten alsmede de
voorn: Annetje Jans Pomp, woonagtig alhier enz. en met Ate Sipkens als in huwelijk hebbende
Lambertje Hendriks die erfgenaam is van voorn: Hendrik Rijksz van der Lustig. Zie verder A028
A031: 13-04-1725; Akte van bewijs. Aaltje Willems weduwe van wijlen Gijsbert Hendricksz Coppen ter
eenre, en Aart Hendriksz Coppen en Harmen Tijmensz als voogden over hun minderj. nagel. kinderen,
met name Rutje en Luijtje Gijsberts Coppen ( er staat Rutje en Luijtje Willems), zijn overeengekomen: f
100/kind, land en opvoeding
A033: 08-06-1725; Nademaal Claas Hendriksz Visser en Lambertje Lambertsz (Vos) in leven Egteluijden
alhier tot Huijsen sijn komen te overlijden, nalatende een minderjarig soontje genaamt Hendrik Claasz
Visser met als voogden Willem Rebel en Gijsbert Lambertsz Vos, Oomen van voorn: kind, enz.
- Lambert Hendriksz Visser enige broeder van voorn. Claas Hendriksz Visser, mitsgaders Gijsbert
Lambertsz Vos, Jan Lambertsz Vos en Jan Lambertsz Vos alsmede Willem Lambertsz Vos en
laastelijk Minekes Gerritsz Bogaart als getrout zijnde met Marritje Lamberts Vos alle de broeders
en suster van de voornoemde Lambertje Lamberts (Vos). De 1e voogd Willem Rebel zal het kind te
zijn huise opvoeden ad f 50,-/jaar en de revenuene van de nagelaten goederen
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A034

A034: 03-08-1725; Willem Rebel en Jan Gerritsz Commin mede schepenen verklaren op verzoek van Rut
Gerritsz Velsen wonende alhier dat zij op 28-06-1725 present waren ten sterfhuijze van Gerrit Jansz
Velsen en Grietje Jans Roes, beijde binnen dese dorpe overleden, alwaar sig bevonden den requirant Rut
Gerritsz Velsen ter eenre ende Hendrik Gerritsz Velsen, mitsgaders Cornelis Barentsz Prins als in
huijwelijk hebbende Bijtje Gerrits Velzen, en nog Marten Jansz getrouwt met Lijsbet Gerrits
Velzen, welke alle kinderen en erfgenamen zijn van de voorn: Gerrit Jansz Velzen en Grietje Jans Roes,
dat wijders haar aldaar bevonden Jacob Killewig en Pieter Melsz Boor regerende Buurmr. deses dorps
als ge-alimenteert hebbende Jan Gerritsz Velsen innocente soon van de genoemde Gerrit Jansz Velsen
en Grietje Jans Roes en sulks, de voornoemde personen ter andewre sijde, zijn overeengekomen: Rut
Gerritsz Velsen behoudt de gehele nalatenschap, daarbij alle schulden en lasten overnemende en aan elk
van de mede-erfgenamen f 50,-

3218

23-02-1726 - 18-12-1733
Voor index zie 3217

3218

A037

3218

A038

3218

A039

3218

A040

3218

A041

3218

A042

A037: 23-02-1726; Testament. Maria Anna van Wijk sieckelijk te bed liggende huijsvrouw van Monsr.
Hendrik van Weerland schout des voorsz dorps
A038: 01-03-1726; Marritje Lamberts Argejok weduwe van wijlen Claas Willemsz Boer ter eenre,
mitsgaders Jan Willemsz Boer en Hendrik Gerritsz Snijder als in huijwelijk hebbende Rutje Vreeken
die de enige dogter en universele erffgenaam is van Matje Willems Boer, sijnde de voorn: twee
comparanten ider voor 1/4 erffgenaam van de voorn: Claas Willemsz Boer, en sulks soo voor haar selve
als de rato caverende voor Jutje Willems Boer weduwe van Willem Gijsbertsz, en voor Aeltje Willems
Boer weduwe van Gijsbert Hendriksz, welke twee genoemde personen ider mede voor 1/4 erffgenamen
sijn van haar gemelde broeder Claas Willemsz Boer, en sulks de voorn. comparanten ter andere sijde.
A039: 01-04-1726; Lambert Willemsz Keijer (63) oud schepen alhier, Elbert Cornelisz Vos (60) mede alhier
woonagtig, verklaarden ter requisitie van Lambert du Pré getrouwt met Aaltje Gijsbertsz Cos,
wonende tot Sardam, mitsgaders tern versoeke van Jan Adriaansz Jes als mede van Adriaan
Lambertsz Jes wonende binnen dese dorpe Huijzen, dat sij seer wel hebben gekent en famillaire
ommegang hebben gehad met Gijsbert Evertsz Cos en Rutje Lamberts (Swart) egtelieden, welke
egtelieden sij comparanten ook wel seer weten dat bij den anderen hebben geteelt en nagelaten is, een
soon en een dogter genaamt Evert Gijsbertsz Cos en Aaltje Gijsbertsz Cos, sijnde de voorn: Evert
Gijsbertsz Cos so sij bij gerugt hebben gehoort in de Jaare 1707 voor de Camer van Enckhuijzen
gevaren naar Ootsindie en aldaar nu enige tijd geleden overleden, en de voorn: Aaltje Gijsberts Cos,
getrouwt en woonagtig te sijn tot Sardam, en wijders comparanten seer wel weten dat uijt het voorsz
huijwelijk geen andere kintkinderen sig bevinden, en mitsdien dat de voorn: Aeltje Gijsberts Cos de
enigste suster is van de voorn. Evert Gijsbertsz Cos.
Dat comparanten ook wel weten dat de voorn: Rutje Lamberts (Swart) alvorens het voorgemelde
huijwelijk met Gijsbert Evertsz Cos, getrouwt is geweest met Adriaen Gerritsz Jes uijt welk
huijwelijk geteelt en nagelaten sijn twee kinderen, met name Jan Adriaansz Jes mede requirant in
dese, en Lambert Adriaansz Jes welke alhier overleden zijnde nagelaten heeft een enige soon
genaamt genaamt Adriaan Lambertsz Jes, welke is de laasten requirant en sulks dat de voorn: Jan
Adriaansz Jes, mitsgaders de voorn: Adriaan Lambertsz Jes de enige halve broeder en halve
broederssoon is van de voorn: Evert Gijsbertsz Cos. Verder geen andere broeders of susters soo hele als
halve of descendenten van dien (zie ook A060 en A062)
A040: 24-05-1726; Inventaris metterdood ontruijmd bij Claas Hendriksz Visser in leven weduwenaar van
Lambertje Lamberts, gedaan van wege Willem Rebel en Gijsbert Lambertsz Vos als voogden over
Hendrik Claasz Visser enig kind en universele erffgenaam van voorn. egtelieden: 3 stukken land,
sieraden, huijs vercoght, vee, koorn, totaal f 1.383
A041: 26-07-1726; Pietertje Jans (Klinck) laast weduwe van wijlen Evert Jansz Hille die in eerder
huijwelijk heeft gehad Teuntje Thijsz wonende sij comparante alhier tot Huijzen ter eenre ende Jan
Gijsbertsz wonende tot Amsterdam sijnde een soon van Pietertje Jans Hille die getrouwt is geweest
met Gijsbert Aartsz, en welke de voorn: sijn moeder, de volle suster was van de voorn: Evert Jansz
Hille en uijt die hoofde de eenige en universele erffgenaam van de voorn: Evert Jansz Hille.
- Mitsgaders Cors Smit wonende tot Loenen en Cornelis Smit wonagtig tot Amsterdam soo voor haar
selve als de rato caverende voor Ernst Jansz van der Heijde die in huijwelijk heeft haar comparanten
suster Jannetje Smit, als mede voor Pieter Pietersz Smit als getrouwd hebbende haar suster
Femmetje Smit, en laastelijk haar sterck makende voor Neeltje Smit, haar meerderjarige, ongehuwde
suster, welke alle te samen de enige kinderen zijn van Jan Thijsz die de volle broeder is geweest van
Teuntje Thijsz die eertijds getrouwt was met de voorn: Evert Jansz Hille.
- Wijders Gerrit Jansz Doorn (de Oude) en Lubbert Pietersz Baas als voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van Willem Thijsz, alsmede Gerrit Willemsz meerderjarige soon van de voorn:
Willem Thijsz, die de volle broeder is geweest van meergem: Teuntje Thijsz, alle de gesamentlijke
kinderen van de voorn: Jan Thijsz en Willem Thijsz en uijt die hoofde de enige en universele
erffgenamen van de voorn. Teuntje Thijsz, en mitsdiende voorn: erffgenamen van Evert Jansz Hille
en Theuntje Thijsz ter andere sijde (Testament 31-08-1707 Nots Jan Bouts van Naarden).
- Op 12-11-1709 Contract Huw.v.w. voor Nots Mr. Gerard Emaus te Berg tot Amsterdam tussen Evert
Jansz Hille een 2e huijwelijk aangegaan met Pietertje Jans (Klinck) alvorens weduwe van Hendrik
Jurriaensz,
A042: 19-09-1726; Interrogatorien. Pieter de Groot (29) meester-metselaar en Rut (Lambertsz) van Doorn
(52) beijde woonagtig alhier

3218

A043

A043: 19-09-1726; Interrogatorien. Albert (Willemsz) van den Brink meester wagemaker/Timmerman alhier

3218

A044

3218

A046

A044: 31-10-1726; Akte van bewijs. Claas Ebbe Koij weduwenaer van Maria Esse Steenwijk ter eenre en
Willem Rebel en Cornelis Wijgertsz Backer als voogden over het minderjarige nagelaten kind ter
andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 800, sieraden en
opvoeding
A046: 15-11-1726; Hendrik Jansz Visser (71), Dirk Hertog (42 a 43), beijde turfmeesters binnen dese dorpe
hoorden en sagen op 28-10-1726 s’ avonds omtrent de klocke vijff uijren groot geruijsch en menschen, ter
oorsake soo het henlieden voorquam dat Cornelis Ledder aldaer doodgestoke lag en dat Ebbe
Huijbertsz soo hij naderhand hoorde gevange was in het turfhok enz. Mooi verhaal.
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A048: 12-04-1727; Gerrit Hendriksz Boom, soon van wijlen Hendrik Willemsz Boom en Reijntje Gerrits,
- alsmede Gerritje Harmens meerderjarige nagelaten dochter van Marritje Hendriks Boom, die een
dogter was van de voorsz: Hendrik Willemsz Boom en Rijntje Gerrits, en sulks te samen enige soon,
dogtersdogter en universele erffgenamen van genoemde overleden personen. Verwijzing naar Testament
dd 29-01-1716 bij Nots Jan Nagtglas tot Naarden. Volgt verdeling van 2 huijsen .
- Gerrit Hendriksz Boom is door verval van nering, misfortuijn en groote familie van kinderen gebragt tot
uijtterste armoede (Zie A049)
A049: 12-04-1727; Gerrit Hendricksz Boom en Dirkje Jans desselfs huijsvrouw en Nicolaas Bilsteijn en
Willem Koij als voogden over de minderjarige kinderen van voorn: eerste comparanten, te kennen
gevende dat hem van sijn vader en moeder Hendrik Willemsz Boom en Rijntje Gerrits waren
toebedeelt een huijs erve en Grutterijen gelegen alhier tot Huijsen enz. Krijgt via de voogden kleine
toelage (Zie A048)
A50:
25-04-1727; Huwelijkscontract Hendrik Gijsbertsz, minderjarige jongeman geassisteerd met Gijsbert
Tijmensz zijn vader (zijn overleden moeder: Jannetje Jans Boor), en Annetje Gerberts Rebel
geassisteerd met haar vader Gerbert Cornelisz Rebel; handtekeningen Hendrick Gijsbertsz, Annitijen
Gerbers Rebel, Gijsbert Tijmensz
A052: 19-09-1727; IJsak Willemsz Spilt weduwenaar van wijlen Aaltje Ebbe Koij ter eenre, ende ter andere
sijde Willem Ebbe Koij en Lambert Ebbe Koij als voogden over de vijff (5) minderjarige nagelaten
kinderen met naame Willem, Lambert, Gerritje, Maria en Ebbe IJsaksz Spilt, zijn overeengekomen: f
3.000 en opvoeding
A054: 23-04-1728; Testament. Jacob Harmensz en Besseltje Hendriks, egtelieden wonende tot Huijsen,
sijnde de eerste comparant onpasselijk te bed leggende; hebbende gesamentlijke kinderen.
Eerstelijk testateur aan sijn 3 voorkinderen verwekt aan Ariaantje Lambertsz Brasser: f 20/kind
Testatrice aan haar voorkinderen verwekt aan wijlen Harmen Aartsz; reeds afgewikkeld. enz
A055: 10-11-1728; Verklaring van Jacob Hendricksz Snijder, Lambert Willemsz Boer, Jan Boor, Jan Claas
Jongerden, Cornelis Willemsz Goijer, Hendrik Claasz en Jan Jacobsz Hertog, alle van competente
ouderdom, wonende binnen dese dorpe Huijsen, waren versogt dese laast gepasseerde nagt van 9 op 10-111728 om 1 uur, te komen ten huijse van nu wijlen Lijsbet Cornelis weduwe van Jan Lambertsz Jok;
alle goederen aan haar soon Lambert Jansz Jok en bij diens overlijden op sijn vrienden. Lijsbet
Cornelis nu heden (10-11-1728) namiddag overleden .
A056: 07-01-1729; Claas Prins wed.v. Grietje Gerrits mitsgaders Lambert Thijsz Smit en Hendrik Aartsz
welke twee laastgemelde de soon en schoonsoon en erffgenamen sijn van Grietje Gerrits geven
volmacht aan Jan Gerritsz Commin en Jan Vergoes beijde woonagtig alhier tot Huijsen om alle gelden
te ontfangen als gemene boedel van voorn: Claas Prins en Grietje Gerrits om daarvan hun schuldeisers
te kunnen voldoen
A057: 28-01-1729; Acte van scheijding. Geertje Gerrits laast weduwe van Dirk Elbertsz Breet ter eenre en
Jacob Wijgertsz en Harmen Tijmensz als voogden over Elbert Dirksz Breet enige nagelaten soon in
eerder huwelijk verwekt bij Aaltje Willems, alle woonagtig binnen dese dorpe Huijsen, ter andere
sijde,(zie Akte van bewijs gepasseert 17-05-1718) . Verdeling van redelijk wat land en ca. f 500
A060: 29-04-1729; Neeltje Willems weduwe van wijlen Lambert (Jansz) Verbeek ter eenre en
- Claas Jacobsz Jongerden als in huijwelijk hebbende Aeltje Jans, Item Aart Jacobsz Vos in huijwelijk
hebbende Gerritje Jans, nog Lambert Willemsz Keijer als getrouwt hebbende Aefje Lamberts,
wijders Jan Adriaansz, nog Jan Jansz Swart, en laastelijk Willem Jansz Ramaker getrouwt met Aefje
Jans, sijnde de opgemelde comparanten benevens Aaltje Gijsberts weduwe van Lambert du Pré de
naast bestaande vrienden van wijlen Aefje Jans (Bakker) in leven huijsvrouw van Jan Verbeek en
moeder van wijlen Lambert (Jansz) Verbeek ter andere sijde.
- Neeltje Willems betaalt alle kosten van begrafenis en boedelverkoop en een somme van f 600
(Zie A039 en A062)
A061: 10-03-1730; Aefje Tijmens weduwe van wijlen Dirk Cornelisz de Jong wijders Fijtje Willems
huijsvrouw van Jacob Huijbertsz die uijtlandig is en laastelijk Claasje Dirks de Jong meerderjarige
ongehuwde dogter, sijnde alle voorn: comparanten woonagtig binnen dese dorpe, te kennen gevende dat
sij comparanten gesamentlijk met en benevens Hendrik (Lambertsz) de Vries getrouwt met Harmpje
Willems (Koeman), geregtigt sijn tot den boedel van wijlen voorn: Dirk Cornelis de Jong en gemelde
Aefje Tijmensz, en wensen te verkopen seecker huijs en erve staande binnen dese gemeente belent
Lambert Spilt ten suijden en de Menniste Gemeente ten Noorden, aan Jacob Lambertsz Klink en,
samen de te verkopen goederen, hiervan de schulden te voldoen
A062: 10-03-1730; Neeltje Willems weduwe van wijlen Lambert (Jansz) Verbeek ter eenre, enz.
Partiele herziening van A039 en A060
A063: 07-04-1730; Jan Verbeek weduwenaar van Aefje Jans Bakker ter eenre, en Neeltje Willems weduwe
van wijlen Lambert (Jansz) Verbeek ter andere sijde enz. Voortzetting A060 en A062
A64: 12-10-1730; Inventaris van de boedel van wijlen Harmen Tijmensz; stukken land gemeen met Geertje
Tijmenz
Eerstelijk een huijs en erve en grutterijen
A071: 12-01-1731; Verdeling van den boedel van Grietje Jaspers meerderjarige ongehuwde dogter
overleden binnen den dorpe Huijsen, uijt kragte van den Testament dd 29-05-1722, Nots Jan Nagtglas
binnen Naarden. Willem Rebel en Tijmen Jacobsz als testamentaire executeurs.
1/4 portie van de nalatenschap aan, respectievelijk:
Peetje Jaspers getrouwt met Hendrik Gerritsz, Willempje Jaspers weduwe van Jan Sijbrandsz
Gerritje Jaspers weduwe van Elbert Jacobsz, Jannetje Jaspers getrouwt met Wijgert Pietersz
Boedel: 2 obligaties ten laste van Tijmen Jacobsz elk f 1.000; 2 huijsen enz tot totaal f 3.250, d.w.z. elk
1/4 portie is f 812:10:- in geld of deels in b.v. een huijs
A073: 16-02-1731; Aart Gerritsz Coppen en Gerrit Jacobsz Snijder beijde als voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van wijlen Annetje Meijns, eg5telijk verwekt bij Gerbert Jansz Bakker, dat voorn:
kinderen niets opgekomen van haar overleden moeder, en dat de goederen aange-erft door het overlijden
van haar Grootmoeder Teuntje Hendriksz bestaande in: 4 schepel bouland, een bije stal daar innen en
van de verkochte boedel na aftrek van de schulden f 104
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A074: 25-05-1731; Eerstelijk Annetje Willems meerderjarig ongehuwde dogter ter eenre, en Gerrit
Willemsz als mede Aaltje Willems meede mondig en ongetrouwt ter andere sijde, wesende alle de enige
kinderen van Annetje Gerrits voormaals weduwe van Willem Tijsz en laast getrouwt geweest met
Meeuwis Dirksz, welke comparanten alle woonagtig sijn binnen desen Dorpe Huijsen, te kennen gevende
gesamentlijk een huijs hebbende op de Kermisberg belent de erve van Jan Jansz Jonge ten Noorden en
Cornelis de Jong ten suijden, dog dat sij ook ondervonden dat de boedel van hun overleeden moeder
belast was met veel en diverse schulden: Annetje Willems neemt de schulden over in ruijl voor 2x 1/3 van
het huijs. Meeuwis Dircksz in huijwelijk gehad hebbende Annetje Gerrits doet afstand van sijn
eventuele aanspraken op de boedel
A75: 01-02-1732: Testament. Annetje Gerbertsz Rebel weduwe van wijlen Hendrick Gijsbertsz ter ene, en
Tijmen Gijsbertsz en Jan Vergoes als voogden over de twee minderjarige nagelaten kinderen met name
Gijsbert Hendriksz en Gerbert Hendriksz . Wordt verwezen naar contract van verdeling tussen Gijsbert
Tijmensz en de kinderen van Hendrick Gijsbertsz
A076: 07-03-1732; Akte van bewijs. Jan Jansz Doorn de Jonge weduwenaar van Nelletje Willems ter eenre
en Cornelis Dirksz de Oude en Antonij Duurkant als voogden over ‘t minderjarig nagelaten kind
geheten Magteltje Jans Doorn, ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk staat aan te
gaan, zijn overeengekomen: de helft van vele stukken bouland, f 800, sieraden en opvoeding
A077: 20-06-1732; Testament van Jan Cornelisz Rebel en Dirkje Gerrits Doorn (onpasselijk) egtelieden
A078: 11-07-1732; Jacob Jacobsz Glijn en Antonij Duurkant als voogden over het minderjarige kind van
Judit Jans, geheten Jannetje, te kennen gevende dat de oude voogden Jacob Tijmensz en Lambert
Hendriksz Visser sijn overleden, sij comparanten van de weduwen van voorn. oude voogden hadden geeist reeckeening en bewijs van administratie, sij die hadden ontvangen van Aaltje Jans weduwe Jacob
Tijmensz en van Ariaantje Jans weduwe van Lambert Hendriksz Visser alsmede een obligatie van f
100 ten laste van Swaning Tijmensz en f 600 contant geld
A080: 25-07-1732; Boedel scheiding. Rut (Jansz) Perk als in huijwelijk gehad Grietje Jacobs, ter eenre en
Pieter Melsz Boor en Wijgert Jansz Doorn als voogden over de twee (2) minderjarige nagelaten
kinderen, met namen Teuntje en Jaapje (Rutten) Perk, ter andere sijde, alle woonagtig binnen dese
Dorpe Huijsen. Voor Rut Perk: Lot A: veel land. Voor beide kinderen: Lot B: veel land en ½ huijs, nog
wat schulden ca. f 239
A084: 24-10-1732; Lambert Jacobsz Glijn weduwenaar van wijlen Geertje Gerrits bij wie hij 2 kinderen
verwekt heeft genaamt Jacob en Jaapje (Lamberts) Glijn, wonende binnen Huijsen, doet bewijs: 8
stukken bouland, een huijs en erve gelegen in Bussum en opvoeding
A085: 30-01-1733; Reeckening van ontfang en uijtgaave als Jan Gerritsz Commin wegens de nagelaten boedel
van beijde wijlen sijn vader Gerrit Jacobsz Commin en Gijsbertje Cornelis met wien deselve Gerrit
Jacobsz ten tweede huijwelijk is getreden, alles op het versoek van de de resp. erffgenamen van beijde
deselve. (Veel namen)
Ontvangen: kleine bedragen aan de boedel zoals schoenen, van veel personen, een huijs van f 550,
gereedschappen van de Loijerij en touwerij enz. Totale uijtgift f 1.246 en ontfang f 1.235.
Op heden 30-01-1730 heeft Jan Gerritsz Commin ter presentie van Rut Gerritsz Velsen als in
huijwelijk hebbende Judit (Gerrits) Commin, in presentie van Jacob (Gerritsz) Commin, en laastelijk
Niesje Dirks huijsvrouw van Jan Gerritsz Fiddelefeij welke Jan Gerritsz Fiddelefeij en Pieter van de
Sluijs als in huijwelijk hebbende Rijkje Huijberts Vos verscheijde malen en nu ook versogt sijnde te
Nicolaas Bilsteijn wordt genoemd als silversmit
assisteren bij dese reeckening.
A086: 10-04-1733; Voor de Kerkenraad tot Huijsen. Maria Adrianus huisvrouw van Jan Roelofsz Korthof,
en Hilletje Pieters wed. van wijlen Barent Hendriksz beijde wonende binnen Huijsen, verklaarden ter
requisitie van de E.E. Kerkenraad van de Gereformeerde kerke tot Huijsen dat al vele jaren herwaarts
alhier metter woon gekent hebben Marijtje Tomas huijsvrouw van Adriaan Andriesz. dat deselve
Marritje Tomas litmaat is geworden in de Ger.Kerk. en haar diverse malen alsdoe te hebben horen
klagen over de armoede waer in sij seijde haer te bevinden als haar bij die occasie tot verscheijde reijts met
bijvoegende vloekwoorden van de duijvel sal mij anders haalen te hebben hoore seggen ik sal mede
A88:
Op 09-05-1733 Jan Tijmensz weduwnaar van wijlen Marritje Lamberts Prins ter eene en Lambert
Lambertsz Prins de Oude en Jan Lambertsz Prins beide broeders mede-erfgenamen van de gemelde
Marritje Lammerts Prins ter andere sijde enz. Haar voor-overleden zuster Geertje Lamberts Prins
A089: 22-05-1733; Aaltie Jans (65) huijsvrouw van Arent Hendriksz, wijders Cornelis Cornelisz de Jongh
(75) en laastelijk Lambert Swem (57) alle wonende binnen Huijsen, berklaarden ter requisitie van Jacob
Killewig en Isak Spilt bijde eijgenaers van een huijs en erve en Grutterij staende binnen dese dorpe
belent Pieter Melsz Boor ten Noorden en Jan Gerritsz Commin ten zuijdoosten, hoe waer is eerstelijk de
voorn: Aaltie Jans dat sij in haar jeugd van haar moeder Lambertje Wijgerts bewoont hebbende het
voorn: huijs enz
A090: 12-06-1733; Hendrik van Weerland schout en Meeuwis Koij als voogden over de drie (3) minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Sijbrandz egtelijk verwekt bij Willempje Jaspers ter eenre
en Willem Jansz een van de voorn: 3 kinderen nu door sijn huijwelijk meerderjarige ter andere sijde
alle wonende binnen Huijsen, te kennen gevende dat voor het overlijden van de voorn: Jan Sijbrandse tot
Marken, is komen afflijvig te worden eerst Arij Outgers Oom van de gemelde Jan Sijbrandsz en na
dode van laastgemelde ook Claas Outgers de broeder van de voorn. Arij Outgersz, beijde sonder van
hun goederen te hebben gedisponeert. Dat na doode van de laast overledene de voorn: Willempje Jaspers
de nalatenschap soo veel de erffportie voor haar, haar overleden man en gemelde minderjarige kinderen in
gemelde twee boedels belangden, onder haar heeft genorne bedragende te samen een somme van f 2.000
A091: 23-06-1733; Hendrik Gerritsz Louwen (62) wonende alhier verklaardeter requisitie van Hendrik van
Weerland schout, dat ten tijde dat Gerrit Crijnen Coetsier nog in Leven bevonden en eijgenaar was
van het huijs en erve van de requirant staande binnen dit Dorp, alwaar met haar huijs en erve ten suijden
van het voorgemelde gelegen is Gerritje Cornelis nu weduwe van Jan Jansz Jonge, ook ten tijd
wanneer Arnoldus Spil eijgenaar en bewoonder was van het gesegde huijs van de requirant, dat er aan de
suijdmuur van het huijs van de requirant altijd een hoenderloop gemaakt van latten was. Op 19-03-1733
door Gerrit Jacobsz Snijder in weerwil van de requirant is afgebroken en weggeslagen.
... in persoon heeft bevonden Jan Jansz Jonge, waarvan de dogter getrouwt is met de voorsz. Gerrit
Jacobsz Snijder, en welke Jan Jansz Jonge doenmaals eijgenaar was van het huijs (nu behorende
desselfs weduwe) staande ten suijden van het huijs van de requirant.
Mede compareerden Tijmen van Duijne meester Timmerman en Jan Melsz Boor meester Timmerman
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A092: 28-08-1733; Reekening en verantwoording. Ysak Willemsz Spilt en Gerrit Jacobsz Snijder beijde
oude Buijrmeesteren en voogden over Gerritje Claas minderjarige nagelaten dogter van wijlen Claas
Lambert Martsz (Coppen), nu getrouwt met Pieter Claasz Goijer. Voor zijn overlijden in ca. 02-051721 was Elbert Jansz Perk voogd.
De weduwe van Claas Lambert Martsz leeft nog..
Aan Gerrit Lambert Martsz is 1/4 van de erffenisse van Jannetje Lambert Martsz overgedaan enz
A093: 29-09-1733; Cornelis Jacobsz Slocker (90), Lambert El Prins (75), Claas Jacob Jongerden (73),
Wijgert Lambert Martsz (70), Hendrik Gooz Net (70), Wijgert Jansz Doorn (67) alle ErffGoijers
altoos gewoont hebbende in Goijland en thans nog woonagtig binnen den Dorpe Huijsen.
Wijders Teunis Lambertsz (73), Evert Lambertsz (70), Geu Claasz (68) en laastelijk Cornelis
Bregtern (63) alle erffGoijers altoos gewoont hebbende in Goijland en jegenwoordig woonagtig binnen
den Dorpe Blaricum. Betreft gebruik door schaapherders of huijrders van de Nenge van Huijsen en
Blaricum. ... met solemnele eede sggende ider van hen soo waarlijk moet mij God almagtig helpen #
uijtgesondert Lambert El Prins die Minnist is
A094: 18-12-1733; Lambert Prins wonende tot Huijsen verklaarde ter requisitie van Jan Wagenaer wonende
tot Egmond op Zee hoe waar is dat hij comparant in of omtrent de maand September deses Jaars
voorslagen en propositie heeft gedaan aan Antonij (Lambertsz) Killewig, Hendrik (Jansz) Bout en
Gijsbert Hendriksz Herder alle woonagtig binnen dese dorp om met en benevens hem comparant van
tijd tot tijd Schelvis te kopen van de requirant in dese. namentlijk omme dese aanstaande winter alle
weecken drie schuijten schelvis van de voorn requirant te ontfangen voor rekening van de 5 voornoemde
personen. Deposant (Lambert Prins)bevestigde sijn voornoemde gedeposeerde op de Mennonite maniere

Schelvis

19-03-1734 - 23-12-1746
14-03-1734: Compareerden voor Jan Gerritsz Commin en Cornelis Dirksz schepenen in Huijsen Joost Vree
laast weduwenaer van Teuntie Hendrikz de Jong die bevoorens getrouwt is geweest met Jacob de Swart
wonende alhier tot Huijsen ter eenre; en Nelletie IJsakz meerderjarige ongetrouwde dogter alsmede
Gijsbert Ebbe, en Pieter Evertsz Voorthuijsen diaconen van de Ger.Gem. in welke qualt. deselve
aliementerende sijn Jannetie IJsaks
en Laastelijk deselve Diaconen welke gemagtigt sijn, Eerstelijk van Anna Martens weduwe en Boedelhouster van wijlen Claas (Lucasz) de Swart woonagtig tot Amsterdam (Nots Jan van Musschen tot
Amsterdam; 26-09-1733)
en wijders van Lumme ? Claas weduwe van wijlen Claas IJsakz (acte Vollenhoven 29-09-1733);
sijnde de voorn: Nelletie IJsaks, item de Diaconie voor Jannetie IJsaks, de kinderen van de voorn: Claas
de Swart en de kinderen van Claas IJsakz de eenige erfgenamen ab intesto van Jacob de Swart die in 1723
binnen desen dorpe is overleden en dus opgemelde comparanten ter andere sijde
Te kennen gevende dat Jacob de Swart en Teuntie Hendriks de Jongh op 24-05-1721 voor 2 schepenen
alhier bij testament van hun goederen hadden gedisponeerd. Teuntie Hendriks de Jongh is kortelings
Joost Vree erft; betaalt f 550.
overleden.
16-04-1734: Rut Jansz Timmer (63) regerend schepen deses dorps, Jacob Wijgertsz Bakker (50) mede schepen,
wijders Jan Willemsz Jonker (75), Lambert Willemsz Keijer (71) oud schepen en gewesene
schaarmeester alhier, Claas Jacobsz Schram (70) oud schepen alhier, Jan Jansz Swart (69), Jan
Lambertsz Prins (67), Jacob Lubbertsz Baas (68), Claas Pietersz Goijer (67), Wessel Dirksz (64
Jaren), Jan Claas Dirksz (60 Jaeren), Lambert Willemsz Spilt (55) Jacob Harmensz (58)
gewesen schaermeester deses dorps, Rut Perk (55) oud schepen & laastelijk Dirk Hertog (50)
Erfgooijers
gewesene schaarmeester deses dorps, alles erffGoijers, geboren en altoos gewoont hebbende en nog
wonende binnen dese Dorpe Huijse exemt de voorn: Lambert Willemsz Spilt die geboren is tot Lage
Bussum alhier in Goijland, dog sijnde ook een erffgoijer en sedert veele Jaren mede gewoont
hebbende en nog woonagtig alhier tot Huijsen
Dewelke alle gesamentlijk ter requisitie van de Buijrmeester van Blariucum en van de Buijrmeesteren
van desen Dorpe enz. Betreft schaarrechten volgens oud gebruik
17-09-1734: Cornelis Cornelisz Boes als in huijwelijk hebbende Grietje Jans, Jan Hendricksz Coopman
getrouwt hebbende Harmpje Jans, en nog deselve Cornelis Cornelisz Boes en Jan Hendricksz
Coopman zich sterk makende voor Lijsbet Jans weduwe van Pieter van Lennip
wijders Willem Rebel en Claas Pietersz Goijer als voogden over Marritje Jans en Gerritje Jans
minderjarige kinderen, en benevens de voorn: Grietje Jans, Harmpje Jans en Lijsbet Jans
gesaementlijke enige erffgenamen van Jan de Vries en Gerritje Cornelis in Leven egtelieden binnen
dese dorpe, alwaar alle de voornoemde comparanten woonagtig sijn. schuldenafwikkeling
- Door wijlen Jan de Vries ge-erfde gelden van wijlen haar oom Jacob Cornelisz een som van f 31:1
- Aan Marritje Jans ‘t geen haar stiefmoeder Belitje Jacobs derde en laaste vrouw van de voorn. Jan
de Vries aan haar gemaakt heeft.
18-02-1735: Hendrik Gerrit Louwe vader en enige erffgenaam van wijlen Ebbetje Hendriks Louwen ter
eenre en Gerrit Jansz Ruijter weduwnaar van de voorn: Ebbetje Hendriks Louwe (zonder
desecendenten overleden) ter andere sijde, beijde alhier tot Huijsen woonagtig . Schikking
13-05-1735: Inventaris van alle sodanige goederen als nagelaten en metter dood ontruijmt sijn bij Gijsbert
Tijmensz overleede binnen dese Dorpe gedaan maken ofte vanwege Tijmen Gijsbertsz voor sijn
selve, en nog bij denselve benevens Jan Vergoes in qualt: als voogden over het minderjarige
nagelaten kind van Hendrik Gijsbertsz in Huijwelijk verwekt aan Annetje Gerberts Rebel, alles
op de op- en aangevinge van de voornoemde Tijmen Gijsbertsz
Eerstelijk een kasje / in silver gelt een somma van Twee en veertig Guldens twee stf en agt penningen /
een goude pistool / een silver kommetje en dito Lepel / een paar gouden knopen / een bed en peul drie
kussens en vier dekens twee hoofde Lakens en twee beddelakens / ses hemden 2 gordijnen / een voetebank en
bedplank / twee gestreepte hemtrokken / vijff broeken / twee boven hemtrokken / drie rokken / 1 paar kousse /
transc
een ketel een tafel , 2 boeken en een kapstok / twee kommetjes en drie aarden schoteltjes /
een slaapmuts, een hoet en een paar schoenen / een mes een tabaksdoos / en eijndelijk een oud weeftouw
en verklaarde de voorn Tijmen Gijsbertsz sig in dese op- en aangevinge opregtelijk te hebben gedraage met
belofte van indien nog iets meer ten voordeele van dese nalatenschap te voorschijn mogt koomen deese
inventaris daar meede te sullen amplieren
Aldus gedaan en geinventariseert ten overstaan van Willem Rebel en Wijgert Jansz Doorn Schepenen des
Dorps Huijsen. in Huijsen den 13 meij 1735
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26-05-1738: (1 van 8 blz). Rekening en verantwoording nagelaten boedel van Jan Gerritsz Bakker.
Eerstelijk Marritje Huijberts desselfs nagelaten weduwe voor de eene 1/2; sijn soon Gerrit Jansz Bakker
voor 1/4 en Ebbetje Jacobs minderjarig nagelaten kind van Geertje Jans Bakker egtelijk verwekt door
Jacob Claesz Glasemaker meede voor 1/4 portie.
Sijnde de administratie daarvan gehouden door Lambert Jansz Prins en Pieter Jansz Goetkoop beijde als
voogden over voorn. Ebbetje Jacobs
27-03-1739: Akte van scheiding. Lambert Jansz Prins als getrouwt hebbende Teuntje Tijmens, wijders
Lambert Tijmen Claesz, nog Claas Tijmens Claesz, voorts Gerrit Jacobsz Snijder de Jonge als
in huwelijk hebbende Matje Tijmens; en Laastelijk Jan Tijmen Claesz ider voor 1/5 portie en te
samen de universele erfgenamen van Jan Claes Volkersz, die alhier binnen Huijsen is overleden,
sijnde de voornoemde comparanten woonagtig binnen desen dorpe. Volgt toebedeling.
Aan Lambert Jansz Prins gehuwd met Teuntje Tijmens: 2 dammet maatland gelegen op den Hoven
gemeen met Gerrit Jacobsz Snijder, Pieter van Voorthuijsen, Lambert Glijn en Gerbert Bouman; en
wijders de beijenschans leggende aen de akker van Claas Tijmen Claesz bij Anxen Hoogje
Aan Lambert Tijmen Claasz: 3 schepel land aan de Laarderweg belent Meijns Claasz ten suijden en Aart
Cornelis Aartsz ten Noorden. Eenschepel land aan het Blaricummerhoog belent de Gemeene Weg ten
westen. Twee schepel gelegen aen den Dijk belent Anx Willemsz ten suijden. 1 ½ schepel land gelegen bij de
Bomen bij Rijsberge, belent Tijmen Velsen ten suijden.
Aan Claes Tijmen Claesz 2 ½ schepel land gelegen in ‘t dorp belent Meijns Claesz ten oosten en Dirk
Tijmensz Cos ten westen. Twee schepel land aan de Schaapsberg belent Jan Lambertsz Prins ten westen.
Nog 4 ½ schepel land aan de Laarderweg belent Jacob Wijgertsz Bakker ten Noorden en Jacob Hendricks
Snijder ten suijden. Nog 2 1/4 schepel land aan den Dijk, belent Aart Jacobsz Vos ten suijden en Jacob
Gijsbertsz ten Noorden, Twee schepel land aan de Bussumerweg belent IJsak Spilt ten westen en eijndelijk 4
½ schepel in Parreweijn belent Lambert Tijmen Claesz ten Oosten en Aart Cornelis Aartsz ten westen
Aan Gerrit Jacobsz Snijder de Jong gehuwd met Matje Tijmens: de helft van 4 3/8 schepel land aen den
Dijk belent Wijgert Jansz Doorn ten Noorden en wijders 3 ½ schepel land boven in Parrewijn belent Jan
Rebel ten westen en Claas Tijmen Claasz ten Oosten
Laastelijk aen Jan Tijmen Claasz: de wederhelft van de voorn. 4 3/8 schepel land; Een schepel land aan de
Korte Entjes belent de kinderen van Gerrit Lambertsz Schram ten suijden en de Wed. Jacob Killewig ten
Noorden en eijndelijk 2 ½ schepel land in Parreweijn belent Claas Tijmen Claesz ten oosten en Jan Rebel
ten westen. Enz.
26-06-1739: Hendrik van Weerland schout en Meeuwis Koij regerend scheepe beijde als voogden over Willem
Jansz, Trijntje Jans en Jasper Jansz alle kinderen van Jan Sijbrandsz en Willempje Jaspers.
Rekening en verantwoording ten behoeve van de 3 kinderen als wesende meede erfgenamen ab
intestato van Arij Outgers en Claas Outgers overleeden tot Marken waarbij 2 obligaties toevielen
ten Laste van het Gemeen Land en ten Comptoire van ‘s Hage:
de eene groot f 1.000 te name van Abraham van Ameijde van dato 11-10-1691 Folio 1860 geaggt. 31-121691 bNo. 9816 reqta Folio 312
de andere groot f 500 staande op naam van Jean Reijnier gedateert 24-01-1709 Fo. 3775 Gto No. 1 geaggt
05-06-1709. Enz.
Willem Jansz is meerderjarig geworden. Trijntje Jans die (01-05-1739 ? moet zijn 1738) ten huijwelijk
getreden is met Hendrik Gijsbertsz Westland.
29-06-1739: Inventaris en scheijdinge van het overige van de nalatenschap van Jan Claes Volkertsz waer toe
hen als universele erfgenamen ab intestatie geregtigt bevinden en, Lambert Jansz Prins als
getrouwt zijnde met Teuntje Tijmens voor 1/5, Lambert Tijmensz meede voor 1/5 part, Claes
Tijmen Claesz voor 1/5 part, Gerrit Jacobsz Snijder de Jonge als in huwelijk hebbende Matje
Tijmens meede voor 1/5 portie en eijndelijk Jan Tijmen Claesz voor het overige 1/5. Enz. Veel geld:
f 6.410,Van Tijmen Gijsbertsz Schipper voor het land beplant met hout gelegen tot Emenes belent Thijs Blom ten
suijden en Hendrik Elbertsz Boor ten Noorden: f 111,Betaalt aan Joost Vree voor omroepen f 0:6:13-04-1741: Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mitsgaders Gijsbert Dominicus en Jan Aartsz
Vos schepenen tot Huijsen, Wijgert Jansz Doorn (75 Jaar) en Elbert Cornelis Vos (74 Jaar)
beijde oud schepenen deses Dorps ter requisitie van Willemijntje Pieters Boor woonagtig te
Nieuwkerk verklaaren waar en waaragtig te weesen dat sij comparante gekent hebbe Pieter
(Willemsz) Boor vader van de requirante welke Pieter (Willemsz) Boor veele jaren geleden van hier
metter woon is getrokken naar Nieuwkerk in Gelderland om aldaar sijn ambagt dat in glasemae en
schilderen bestond te oeffenen alwaer sij Getuijge ook verstaan hebben dat hij is komen te trouwen,
sijnde sij comparanten niet anders van hen bewust geweest als alle eer en deugd. Dat sij deposant
gelijk sij verklaren ook alheir wel gekend hebben de vader van de voorn: Pieter (Willemsz) Boor en,
mitsdien de Grootvader van de requirante, genaamt geweest Willem Boor, welke sij wel weeten
dat tot verscheijde malen een Lid is geweest van de regeering deses Dorp hebbende bekleet op diverse
tijde de bediening van Burgemeester, schepen en raad van dit dorp enz
28-04-1741: Jan Jansz Prins in huijwelijk hebbende Gerritje Harmens, welke bij Testament gepasseert voor
Hendrik Thierens Nots op den 05-02-1741 de eenige en universele ge-institueerde erfgenaam is van
haren halven broeder Tijmen Harmensz die op den 8 daaraanvolgende alhier tot Huijsen is
komen te overlijden, sijnde de comparanten woonagtig binnen dese dorpe Huijsen
gevende sij lieden te kennen dat Monsrs. Jan Vergoes en Pieter Melsz Boor voogden waren over
voorn: Tijmen Harmensz tot hij in 1738 (geboren 1713) meerderjarig is geworden, bij dese
verantwoording afleggen:
Een obligatie van f 1.500 d.d. 06-09-1672; Geld van f 200
11-07-1741: Inventaris insolvente boedel van wijlen Dirk Meeuwisz en desselfs nagelaten weduwe Marritje
Geurten vanwege Gerrit Jacobsz Snijder en Jan Aertsz Vos als curateurs:
een huijs en erve; een botpleijt of schuijt met 2 seijlen en fokken en ‘t geen daartoe behoort leggende
tot Munnikendam bij Huijbert Claasz; een haring schuijt, met sijn toebehoren alhier in Zee
Leggende en huis-inventaris en vistuijg
11-08-1741: (1 van 7) Inventaris van den gemene boedel van wijlen Jan Tijmen Claasz en van sijn nagelaten
weduwe Neeltje Harmensz gedaan van weegen Neeltje Harmens voornoemt mitsgaders bij
Lambert Tijmen Claasz en Claasz Tijmen Claasz voor hun selve als voor Lambert Jansz Prins in
huwelijk hebbende Teuntje Tijmens Claesz, en nog voor Gerrit Jacobsz Snijder de Jonge
getrouwt met Matje Tijmens Claasz alle erfgen. ab intesto van de voorn: Jan Tijmen Claasz
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04-11-1741: Ten versoeken van Teunis de Lange in huwelijk hebbende Jannetje Cornelis die ge-institueerde
erfgenaam is van haar eerste overleden man Cornelis Wijgertsz Backer Eijscher jegens Jannetje
Stevens weduwe en boedelhoudster van wijlen Meeuwes Goosens gedaagde en gecondemneerd
24-11-1742: Akte van bewijs. Aaltje Everts Huijgen weduwe van Gerrit Willemsz ter eenre, en Arij Doorn, en
Tijmen Rutten Timmer als voogden over Aefje en Evert Gerritsz minderjarige nagelaten kinderen
van gemelde Gerrit Willems in egt verwekt aan voornoemde Aaltje Everts ter andere sijde; en nog
een dochter genaamt Willempje Gerrits die getrouwt is, wetende dat Aaltje Everts een 2e
huwelijk wenst, zijn overeengekomen . Zeer veel land en een obligaties van f 1.000 (Meijndert ter
Kinderen); f 200 (Claas Pietersz Goijer); f 200 ( Gerrit Dirk Hertog) en veel meer
10-01-1744: (1 van 10) Jan Commin en Swaning Tijmensz die als voogden over Claas (Jacobsz) Commin
minderjarige nagelaten kind van wijlen Jacob Commin hebben geageert tot reddinge van den boedel
metterdood ontruijmdt bij Jacob Commin tot welker nalatenschap gerigtigt is voornoemde Claas
(Jacobsz) Commin en Hendrikje (Jacobs) Commin die een dochter is van Gem: Jacob Commin
voor de wederhelft; Hendrikje (Jacobs) Commin is verstandeloos geworden
10-04-1744: Akte van bewijs. Tijmen Rutten Timmer weduwenaar van wijlen Aefje Cornelis, die nagelaten
heeft 3 minderjarige kinderen, genaamt Aaltje (de oudste), Jannetje, en Geertje (Tijmens)
Timmer ter eenre en Lambert Koij en Jan Jansz Boer als voogden over gemelde kinderen ter
andere sijde, zijn overeengekomen: f 125/kind, enige sieraden en opvoeding
17-07-1744: Jan Hendrikz Wortel (67 Jaar) en Jacob Vlaanderen (42 Jaeren) illegaal weijden van koppel
schapen van de Heer Abraham Scheerenberg
28-09-1745: Jan Lambertsz Prins (ruijm 78 Jaren) en Marritje Gerrits (seecker 69 Jaaren) beijde wonende
binnen dese dorpe dat sij al in hunne jonge tijd gesien en gekent hebben een schaapschot hebbende
gestaan agter Sijtjesberg ten suijdwesten van desen dorpe, ten eijnde van de Neng of bouland aldaar,
op de Goijsche heijde ofte op de rand van dien, kort aan de Neng of boulands aldaer, hebbende
toebehooren aan Gerrit Pietersz Slocker en Jan Pietersz Slocker, de laaste de

naam of van hebbende aangenomen van Boor beijde van Huijsen, wesende de
eerstgenoemde de vader en de twede de oom geweest van de twede getuijgen
in desen, dat het selve schaapsschot ‘t geen een steene voet hadde enz.
Dat hen lieden onbetwist is wanneer het gesegte schot van ouds genaamt Jan Boor sijn schot aldaar
getimmert is geworden maar dat sij van gevoele sijn dat het vervallen & weggeraakt is een weijnig
voor, of kort na den Jaar 1700 (?)
D.w.z. Jan Pietersz Slocker = Jan Pietersz Boor
06-05-1746: Akte van bewijs. Nelletje Pieters weduwe van Anx Willemsz Kleur ter eenre en Pieter Willemsz
Voorthuijsen en Rut Pietersz Koeman als voogden over de twee (2) nagelaten minderjarige
kinderen, wetende dat Nelletje Pieters een 2e huwelijk wenst, zijn overeengekomen: een huijs en
erve gelegen binnen het dorp belent Claas Wijgertsz ten noorden en de kinderen van Claas de Swart
ten suijden; 1 ½ schepel land beplant met eekenhout belent de wed. Killewig ten westen en de erven
van die van houten en mennisten kerk ten oosten; en f 229:5:12
23-12-1746: Getuige-verklaring in relatie tot Veesterfte. Gijsbert Teunisz Molenaar sijnde van competente
ouderdom woonagtig tot Huijsen, verklaart ter requisitue van Mr. Jan Bernd Bicker, drost van
Muijden, Baljuw van Naarden en Goijland, dat eind November 1746 gekomen in het huijs van
Jacob Jacobsz Glijn mede woonagtig tot Huijsen, die dier tijd door sterfte verloren had enig vee, dat
hij comparant gevraagt heeft om te mogen hebben een die die getekent was over het Lijff met een
witte streep, en dat Jacob Jacobsz Glijn daarvan het vel en 1/4 van het beest zou genieten, dat daar
van sou moeten genieten Soetje van Veeren weduwe van Gijsbert Jacobsz Glijn, broeder van
voorn. Jacob Jacobsz Glijn, nog Arent Lucasz 1/4 part en eijndelijk Cornelis Hendriksz het laaste
1/4 part.
Dat sij comparanten daarop ten deel met Arent Lucasz voornt, met Evert Lambertsz de Oude, die
dit werk verrigtigde aan het gestorven beest.
En laastelijk dat hij comparant in bijwesen van de weduwe van Gijsbert Jacobsz Glijn, Arent
Lucasz en Cornelis Hendriksz . Een jongetje genaamt Arent, zoon van Jacob Jacobsz Glijn

10-02-1747 - 15-10-1753
26-10-1747: Akte van bewijs. Marritje Lamberts Prins weduwe van wijlen Cornelis Lambertsz Prins ter
eenre en Gerbert Bouman en Claas Lambertsz Prins als voogden over het minderj. nagelaten kind
van wijlen Cornelis Lambertsz Prins mitsgaders de kind of kinderen waar van de voorz. Marritje
Lamberts Prins nu zwanger is, ter andere sijde, zijn overeengekomen: f 900 en opvoeding
24-11-1747: Janneke (Christoffels) van den Broek huijsvrouw van Dirk Prosper, vroedvrouw alhier,
Marretie Rutten huijsvrouw van Gijsbert (Martens) Bout, Hilletie (Jans) Pannekoek huisvrouw
van Jan (Martensz) Bout, en Gijsie Coets huijsvrouw van Jacob Melsz Boor mede alle hier
woonagtig, verklaren ter requisitie van Klaasie Martens Bout minderjarige dochter geassisteert
met haer vader Marten Bout, dat Jannetie van den Broek als vroedvrouw en de anderen als
assistenten op 06-11-1747 des avonds de klokke omtrent 9 uur verzocht is bij haar suster in
baarendsnood sittende te assisteren, en gevraagd werd wie vader van het kind quam te sijn, werd
gezegd dat dit Cors Klaasz Lamphe soon van Klaas Lamphe alleen vader van het kind waer,
waarna zij verlost werd van een soon
12-07-1748: Akte van bewijs. Rut Pietersz Koeman wed. van Ebbetje Jacobs Bakker, die bij hem geprocreeert en nagelaten heeft een dogter genaamt Aaltje Rutten Koeman ter eenre, en Claas Koij de
Jonge en Pieter Schol als voogden, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst, zijn
overeengekomen: van moeders goederen alswel die hem staan te bekomen van wijlen sijn vader
Pieter Cornelisz Koeman, en ook de legitieme portie staan te bekomen van Aeltje Gijsberts sijn
overleden vrouws moeder in leven huisvrouw van Jacob Gijsbertsz Bakker, zijn
overeengekomen: f 700,-, sieraden en opvoeding
20-09-1748: Akte van bewijs. Claesje Jacobs Bakker wed. van Jacob Gerritsz Schram ter eenre, en Jan Jansz
Doorn en Rut Pietersz Koeman als voogden over Gerrit, Lambert, Gijsbert, Aeltje en Peetje
Jacobs Schram minderj. nagelaten kinderen, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk wenst. zijn
overeengekomen: enige sieraden, 4 schepel bouland gelegen in ‘t Botterweijn en f 250 waarvan elk
kind 1/5 portie, alsmede opvoeding
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25-09-1750: Akte van bewijs. Dirk (Cornelisz) Rebel wed. van Bijtje Rijks Lustig ter eenre en Arij Cornelisz
Rebel en Lambert Rijksz Lustig als voogden over Aaltje, Cornelis, Jannetje, Rijk en Geertje
Dirksz Rebel, nagelaten minderjarige kinderen, ter andere sijde: f 100/kind en opvoeding
05-11-1750: (6 van 52). Inventaris Juffr. Swaantje Cossen Schol (overleden 13-02-1750 te Naarden) in leven
wed: van den Heer Jacob Killewig
gemaakt vanwege Cornelis (Jacobsz) Killewig oud Burgermr alhier tot Huijsen sijnde een soon
vandeselve egtelieden en voor 1/4 part erfgenaam. Wijders den Eerw. Heer Hermannus van Loo
Predikant to Naarden als in huijwelijk hebbende Hilletje (Jacobs) Killewig een dogter voor 1/4
pqrt. Nog bij den Eerw. Heer Wijgardus (Jacobsz) Killewig Predikant op Oud Beijerland mede
soon en voor 1/4 part. En eijndelijk den Heer Joan Cornelissen den Ebo Med: doctor wonende tot
Naarden als getrouwt hebbende Grietje (Jacobs) Killewig mede een dogter voor 1/4 part:
- een huijs erve tuijnhuis en pakhuijs binnen dese dorpe getaxeert op f 1.500 en veel land
05-06-1752: Gerrit Lambertsz Coppen (79) woonagtig binnen Huijsen, verklaarde ter requisitie van vrouwe
Maria Slaars wed. wijlen Constantin Cornelis de Wilhem, dat hij comparant heeft gewoond op de
Hofstede Oudenaarden toendertijd toebehorende aan IJsak Coeijmans dat dese Heer IJsak
Coeijmans daar gehouden heeft een patrijshond, met welke hij dikwijls aldaar de jagt heeft geexerceerd en als jagers heeft gebruijkt Jan Prinse en Teunis Pel beijde binnen Huijsen wonende .
Voorts zijn gecompareert:en verklaarden:
Claas Gerritsz Tas (70) heeft tussen 40 en 50 jaaren her op voorn: Hofstede gewerkt: windhondeen en jagt
Lambert Jansz Jok (66) woonagtig alhier: Teunis Pel was 40 a 50 jaaren geleden Jager
Gijsbert Teunis Jaap Pell alhier woonagtig: sijn vader Teunis Pell is aldaar als jager is gebruijkt.
Gerrit Siccema heeft in de jaare 1722/1723 als boerenknegt gewoond op de Hofstede Oudenaarde toen
behorende Hendr: David de Wilhem: 6 a 8 Lange Windhonden, eenige brakken, waaronder een roodbont
patrijshond,, 2 fretten; heeft gefretteerd
Claas Loegen Boshuijsen: heeft in 1722/1723 als daghuurder op voorn: Hofsteede Oudenaarde gewerkt enz
Hendrik Schaapherder alhier woonagtig heeft 17 jaar als werkman gewoond op de Hofstede Oudenaarde,
toebehorende aan Constantin Cornelis de Wilhem,
Claas Fijtussen wonende binnen Huijsen, en Hendr: Posca (tuijnman), en Pieter Claasz Goijer (bouwboer)
24-01-1753: LangstlevendeTestament. Jan Dominikus Bogaard en Neeltje Elberts Man egtelieden wonende
tot Huijsen
26-01-1753: Compareerden:
Jan Gerritsz Doorn en Pieter Scholl, voogden over de nagel. minderj, kinderen v. wijlen Jan Cornelisz
Rebel, Arij Cornelisz Rebel en Tijmen Rutten Timmer, voogden over de minderj. nagel. kinderen van
wijlen Gerbert Cornelisz Rebel, Dirk (Cornelisz) Rebel en Arij (Cornelisz) Rebel;
Voorts Arij Gerberden Rebel, Willem Willemsz Teeuwis in huwelijk hebbende Elsje (Gerberts) Rebel,
Hendrik (Claesz) Visser in huwelijk hebbende Aaltje Hendriks Rebel, Gerbert Hendriksz Rebel, Gerrit
Jacobsz Jongerden als in huwelijk hebbende Aagje Hendriks Rebel, En eijndelijk Gijsbert Hendriksz
Schipper alle mede-erfgenamen van wijlen Gijsbert (Gerbertsz ??) Rebel Te verdelen over de broeders en
susters van de overledene of wel desselves kinderen: f 18.964, d.w.z. 7 porties van f 2.709/portie
Overledene: Gijsbert (Gerbertsz) Rebel laat na aan:
- 1/7 portie aan de kinderen van wijlen broer Cornelis (Gerbertsz) Rebel, waarvan aan:
minderj. nagel. kinderen van wijlen Jan Cornelisz Rebel 1/4 portie
minderj. nagel. kinderen van wijlen Gerbert Cornelisz Rebel: 1/4 portie
Dirk Cornelisz Rebel 1/4 portie en aan Arij Cornelisz Rebel 1/4 portie
- 1/7 portie aan zijn broer Arij Gerberde Rebel
- 1/7 portie aan zijn zus Elsje (Gerberts) Rebel gehuwd met Willem Willem Teeuwisz
- 1/7 portie aan zijn broer Willem (Gerbertsz) Rebel
- 1/7 portie aan zijn suster Geertje (Gerberts) Rebel
- 1/7 part aan de kinderen van wijlen zijn broer Hendrik (Gerbertsz) Rebel, waarvan aan:
aan Aaltje (Hendriks) Rebel gehuwd met Hendrikc (Claasz) Visser 1/4 portie
aan Gerbert (Hendriks) Rebel 1/4 portie
aan Aagje Hendriks Rebel gehuwd met Gerrit Jacobsz Jongerden 1/4 portie
aan de minderjarige Magteldje Hendrikz Rebel 1/4 portie: naar weeskamer stad Amsterdam
- 1/7 part aan de twee kinderen van wijlen zijn zus Annetje (Gerberts) Rebel (was gehuwd met Hendrick
Gijsbertsz Schipper en Jan Jansz Doorn), waarvan:
aan Gijsbert Hendriksz Schipper ½ portie
aan Geertje (Jans) Doorn ½ portie
HANDTEKENINGEN VAN ALLE Rebel’S EN GIJSBERT HENDRIKZ SCHIPPER
12-02-1753: Ebbe (IJsaksz) Spilt woonagtig binnen dese dorpe is een soon en universele erfgenaam van IJsak
(Willemsz) Spilt, in leven Impostmr. gewoond hebbende alhier; verder geen andere kinderen in
leeven gevonden
17-02-1753: Testament Jannetje Jans Doorn, meerderjarige ongehuwde dogter, wonende binnen deesen dorpe,
siek van lighaam en te bedde leggende, legateert aan halve broeder Evert Bouwman woonagtig tot
Hilversum enkele stukken land en f 100. Alle overige goederen aan haar halve broeder Gerbert
Bouman woonagtig binnen dese dorpe
23-02-1753: Rekening en verdeling van de boedel van Geertje Cornelis in leeven wed: van Jacob Hendriksz
Snijder overleeden binnen deesen dorpe. Blijft te verdelen over f 2213:2:2. Compareerden:
- de sonen Cornelis Jacobsz Snijder, Gerrit Jacobsz Snijder, Tijmen Jacobsz Snijder, Jan Jacobsz
Snijder alsmede Jacob Mijns in huwelijk hebbende de dogter Annetje Jacobs Snijder, voorts Willem
Arisz Rebel en Andries Brummel als voogden over de vier (4) minderj. nagelaten kinderen van wijlen
de soon Hendrik Jacobsz Snijder in huwelijk verwekt aan Jannetje Jans Prins, en laastelijk Jacob
Jansz Prins en Hendrik Klaasz Visser als voogden het minderj. nagelaten kind van wijlen de dogter
Jannetje Jacobs Snijder in huwelijk verwekt door Cornelis Jacobsz Metselaar, En oversulks de
eenige en uniiversele erfgenamen van beijde wijlen Jacob Hendriksz Snijder en Geertje Cornelis in
leven egtelieden en gewoond hebbende binnen dese dorpe; ider 1/7 portie
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15-10-1753: Testament van Pieter Lambertsz El Prins wonende tot Huijsen verteld of verklaard door 7
getuijgen n.l. Antonij Killewig, Philippus van Harreveld, Gerberd Bouman, Jacob Vlaanderen,
Elbert Fijtussen, Frans den Rijck en Fijtus Evertsz Westerning (handtekeningen). ... Versogt
aan de woonplaats van de Wed. van Lambert Lambertsz El Prins, en aldaar siek en swak in een
slaapbank Pieter Lambertsz El Prins in aanwezigheid van 7 getuigen. Aan Jannetje Hendriks
Snijder alle sijn losse geld met silver hegtmes, aan Wed. Klaas Tijmensz en Wed. Jan Lambertsz
El Prins quijt te schelden wat hij van haar te goed had. Desen bovengenoemde weduwen maakt hij
verders d’helft van sijn nalatenschap. De andere helft aan Jannetje Hendriks Snijder, Mels Jacobsz
Boor, Marrijtje Jacobsz Boor en ‘t kint van Annetje Jacobsz Boor, en Hendrikje Gijsberts Vos
huijsvrouw van Klaas Mijns

15-03-1754 - 14-12-1781
A080: 15-03-1754; Akte van bewijs. Evert Lambertsz Ruijn weduwenaar van Geertje Claas aan welke hij
verwekt heeft 2 kinderen genaamt Lambert en Aaltje Everts Ruijn woonagtig alhier, ter eenre en
Meeuwis Ebbe Kooij en Goossen Gerritsz Net als voogden, wetende dat 1e comparant een 2e huwelijk
wenst,, zijn overeengekomen f 501:7:-, sieraden tot een totaal van f 600 en opvoeding
A081: 21-02-1755; wij Jan Komin en Goossen Net Scheepenen in Huijsen verklaaren op den Eed ten aanvang
onser voorn. bediening gedaan, dat ons bekend is dat Jacob (Elbertsz) de Wit is geboortig alhier tot
Huijsen en een soon van Elbert Jacobsz de Wit die berijds is overleeden en Claasje Pieters.
dat de voorn Jacob de Wit een jongman sijnde in den Jaare 1751 met het schip Huijgewaart voor de
Camer Amsterdam na Oostindie gevaren, en volgens bericht op sijne te rug rijse herwaarts overleeden is
nog Jongman sijnde. Zijn erfgenamen zijn zijn moeder, die hertrouwt is met Rut Lubbertsz, voor de
eene helft, mitsgaders Pieter de Wit, Marritje de Wit en Jannetje (Elberts) de Wit sijne broeders en
susters waarover als voogden gestelt sijn Pieter Ploos van Amstel en Dirk Boor voor de wederhelft
A083: 16-04-1756; Akte van bewijs. Gijsbert Hendrikz Schipper weduwenaar van wijlen Aaltje Tijmens
Gijsbert
Schipper ter Eenre en Lambert Glijn en Pieter Ploos van Amstel als voogden over de nagelaten
Hendriks
minderjarige dogter Annetje Gijsberts Schipper ter andere sijde, wetende dat 1e comparant een 2e
Schipper
huwelijk wenst, zijn overeengekomen: f 600, sieraden, en opvoeding.
A084: 05-11-1756; Jannetje Jans Doorn meerderjarige ongehuwd dogter woonagtig binnen deesen dorpe,
enz. inhoudende dat een vrouw sig niet validelijk als borg kan verbinden, te stellen tot borg als
principaal ter somma van f 350 ten behoeve van het gemeene Land van Holland en Westvriesland, voor
de penningen welke Gerbert Bouwman als collecteur enz
A086: 24-03-1758; Wijgerd Claasz en Tijmen Claasz soonen van wijlen Marritje Tijmens Wed.v. Claas
Wijgertsz woonagtig alhier, doen verklaring over opname inventaris van wijlen haar moeder
A088: 16-02-1759; Grietje Ebben Rijn jegenswoordig getrouwd met Geurt Lambertsz Ruijn (moet zijn:
Evert Lambertsz Ruijn) dog in eerder huwelijk getrouwd geweest met wijlen Arij Cornelisz Rebel,
doet verklaring over de inventaris van de nalatenschap van wijlen haar voornoemde 1e man
A089: 21-04-1759; Inventaris van de Insolvente en geabandonneerde boedel van wijlen Elbert Huijbertsz Klijn
(overleden alhier op 07-04-1759) en desselfs huijsvrouwe Anna Harmanusz , gedaan door de curateurs
botschuit
Meeuwis Kooij en Jan Aartsz Vos, volgens opgave van de voorn: Anna Harmanusz:
Een botschuijt met sijn toebehoren
A090: 10-08-1759; Jan Troost, nevens de overleden Elbert Fijtussen Hogenbirk, voogden over Grietje Jans
dogter van wijlen Jan Wouters, en welke Grietje Jans voor 1/3 portie meede erfgename is geweest
van Hendrik Gerrit Velsen; heeft den comparant aan Jacob Hogenbirk diacon, en Gijsbert Boshuijsen
en Cornelis Jacobsz Bakker armmeesters des dorps Laaren, doet verantwoording
A098: 10-04-1761; Reekening en verantwoording mitsgaders schifting en schijdinge van den boedel van wijlen
Lambert Jacobsz Smit, waar toe sig ab intestato geregtigd bevinden de vier nagelaten kinderen,
genaamt Cornelis, Geertje, Willem en Jacob Lambertz Smit, gedaan door Harmen Wijgertsz Schaap,
Jan Jansz Boer en Geurt Lambertsz Cos als voogden over de voorn: kinderen, aan Cornelis Lambertsz
Smit als nu meerderjarig sijnde, mitsgaders aan Jan Wijgertsz Schaap als in huwelijk hebbende
Geertje Lamberts Smit, en ten respecte van de nog minderjarige Willem en Jacob Lambertsz Smit, als
volgt:opbrengst verkoop huijs en erve: f 675, enz
A099: 23-06-1761; Geertje Everts huijsvrouw van Goossen Jansz Mackinje, Trijntje Hendriks jonge dogter,
Mijnsje Lucas huijsvrouw van Lambert Claasz Kruijmert, Pieter Ellerbrock (wonende Hilversum)
en Jacob (Claesz) Lamphe, 4 van 5 wonende alhier, verklaren ter requisitie van Jacob Claasz
Glasemaker woonagtig alhier, dat sij 1e deposant ontrent de maand October 1760 praesent is geweest bij
de bevalling van Harmpje Wesseling en gehoord heeft, dat Hilletje Klink vroedvrouw alhier gevraagd
heeft wie de vader is, waarop Harmpje Wesseling geantwoord heeft ik heb een man. .... dat Jaapje
Claas Lamphe huijsvrouw van Jacob Claasz Glasemaker, enz
A100: 22-07-1761; Jan Arentsz Duijn en Albert Houthuijsen scheepenen, geadsisteert met mij Jacobus
Hendrik Thierens secretaris desselve dorp; Juffrouw Mechelina Swart huijsvrouw van den Heere
Jacob Schaap wonende alhier, welke juffr. Mechelina Swart benevens haar susters juffr. Elisabeth en
Hermina Swart de meede ge-institueerde erfgenamen woor 1/3 portie van wijlen Hendricus van
Bockholt gewoonde hebbende en overleden binnen de Stad s’Hertogenbosch, authoriseert haar man
Jacob Schaap de erfenis binnen te halen (Handtekening M: Swart)
A101: 13-11-1761; Huijbert (Adriaensz ?) Klijn woonagtig alhier, verklaarde bij dezen van sijne Botschuijt
botschuit
thans leggende binnen Muijden aan de Helling van Gijsbert Stoel, met all ‘t gunt daar toe en aan
behoorende is, te desisteren en af te staan aan sijn crediteuren en Leveranciers
A102: 08-12-1761; Gerritje Jans Smit, en Pieternelletje Jans van Kleef bijde woonagtig binnen dese dorpe,
verklarende ter requisitie van de Heer Adrianus Anthonij van Weerland schout, dat sij gisteren avond
den klokke agt uuren sig bijde hebben bevonden binnen hun huijs alwaar sij te samen woonagtig sijn, dat
sig ter die tijd meede aldaar heeft bevonden de persoon van Gerrit Doorn wonende alhier, die voor haar
als kleermaker eenig goed sat te naaijen, dat toen in hunnen huis is ingekomen Gerrit Hertog die den
voorn: Doorn heeft aangesproken, en tegen hem gesegt heeft Sit je hier te naaijen Mof, bloote mes
getrokken, enz
A103: 15-01-1762; Alida Mijlof weduwe en mede ge-institueerde erfgename van wijlen Pieter Claasz
Schram woonagtig alhier, Te kennen gevende dat sij ter requisitie van Jan Aartsz Vos en Willem Troost
als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Pieter Claasz Schram, bevestigd haar eerder
gedane opgave van de boedel-inventaris
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A108: 14-10-1765; Teuntje Rutten huijsvrouw van Jacob Elbertsz Man, en Elbert Jacobsz Man bijde
woonagtig binnen dese dorpe verklaren dat toen zij buiten de heg van hun tuin stonden, sij deposanten
gesien hebben dat Annetje Wouters (Swart) suster van de huijsvrouw (= Aaltje Wouters (Swart)) van
Dirk (Cornelisz) Rebel, de persoon van Jacob (Lambertsz) Ruijn uijtschold
A109: 04-11-1765; Inventaris van insolvente en geabandonneerde boedel van Jacob Claasz Glasemaker
gewoond hebbende binnen den dorpe Huijsen en aldaar op den 19-10-1765 overleeden
A114: 05-06-1771; Jan Harreveld Mr. Chirurgijn woonagtig binnen den dorpe Huijsen, verklaarde ten
verzoeken van Eldert Houthuijsen, als vader van Hendrik (Eldertsz) Houthuijsen meede alhier
woonagtig, dat toen ten huijse van Dom. Johannes Resler Predikant is gekoomen, aldaar heeft bevonden
de voornoemde Hendrik Houthuijsen omme desselfs wonden welk denselve hadde in sijn linker arm, die
toegebragt was door Daniel van IIsselstijn koddebeijer van4 den Jagt in Goijland op den hijde bij de
Laarder Neng met een Snaphaan schoot, te verbinden
A116: 18-05-1775; Aaltje Woutersz Swart, weduwe van Dirk (Cornelisz) Rebel bevestigd de door haar
gedane opgave van de nagelaten inventaris
A120: 10-08-1779; Schout en schepenen hebben zig vervoegd te woonhuijze van Adrianus (Claasz) Kooij
woonagtig alhier, als eenige erfgenaam van zijn vader wijlen Claas (Ebben) Kooij de Jonge, in der tijd
meede alhier gewoonde hebbende en overleeden zijnde, versogt alsnog betaling van f 1:10 voor kosten
gevallen op het waaken binnen dese dorpe
A121: 26-02-1781; Reekening en verantwoordingen, mitsgaders schifting en schijdinge van den boedel en
nalatenschap van wijlen Geertruij (Hendricks) Boskoop Wed.v. Dirk Jansz Visser gewoond hebbende
binnen den dorpe Huijsen en aldaar op 26-02-1781 overleden, gedaan door Cornelis Hijnen en Adrianus
Wieland als executeurs en Redderaars haaren boedels.
- Aan Hendrik (Dirksz) Visser (wonende Haarlem) en Willem (Dirksz) Visser (wonende aan den
Overtoom onder Amstelveen) bijde soons en ider voor 1/3 portie erfgenaam van de overledene, en
laastelijk aan de rendant selfs, als bij opgemelde acte gestelde voogden over (kleindogter) Geertruij
Harmensz Swart eenige nagelaten dogter van wijlen Neeltje (Dirks) Visser (die meede een dogter
was van de voorn overleedene) aan haar in huwelijk verwekt door Harmen Swart voor het
resterende 1/3 part universele erfgenaam van de voorn. Geertruij Boskoop wed.v. Dirk Jansz Visser in
maniere als volgt. ...sijnde eerstelijk ontfangen van Evert Claas Visser over coop van een huijs f 830 enz.
- Op huijden 04-05-1781: te verdelen f 647:13:2, elk f 215:19:6
A123: 01-01-1782; Mejuffrouw Jannetje Jans Boor weduwe van Heer Willem Pietersz Voorthuijsen,
woonagtig binnen den dorpe Huijsen, dewelke verklaarde volmagtig te maken de Heer Willem Lambertsz
Kooij mede woonagtig alhier, om haar te representeren in den boedel van wijlen haar zoon de heer
Gerardus (Willemsz) Voorthuijsen door wie zij bij testament voor de ½ erfgenaam is van al zijn
nagelaten goederen, en welke Heer Gerardus (Willemsz) Voorthuijsen is een mede-erfgenaam is van
wijlen sijne grootmoeder Mejuffrouw Nelletje Gerbertsz Bouman weduwe van den Heer Pieter
(Willemsz) Voorthuijsen en welke boedel nog grotendeels onverdeelt is
A124: 14-12-1781; Compareerden Aaron Gleijn en Lambert Keijer Buurmeesteren, Dirk Hoogenbirk, Jacob
Ruijn, Gerrit van As en Claas Visser scheepenen, Willem Teeuwisz, Jacob Franken van Wessel,
Willem L. Smit, en Cornelis Rebel, Raaden binnen den voorn: Dorpe ter Eenre, En Jan Jansz
Jongerden en Jan Keijer Kerkmeesteren aldaar ter andere sijde. Voortzetting disputen d.d. 15-11-1715
over zeker accoord m.b.t. betaling verpondingen. Echter vanaf 01-01-1781 zullen Kerkmeesteren zelf de
verponding van de huijsen en landerijen van de kerk moeten betalen.ad f 130. Alle handtekeningen

21-05-1782 - 21-05-1787, 1793-1802
A125: 21-05-1782; Procuratie. Willem (Jansz) Westland (Schots), Jillis (Jans) Westland (Schots), Nelletje
(Jans) Westland (Schots) meerderjarige en ongehuwd, Jan Goossen Ridder gehuwd met Neeltje
(Jans) Westland (Schots), en laastelijk Jan (Jansz) Westland (Schots) alle woonagtig binnen dese
dorpe, eenige nagelaaten kinderen van wijlen Ariaantje Jillisz Abits, die de eenige suster is geweest
van meede wijlen Jan Jillisz Abits en sijnde zij comparanten de eenige en universele erfgenaamen van
wijlen Aartje Jans Abits in die tijd huijsvrouw van wijlen Cornelis Kater, die de eenige nagelaten
dogter is geweest van de voorn: Jan Jillisz Abits, gewoond hebbende en overleeden te Benschop,
maken volmagtig Adrianus Anthonij van Weerland, schout deses dorps huijsen enz
A126: 02-02-1783; Jan Hendriksz van der Wal; Jan Willemsz Dekker gehuwd met Rijkje Hendriks van der
Wal, voorts Cornelis Aalten van der Wal, Jacob Lambertsz Cos gehuwd met Reijertje Aalten van
der Wal en Joost Aalten van der Wal, zijnde zij Cornelis, Reijertje en Joost Aalten van der Wal de
eenige nagelaten kinderen en descendenten van wijlen Aalt Hendriksz van der Wal, en laastelijk
Gerrit Hendriksz van der Wal en Hendrik Hendriksz van der Wal de eenige nagelaten kinderen van
Hendrik Hendriksz van der Wal, welke voornoemde Jan, Rijkje, Aalt en Hendrik Hendriksz van der
Wal de eenige nagelaten kinderen zijn van wijlen Rijkje of Reijertje (Hendricks) Visser aan deselve in
huwelijk verwekt door Hendrik (Aalten/Eelten) van der Wal.
Voorts Jurrie Beugelaar gehuwd met Pietertje (Hendriks) Groenendaal zijnde de eenige nagelaten
dogter van wijlen Hendrik Groenendaal en Neeltje (Dirks) Hartog; alsmede Huijbert (Gerritsz)
Hartog en Hendrik (Gerritsz) Hartog nagelaten kinderen van Gerrit (Dircksz) Hartog, welke Neeltje
en Gerrit (Dirks) Hartog nagelaten kinderen en descendenten zijn geweest van wijlen Claasje Visser
aan deselve in huwelijk verwekt door Dirk Hartog
En laastelijk Dirk Tijmensz Cos en Wouter Evertsz Westerning gehuwd met Geertje Tijmensz Cos,
zijnde zij Dirk en Geertje Tijmensz Cos de eenige nagelaaten kinderen van Tijmen Cos en Lijsje
Jansz Visser; welke Lijsje Jans Visser de eenige dogter is geweest van wijlen Jan Visser; welke voorn:
Rijkje of Rijertje, Claasje en Jan (Hendricksz) Visser zusters en broeders zijn geweest van wijlen
Teunis (Hendricksz) Visser gewoond hebbende en overleeden binnen de Stad Gouda
Zijn alle den comparanten woonagtig binnen dese dorpe ons scheepenen wel bekend hadden bij gerugte
geinformeerd waaren, dat de voorn: Teunis Visser bij Testamentaire dispositie zoude hebben geinstitueerd
tot sijne erfgenaam hetzij geheel of voor een gedeelte de persoon van Lambert Visser in der tijd
gewoond hebbende tot Gouda, en aldaar meede overleeden onder deeze bepalingen dat alles aan
comparanten zou toevallen, maken comparanten volmagtig Gijsbert Bout
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A127: 03-04-1783; Aaron Gleijn en Cornelis Rebel als door Lambert Jacobsz Gleijn (overleden 02-12-1782)
bij desselfs Testament op 27-11-1782 gestelde executeurs van sijne Testament en redderaars sijnes boedels
ter Eenre
Voorst Marritje Jans Keijser weduwe van de voorn Lambert Jacobsz Gleijn; en Jacob Lambertsz
Gleijn, Jan Lambertsz Gleijn, Marritje Lamberts Gleijn en Jannetje Lamberts Gleijn alle
meerderjarige kinderen van de voorn. Lambert Jacobsz Gleijn verwekt aan bovengenoemde Marritje
Jans Keijser ter Tweede sijde
En laastelijk Jan Claasz Doorn en Lambert Claasz Doorn meerderjarige kinderen van wijlen Jaapje
(Lamberts) Gleijn in huwelijk verwekt door Claas Jansz Doorn en welke Jaapje (Lamberts) Gleijn
een dogter is geweest van de voorn Lambert Jacobsz Gleijn in eerder huwelijk verwekt aan wijlen
Geertje Gerrits Ruijsendaal; mitsgaders de voorn: Heeren Aaron Gleijn en Cornelis Rebel als door
voorn: Lambert Jacobsz Gleijn bij Testament gesteld voogden over de minderjarige nagelaten kinderen
van de voorn: Jaapje (Lamberts) Gleijn en Claas Jansz Doorn en sulks over Gerrit Claasz Doorn ter
derde zijde. Alle comparanten woonagtig binnen dezen dorpe. Te verdelen f 66 over de kinderen van
Jaapje (Lamberts) Gleijn: Jan, Lambert en Gerrit Claasz Doorn elk f 22
A128: 05-02-1784; Testament. Monsieur Pieter (Jansz) van Dijk weduwenaar van wijlen Gerritje
(Hendricks) Boskoop ziekelijk van lighaam. Legateert aan zijn zoon Hendrik (Pietersz) van Dijk een
huijs en erve benevens alle de timmermans en Glasemakers en pompe gereedschappen onder de
conditie dat dezelve Hendrik van Dijk daarvoor f 500 inbrengt in de boedel van hem Testateur. En aan
Jan van Dijk een glasemaakers diamant met zilver beslag. Aan zijn dogter Aaltje (Pieters) van Dijk een
huijs en erve onder de conditie dat dezelve Aaltje van Dijk daarvoor f 200 inbrengt in zijn Testateurs
boedel. Voorts nog aan dezelve Aaltje van Dijk alle de kleederen, goud en zilver tot het Lijf van zijn
testateurs overleeden huijsvrouw Gerritje Boskoop behoord hebbende. Volgt een inventaris overzicht.
Voorts verklaarde hij Testateur tot zijne erfgenamen in alle zijne na te laten goederen, uijtgezonderd de
bovenstaande gepraelegateerde, te institueren zijn kinderen die op zijn overlijden in leeven zullen zijn,
en in cas van vooroverlijden des vooroverleedens nazaad
A130: 03-03-1788; Jan Jasperse Schaap, meerderjarig Jongman siekelijk van Lighaam: aan sijne stiefvader
Evert Claasz alle sijne kleederen mitsgaders alle het goud en zilver ten lijve van hem testateur. Voorts
verklaarde hij tot eenige en universeele erfgenaame in alle zijne overige nagelaatene goederen sijne
moeder Pijnsje Martensz Bout, huijsvrouw van de voorn: Evert Claasz
A131: 04-01-1785. Testament Lijsje Sluijter, Testratice verklaard beneeden den 2000 guldens begoed te
weezen. Lijsje Sluijter, bejaarde en ongehuwde dogter, ziekelijk van lighaam. Legateert aan Jacob
(Aaronsz) Gleijn en Anna Elisabeth (Aarons) Gleijn kinderen van de Heer Aaron (Jacobsz) Gleijn
aen ider een somme van f 100. En verklaarde zij testatrice alle haare overige goederen , na te laten voor 1/3
part aan de Kerk deezes dorps Huijsen, voor 1/3 part aan de Diaconie deezes dorps Huizen, en 1/3 part aan
de armen dezes dorps Huijsen
A132: 04-03-1786; Testament, Bessel Wulfzen Bakker en Grietje Gijsbertsz Comin egtelieden woongagtig
binnen Huijsen , Testatrice siekelijk. Langstlevende testament. Als Testateurs ieder dan nog in leven
mogten zijn enz.
A133: 23-08-1786; Verklaring over her-ingebruikname van vele jaren braakliggende bouwlanden zedert de
vermindering der Conijnen. volgende personen alle woonagtig binnen deeze Dorpe of onder jurisdictie
van dien, zijnde eijgenaars of huurders van de na te melden bouwlanden, en hebben dezelve aan ons
gedaan opgave van zoodanige stukken bouwland, als door haar zedert de vermindering der Conijnen en
dus zedert den Jaare 1784 bebouwd zijn en nu nog bebouwd werden: van welke landen zij ons hebben
gedeclareerd bereijd te zijn te verklaaren, dat een zeer groot gedeelte zedert veele jaaren geheel onbebouwd
waaren blijven leggen, en van de andere, ofschoon door hun bezaaijd, wijnige of geenen vrugten genooten
wierden, alzoo dezelve vrugten door het wild wierden afgegeten en geruineerd; en dat nu integendeel
deselve landen in de jaaren 1785 en 1786, dog sommige alleen in ‘t jaar 1786, door hun met vrugt zijn
bebouwd, en een goede oogst, soo van rogge, als van boewijt en knollen door hun daar van of reeds
genooten is, of daar op nog wassende staat. Volgt lange lijst namen met grond-oppervlakte. In totaal 404
3/4 schepel
A134: 03-10-1786; Testament. Marritje Cornelis Besuijn weduwe van Jan Aartsz Vos, gesond van lighaam.
Aan haar zoon Aart Jansz Vos vrije keus uijt haar boedel, en het huijs en erve thans door Aart Jansz
Vos bewoond, mitsgaders de schuur daar nevens gelijk ook 2 ½ coper taan ketels, en al het gereedschap
tot het taanen van netten behorende alles staande en gelegen binnen den dorpe Huijsen voor een somma
van f 1.000, welke gelden haar zoon bij de boedel moet inbrengen omme door hem en de verdere
erfgenamen gelijkelijk verdeeld en genooten te werden. Voorts aan hare dogter Aaltje Jansz Vos te
mogen over te nemen de volgende landerijen (volgt lijst landerijen) voor een somma van f 450, welke
gelden in de boedel ingebracht moeten worden omme meede door haar en de verdere erfgenamen verdeeld
te werden. Voorts aan haar dogter Aaltje Jans Vos voor de eene ½ en aan haar klijndogter Lambertje
Jacobs Smit, dogter van haere overleden dogter Magteldtje Jans Vos voor de weder ½, te
praelegateren alle de kleeden van zijde, linnen, wolle als meede alle het goud en zilver.
Tot slot verklaard testatrice tot haar eenige en universeele erfgenaamen te institueren haar zoon Aart
Jansz Vos voor 1/3, haare dogter Aaltje Jans Vos meede voor 1/3 en het minderjarige nagelaten kind
va haar dogter Magteldje Jans Vos, genaamt Lambertje Jacobs Smit voor het resterende 1/3 part.
Tot executeurs van haar testament benoemt zij Jacob Lambertsz Smit, Aart Jansz Vos en Lambert
Willemsz Schaap
A135: 18-11-1786; Langstlevende testament. Jan van der Louw en Jaapje Claasz Lamphen, egtelieden,
testatrice siekelijk. Testatrice verklaarde te legateeren aan Claas Tijmens Lampen, of bij voor-overlijden
aan sijn nazaad, en bij gebrek van dien aan desselfs huijsvrouw een somma van f 200
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A137: 05-04-1787; Contract van schijding. Hendrik Francken van Wessel weduwenaar van wijlen Elbertje
Geus ter Eenre en Klaasje (Pieters) Voorthuijsen meerderjarige ongehuwde dogter van wijlen deselve
Elbertje Geus in vorig huwelijk verwekt door meede wijlen Pieter Evertsz Voorthuijsen ter andere
zijde. Onder verwijzing naar Akte van bewijs 184-3179; 03-09-1751 dat zij Elbertje Geus voor en in
plaatse van 1/6 portie in een COORN WIND MOOLEN alsmede 1/6 portie in een huijs en erve aan de
2 minderjarige kinderen genaamt Claasje en Pieternelletje (Pieters) Voorthuijsen was geconvenieerd
een som van f 150/kind . Piernelletje Voorthuijsen is overleden op 21-07-1752 nalatende ab intestato
haar moeder de voorn: Elbertje Geus voor de eene ½ en haar broeders en zuster, en dus de voorn: Claasje
Voorthuijsen voor 1/3, en Evert Pietersz van Voorthuijsen, Willem Pietersz van Voorthuijsen,
Gijsbert Pietersz van Voorthuijsen en Pieter Pietersz van Voorthuijsen alle kinderen van de voorn:
Pieter Evertsz Voorthuijsen verwekt in voorig huwelijk aan Claasje Willems Rebel, ijder meede voor
1/5 portie voor de wederhelft.
Dat deselve Elbertje Geus den 11-01-1756 is hertrouwd met de voorn: Hendrik Franken van Wessel
den comparant ten eenre.
Dat voorn: Elbertje Geus haare voorn. Testament op den 07-01-1886 metter dood hebbende
geconfirmeerd nalaatende 4 kinderen namentlijk de voorn: Claasje (Pieters) Voorthuijsen en Anna
Maria, Gerritje en Gerrit Hendriksz van Wessel enz.. Totale nagelaten batelijk saldo een somme van f
1.820
A138: 19-04-1787. Staat en inventaris gemeenen boedel van wijlen Harmen (Hendriksz) Swart (overleden
binnen Huijsen 04-03-1787) en zijn weduwe Neeltje (Pieters) van Dijk opgesteld t.b.v. Cornelis de
Jong en Harmanus Verwelius als dd 23-03-1787 gestelde voogden over Geertruij Swart zijnde een
dogter van de voorn: Harmen Swart in voorig huwelijk verwekt aan Neeltje Dirkz Visser.
En Jan Swart en Hendrik van Dijk als dd 23-03-1787 gestelde voogden over de 2 nagelaten kinderen van
voorn: Harmen Swart verwekt aan de voorn: Neeltje van Dijk, genaamt Gerritje Swart en Hendrik
Swart o.a. 2 huizen
A139: 07-06-1787; Akte van bewijs en uijtkoop. Mejuffrouw Magdalena Sas weduwe en geinstitueerde
erfgenaam van wijlen de Heer Dirk (Pietersz) Boor ter Eenre, de Heer Pieter (Dircksz) Boor, en
Mejuffrouwen Claasje (Dircks) Boor en Geertruij (Dircks) Boor, alle meerderjarig en ongehuwd,
woonagtig alhier, mitsgaders de Heeren Jacob Sas scheepen tot Loosdregt, Paulus Guijkingh oud
Burgemeester der stad Naarden, en Aaron Gleijn oud Buurmeester dezes Dorps als door Mejuffrouw
Magdalena Sas wed de Heer Dirk Boor bij dd 29-08-1770 bij Nots Jacob van Marken Cornelisz
binnen de stad Weesp gestelde voogden over haar 5 toen nog minderjarige kinderen en dus nu alleen
over mejuffrouw Wijgertje (Dircks) Boor; zijnde de Heer Harmanus (Dircksz) Boor reeds
overleeden, en de drie gemelde kinderen meerderjarig, ter andere zijde.
Te kennen gevende dat Dirk Boor en Magdalena Sas op 31-08-1757 voor Nots. Cornelis Hoet in Weesp
haar langstlevende Testament hadden gepasseert, dat Dirk Boor op 4-11-1769 metter dood
geconfirmeerd hebbende. Magdalena Sas thans geneegen was om aan de voorn: dispositie van haare
overleden man te voldoen. Per kind f 4.500; 4 kinderen (1 van 5 reeds overleden)
A142: 15-04-1794; Procuratie. Lijsje (Pieters) Bouman en Willemijntje (Pieters) Bouman beide
meerderjarig en ongehuwd woonagtig binnen Huijsen en de eenige nagelaaten kinderen van wijlen hunnen
vader Pieter (Pietersz) Bouman en aldus meede-erfgenaam geworden van hun grootvader Pieter
Bouman onlangs overleeden in het Rhijnse veen, maken magtig hun oom Hendrik Bouman woonagtig
tot Rhijnswoude, om haar aandeel in de boedel van de overleden grootvvader op te eisen
A144: 26-06-1795; Verklaring. Ebbe (IJsaksz) Spilt (72 jaar) en Jacob Willemsz Vos (74 jaar), beijde
gebooren en woonagtig binnen Huijsen, verklaren dat zij lieden zeer wel hebben gekend:
Oetje Lamberts Zomer en Jan Lambertsz Zomer, dan dat zij lieden zijn ontwaar geworden, dat op het
doopboek binnen deeze dorpe toen Oetje op den 20-04-1687 alhier is gedoopt, deszelfs vader aldaar staat
met de naam van Lambert Jansz Schoenmaker ‘t welk denkelijk deszelfs bijnaam zal geweest zijn.
en bij het doopen van Jan op den 02-10-1689 is deszelfs vaders naam gevonden te zijn Lambert Jansz ’t
welk bij verkorting zal zijn geschied in plaatsen van Lambert Jansz Zomer, dog in beijde gevallen is hun
moeders naam Eijbe Jans gevonden..
Dat Gerritje Lambertsze Zomer zijnde een zuster van gemelde Oetje en Jan Lambertsz Zomer op den 2909-1720 binnen deeze dorpe is getrouwd met Theodoris Hendrikze, dat op den 02-02-1721 alhier is
gedoopt Wesseltijen van Theodorus Hendriksz en Gerritje Lamberts Zomer,
- dat op ‘t trouwboek alhier in dato 02-04-1747 gevonden werd getrouwd te zijn Gerrit Gerberts met
Wesseltijen Doorn, ‘t welk zekelijk Wesseltijen Theodorus had moeten zijn
- op den 18-08-1748 op het doopboek gedoopt Gerbert van Gerrit Gerbertsz en Wesseltje Doris bij
verkorting van Theodorisz, en
- op den 07-04-1754 dat alhier gedoopt is Mijns van Gerrit Gerbertsz Bakker en Wesseltje Doornijes
zekerlijk ook in de plaatse van Wesseltje Theodorisz
Voorts dat Jan Lambertsz (of wel Jan Lambertsz Zomer) op den 22-05-1718 is getrouwd met Grietje
Jansz. dat op den 03-10-1729 alhier op ‘t doopboek gevonden werd gedoopt te zijn Jannetje van Lambert
Schoen en Grietje Jansz en op 01-02-1733 gedoopt Lambertje van Jan Lambertsz Schoe en Grietje
Jansz welke bijde voorn: naamen van de vader als Lambert Schoen en Jan Lambertsz Schoe zeekerlijk door
de toen alhier zijnde schoolmeester abusievelijk zijn geboekt of ook om reeden dezelve in de wandeling
schoen of schoe genaamt wierd en hadden op beijde plaatsen behooren gesteld te zijn met de naam van Jan
Lambertsz Zomer, door dien zijn vrouws naam Grietje Jans in beijde gevallen wel is gesteld gevonden.
Dat de voorn: Gerbert Gerritsz en Mijns Gerritsz Bakker, welkers ouders bereids overleeden zijn, alhier
woonagtig en in leeven zijn.
Als meede dat voorn: Jannetje en Lambertje (Jansz) Zomer, welkers ouders ook bereids overleeden zijn,
alhier woonagtig en in leeven zijn.
- En dus te zaamen de eenige geregtigden zijn tot het Legaat van f 2.000 door Lambert (Cornelisz) Visser
gemaakt aan de naaste vrienden van zijne moeder Oetje Lamberts Zomer, welke een zuster is geweest
van de bovengemelde Gerritje en Jan Lambertsze Zomer.
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A145: 20-07-1795; Procuratie. Gerbert Gerritsz Bakker en Mijns Gerritsz Bakker beijde meerderjarig
eenige nagelaaten kinderen van bijde wijlen Gerrit Gerberde en Wesseltje Theodorisze, welke
Wesseltje Theodosisze is geweest het eenige kind van Gerritje Lambertsze Zomer en Theodoris
Hendriksze en welke Gerritje Lambertsze Zomer een zuster is geweest van wijlen Oetje Lambertsz
Zomer.
Voorts Jannetje Zomer weduwe van wijlen Claas Slokker, en Lambertje Zomer meerderjarige
ongehuwd, eenige nagelaten kinderen van wijlen Jan Lambertsz Zomer, welke een broeder is geweest
van wijlen Oetje Lambertsz Zomer.
En alzoo te zamen de eenige geregtigden tot het genieten van zeker Legaat van f 2.000 door nu wijlen
Lambert Visser gemaakt aan de naaste vrienden van wijlen zijn moeder de voorn: Oetje Lambertsze
Zomer. Maken volmagtig de Burger Jan Voorthuijsen, speciaalijk omme in hun naam in den Boedel van
Kunera Rodenburg Wed.v. Lambert Visser het legaat te vorderen
A147: 18-11-1796. Akte van Aanstelling. Nelletje Jacobs Vos weduwe van wijlen Hendrik Tijmens
Schipper verklaarde, mede op basis van hun testament bij Nots. Hendrik Thierens dd 14-10-1790, tot
voogden over haar comparants 3 kinderen, genaamd Tijmen (Hendriksz) Schipper, Jacob Schipper en
Annetje Schipper, mitsgaders tot executeuren van hun opgemelde testament, te committeren Hendrik
Vos en Gerbert (Willemsz) Teeuwisz
A149: 27-04-1797; Testament. Geertje Jans Boor laatst weduwe van Andries Brummel verklaarde aan haar
zuster Jannetje Jans Boor weduwe van Willem Voorthuijzen of aan derzelve kind(eren) of
kindskinderen een huis en erve thans bij haar zelve bewoond mitsgaders al haar goud, zilver en juwelen,
mits haar zuster in de boedel inbrengt f 1.000 voor het huis en f 1.000 voor de laatstgemelde goederen,
door alle gezamenlijke erfgenaamen zullen verdeeld en henoten worden. Zij stelt aan tot executeurs en
voogden over minderjarige erfgenaamen Pieter (Dirksz) Boor en Jan (Willemsz) Voorthuizen
A153: 21-03-1799; Testament Klaasje (Klaas) Volkerden weduwe van Jan Tijmensz verklaarde tot haar
enige en universele erfgenaamen te stellen haar naaste vrienden te samen voor de eene helft, en in de
wederhelft den Broeder van haar overleden man, Gerrit Tijmensz, of bij deszelfs vooroverlijden,
deszelfs huisvrouw, Hester Nieman voor 1/3 part, Guurtje Tijmensz huisvrouw van Dnus Mattheus
Hesseling, of bij derzelver vooroverlijden, denzelven DnusMattheus Hesseling of bij vooroverlijden van
laatst gemelde, Lobbetje Karnemelk weduwe van Jacob Tijmensz voor 1/3 part, en Jan Pietersz Ploos
van Amstel en Grietje Pietersen Ploos van Amstel te zamen voor het resterende 1/3 part. Benoemt tot
executeurs Gerrit Tijmensz woonende te Monnickendam en Jacobus van Moerbeek (secretaris)
woonende binnen dezen Dorpe Huijzen
A156: 01-07-1801; Testament. Evert Gijsbertsz Boomgaard en Evertje Geurts van den Heuvel, echtelieden,
Testateur ziekelijk, eerder testamenten specialijk dat van 08-01-1767 bij Nots. Jacobus Hendrik
Thierens op Hofstede de Berghuijsen onder jurisdictie van Naarden gepasseerd. Testateur zijn kinderen
in zijn eerste huwelijk verwekt aan wijlen Aaltje Everts Ruijn, voorts de kinderen verwekt aan in zijn
jegenwoordig huwelijk. Tot executeurs / voogden worden aangesteld Geurt van den Heuvel woonagtig te
Naarden en Adrianus Wieland woonagtig binnen Huizen
A157: 31-10-1801; Testament. Hendrikje Jasperts Sijbrands en haar broeder Jan Jaspertsz Sijbrands,
woonagtig binnen dezen Dorpen, beiden meerderjarig, ongehuwd, de testateur ziekelijk. Jan Jasperts
Sijbrandsz legateert aan zijn broeders zoon, Tijmen Geurtsz Sijbrands, een somme van f 100
A159: 26-01-1802; Procuratie. Aaltje de Groot weduwe van Aart Migchels, woonagtig tot Laage Bussum,
als voor 1/3 portie geregtigt tot de nalaatenschap van Jannetje (Anthonis) de Groot getrouwd geweest
zijnde met Lambert Jacobsz Schram en gewoond hebbende en op 19-01-1802 overleden binnen dezen
dorpe Huijsen.
Hendrik Mensing gehuwd met Willempje (Anthonis) de Groot woonagtig alhier mede voor 1/3 portie
van de nalatenschap van Jannetje de Groot
Voorts Hermanus Silvester en Jan Silvester beiden woonagtig te Haarlem en Gerrit Meijer gehuwd
met Willemijntje Silvester woonachtig te Alkmaar, elk voor 1/4 gedeelte van 1/3 portie van de
nalatenschap van Jannetje de Groot
geven volmacht aan de Heeren Willem Lambertsz Kooij en Hendrik Willemsz Kooij beiden woonachtig
te Alkmaar, in naam van hun comparanten , met en benevens den meerdere erfgenaam, de boedel van
Jannetje de Groot te aanvaarden
A162: 15-05-1802. Verklaring. Cornelis (Hendriksz) Rebel (60 jaaren) en Jan (Jacobsz) Vlaanderen (ca. 65
jaaren) gebooren en woonachtig binnen Huijzen verklaarden zeer wel gekend te hebben Klaas Ebbe
Kooij de Jonge en Antonia Groeneveld, echtelieden, gewoond hebben binnen Huizen, hebben in hun
huwelijk te zamen verscheiden kinderen geprocreeerd, doch dat bij het overlijden van voorn: Klaas Ebbe
Kooij de Jonge als langstlevende der zelve echtelieden, van alle de zelve hunne kinderen alleen-lijk in
leeven is geweest 1 zoon, met naame Adrianus (Klaasz) Kooij, terwijl alle de overige kinderen reeds
eerder en ongehuwd gestorven waren en dat evengemelde Adrianus Kooij de eenige nagelaten zoon en
kind en eenige erfgenaam van zijn voorn: vader Klaas Ebbe Jooij de Jonge.
A164: 12-10-1802; Testament. Evertje Geurts van den Heuvel weduwe van wijlen Evert Gijsbertsz
Boomgaard, ziekelijk van lighaam, vermaakt aan haar oudste dogter Engeltje Everts Boomgaard eene
kamer met zolder er boven, zijnde het noordwestelijke gedeelte van haar testatrices huis en erve,aan haar
jongste dogter Aaltje Everts Boomgaard (minderjarig) het geheel overige gedeelte van testatrices huis
en erve. Volgt financiele compensatie-regeling. De executeurs / voogden zijn aangesteld Geurt van den
Heuvel woonagtig te Naarden en Adrianus Wieland woonagtig binnen Huizen

3223
3223

A166

3223

A167

3223

A168

02-08-1803 - 1805
A166: 02-08-1803; Testament. Op huijden den 02-08-1803 compareerden voor Willem Boerhout en Pieter
Kooij, schepenen tot Huizen, geadsisteerd met mij, Jacobus van Moerbeek, secretaris van den zelven
Dorpe, Hendrickje Jasperts Sijbrands, bejaarde en ongehuwde dogter, woonagtig binnen dezen
Dorpe, nomineert haars Broeders zoon Tijmen Geurtsz Sijbrands tot haaren algeheelen en
universeelen erfgenaam
A167: 27-09-1803; Langslevende testament. Voor Dirk Donker en Willem Boerhout schepenen, compareerden Jacob (Jansz) van der Wal en Geertje (Cornelis) Hoogenbirk, echtelieden, woonagtig binnen
Huizen, Testatrice ziekelijk, vernietigen alle Testamenten etc.
A168: 07-09-1804; Procuratie. Provisioneel secretaris Klaas Hage. Lambert Willemsz Vos geeft volmacht
aan de Heer Hendrik Rebel en zijn constituants zoon Jan Lambertsz Vos allen wonende binnen Huizen;
in zijn naam zijn roerende en onroerende goederen te verkoopen
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A169: 17-09-1804; Testament. Rut Lambertsz Schaap en Willem Lambertsz Schaap, zijnde Broeders die
beiden zijn ongehuwd, te saamen bij elkander woonen, hunne goederen onverdeelt en gemeen bezittende,
woonagtig binnen Huizen
A171: 31-10-1804; Testament. Cornelis (Fredriksz) Visser en Jannetje (Gerrits) Harder, echtelieden
woonachtig binnen dezen dorpe, zijnde beiden ziekelijk en te bedden liggende
A172: 02-11-1804; Testament. Neeltje Elberts Man, weduwe van Jan Dominicus Boomgaard, woonachtig
binnen dezen dorpe, zijnde zwak van Lighaam, institueert tot haar enige Erfgenaame haar nigte
Hendrikje Pieters (moet zijn Jans) de Graaf, Huisvrouw van Hendrik Beugelaar wonende alhier re
Huizen bij wien de Testatrice thands is inwoonende (Zie ook A180: 01-02-1805; Testament)
A173: 30-11-1804; Acte van Repudiatie. Willem Boerhout en Klaas Hage als curateuren over de persoonen
en goederen van Jannetje Cornelis Koster weduwe van wijlen Pieter Lambertsz Kooij in leven
woonachtig en op 10-03-1804 overleden binnen dezen dorpe,
A175: 04-12-1804; Testament. Jacob Harmensz Schaap woonende te Huizen zijnde ziek en zwak te bedde
liggende, verklaarde dat het Huis en Erve van hem Testateur gelegen aan de Koedijk ? belend ten zuiden
Klaas Korsen Lamphen, ten Noorden Jan Hendriks Snijder, door zijn Testateurs zoon Hendrik
Jacobsz Schaap zal moeten worden aangenomen. Voorts praelegateerden aan gemelde zijnen zoon
Hendrik Jacobsz Schaap een somme van f 300, ter vergoeding van hetgeen zijn Testateurs oudste zoon
Harmen Jacobsz Schaap reeds vooraf genooten heeft. Beide zonen Harmen en Hendrik Jacobsz
Schaap worden voor de overige goederen enige erfgenamen. Het huis waarin Testateur thans woond,
staande en gelegen binnen deze dorpe belend ten zuiden Aart Jansz van As en Klaas Willemsz Schram,
ten Noorden Gerrit Klein en de Erve Aagtje (Willems) Teeuwissen Wed.v. Jacob (Lambertsz) Ruin,
zal door 2 deskundige moeten worden getaxeert enz.
A176: 14-12-1804; Rekening en verantwoording der Executeuren Hendrik Vos, Fredrik Vos en Aart Vos
van den nagelaten boedel van wijlen juff. Gerritje Jacobs Vos, overleden 09-06-1803, laatst weduwe
van wijlen de Heer Dirk Kooij Wz. - en verder tot de schifting en scheijding van dien Boedel onder de
gezamentlijken Erfgenaamen van dezelve, zijnde:
Hendrik (Jacobsz) Vos mede voor 1/3 in de eene helft en 1/5 in de wederhelft
Fredrik (Jacobsz) Vos mede voor 1/3 in de eene helft en 1/5 in de wederhelft
Tijmen, Jacob en Annetje (Hendriks) Schipper (kinderen van Testatrices zuster Nelletje (Jacobs) Vos)
samen voor 1/3 in de eene helft en 1/5 in de wederhelft,
mitsgaders Gijsbert (Meeuwisz) Vos als in huwelijk hebbende Dirkje Jacobs de Gooijer (= dochter van
wijlen Testatrices zuster Dieuwertje (Jacobs) Vos) voor 1/5 in de 2e helft
de kinderen van Testarices broeder wijlen Aart (Jacobsz) Vos, genaamd Jacob (Aartsz) Vos, Melis (Aartsz)
Vos, Aagtje (Aarts) Vos en Dirkje (Aarts) Vos te samen voor 1/5:
- Aagtje (Aarts) Vos, weduwe van Dirk (Tijmensz) Kos voor 1 / 20 in de 2e helft,
- Willem (Gerbrandsz) Vlaanderen als in huwelijk hebbende Dirkje (Aarts) Vos, samen mede 1 / 20 in
de 2e helft
63 blz.
- Melis (Aartsz) Vos voor 1 / 20 in de 2e helft
- Eindelijk de 4 nagelaten kinderen van wijlen Jacob Aartsz Vos, met naamen Emmetje Vos, Elandia
Vos, Aart Vos en Lambert Jacobsz Vos samen mede voor 1 / 20 in de 2e helft
Inventaris: huis, veel land met belendingen, waterbrieven, obligaties, etc.; Totaal te verdelen f 10.221:-:T.L.v. Wijgert (Jansz) van As , t.n.m. van Geertje Hendriks Snel Wed: Tijmen Dirksz Kos en Gerritje
Jacobs Vos in dato 019-50-1788 en 01-03-1788 groot f 175
T.l.v. Pieter Ridder en t.b.v. Gerritje Jacobs Vos in dato 01-05-1791 groot f 125
T.l.v, Pieter Ploos van Amstel t.b.v. Gerritje (Jacobs) Vos Wed: Gerrit (Pietersz) Ploos van Amstel f 800
Tlv. Willem Gerbrands Vlaanderen tbv. Gerritje Jacobs Vlaanderen Wed: Gerrit Ploos van Amstel
T.l.v. Geertje Brasser Wed: Jacob Aartsz Vos t.b.v. Gerritje Jacobs Vos Wed: Dirk Kooij Wz
Betaald aan o.a.:
- Annetje Schipper tot den Huishouding f 3:-:- en f 3:7:- Tijmen Schipper voor verschot van bier, Ham, pijpen Tabel etc f 22:15:- geleverde winkelwaren f 13:-:- Jacob Schipper voor ½ kop boter f -: 9 : A177: 04-01-1805; Testament. Lubbert Lambertsz Schaap en Gerritje Petersen Vos, echtelieden, beide
wonende binnen dezen dorpe Huizen:
- alle kleederen, goud, zilver en verdere to het Lijf behorend aan: Geertje Willems Bos, reeds zedert Jaaren
bij Testateuren wonende. Verder langstlevende contract.
A178: 07-01-1805; Testament. Lambert Cornelisz Bunschoten woonende binnen dezen dorpe Huizen,:
praeleegateert aan zijne dogter Marritje Lamberts Bunschoten, gehuwd met Klaas Ebben Baas
alle Huisraad, beddens en alle overige inboedel
tot universel erfgenaam van al het overige zijn zoon Jan Lambertsz Bijnschoten en zijne dogter
Marritje Lamberts Bunschoten alsmede het minderjaarig kind van wijlen zijn zoon Gerrit
Lambertsz Bunschoten in Huwelijk verwekt bij Klaasje Pieters Schaap elk voor 1/3 deel..
Aldus gedaan ten huize van Klaas Ebbe Baas
A180: 01-02-1805; Testament. Neeltje Elberts Man weduwe van Jan Dominicus Boomgaard, woonagtig
binnen den dorpe Huizen, onder verwijzing van het testament opgesteld 24-01-1753:
- Testatrices Helft van de gemeenen van haar comparante en haar overleeden man, zal worden ge-erft door
haare Nigte Hendrikje Jans de Graaf huisvrouw van Hendrik (Juriaensz) Beugelaar, bij wien
Testatrice thans is wonende
A183: 03-04-1805; Contract. Engeltje Everts Boomgaard, meerderjaarige dogter thands woonende te
Naarden ter Eenre, en
Adrianus Wieland woonagtig binnen dezen dorpe en Geurt van den Heuvel woonagtig te Naarden als
voogden over Aaltje Everts Boomgaard
En verklaarde zij comparante ter Eenre bij Testament gepasseert in Huizen, geadsisteert met Jacobus van
Moerbeek Secretaris desselves dorps, op 12-10-1802 door haare moeder Evertje Geurts van den
Heuvel weduwe van wijlen Evert Gijsbertsz Boomgaard gewoond hebbende en overleden te Huizen,
met en nevens haar zuster Aaltje Everts Boomgaard de eenige en universele Erfgenaamen te zijn van
voorn. wijlen haare moeder die op 07-07-1803 ter dezer waereld is overleden. Hebben het recht tot eenen
kamer met de zolder erboven enz.
A185: 12-06-1805; Langstlevende testament. Klaas Lambertsz Kos en Adriaantje Hendriks Westland,
echtelieden woonagtig binnen Huizen, de testateur ziek te bedde liggende,
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A187: 28-06-1805; Acte van Procuratie. Aagtje (Ebbes) Kooij, meerderjaarig doch ongehuwd en Ebbe Ebbes
Kooij, beiden wonende binnen Huizen, volmagtig maken hun broeder Cornelis (Ebbes) Kooij mede
alhier woonagtig, om bij hunnen Oom Willem (Lambertsz) Kooij L.z. woonende te Alkmaar, welke
gevolmagtigd was omme voor hun comparanten, zijnde de kinderen en erfgenamen van hunnen vader
Ebbe (Lambertsz) Lsz: Kooij uit de nalatenschap van wijlen hunnen Oom Pieter Lambertsz Kooij,
gewoond hebbende en op 10-03-1804 overleden te Huizen, te vorderen alle goederen en gelden welke in
dien boedel gevorderd moget worden uit den boedel en nalaatenschap van wijlen hun comparantens
grootvader Lambert (Ebbes) Kooij
A189: 25-08-1805; Langstlevende testament. Hendrik Beugelaar en Hendrikje Jans de Graaf, egtelieden,
woonagtig binnen Huizen, zijnde de Testateur ziekelijk
A191: 18-10-1805; Acte van Procuratie. Willem Bos en Jan Jacobsz Bos beide alhier woonagtig
compareerende mede uit naam van desselfs Broeder en Zuster, zich voor dezelve sterk makende en te rato
caveerende, Jacob Jansz Bos, ook alhier woonagtig mede uit naam van wegen deszelfs Broeders en
Zuster, zijnde te samen de eenige Erfgenaamen van Ebbetje Jans Bos eerder weduwe van Claas
Hendricksz Dekker, laatst Huisvrouw van Wijgert Jaspers Schaap, op den 11-10-1805 alhier
overleden, machtigen de Heer Hendrik Oldendorp Schout dezes dorps om in hunnen naam ten
sterfhuize van gemelde Ebbetje Jans Bos in te treeden enz
A194: 29-11-1805; Testament. Lambert Jacobsz Schram, ziek en zwak te bedde liggende, verclaarde tot zijn
eenige erfgenaamen zijnen broeder Gerrit Jacobsz Schram en zijne zuster Petertje Jacobs Schram
Huisvrouw van Gerrit (Jansz) Jongerden. Tevens stelde hij Gerbert Tewissen en Anthonij Kooij tot
excuteurs van zijn Testament
A195: 15-12-1805; Acte van beraad. Gerbert Tewissen en Anthonij Kooij als execeteurs van het testament
van Lambert Jacobsz Schram, wiens testament op heden met de dood hun benoeming als executeur heeft
geconfirmeerd, kiezen het recht van beraad omme dezelve boedel en nalaatenschap te adieeren of te
repudeeren
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3224
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A013

1806 - 03-12-1808
A003: 15-04-1806; Aanstelling boedelredders en voogden over ‘t minderjarige kleinkind van Anna Gorter
Anna Gorter weduwe van wijlen Cornelis Pels d’oude wonenede binnen Huizen, veklaarde ten volle te
approberen ‘t onderhands contract van dato 05-11-1805 met haare schoondogter Grietje Munnikhof
weduwe van wijlen haaren zoon Cornelis (Cornelisz) Pels de Jonge, aangegaan ‘t egter nuttig en nodig
oordeelde ter conservatie van haars nalatenschap en ter bezorging van ‘t belang van haar kleinkind
genaamd Cornelis (Cornelisz) Pels in ‘t huwelijk door haaren voorn: zoon Corns Pels de Jonge bij
deszelfs nagelaten weduwe Gerritje Munninkhof verwekt en aante stellen de Personen van Klaas Hage
en Cornelis Visser, beiden wonende binnen Huizen als beredderaars en voogden , enz.
A004: 24-04-1806; Huwelijkse v.w. Pieter Schol Verwelius meerderjarig Jongman en toekomstig
Bruijdegom ter eenre en Hermina van Elburg Bruid toekomstige bruid ter andere zijde enz
A007: 24-07-1806; Huw.v.w. Willem Boerhout weduwenaar van Cornelia (Elderts) Houthuis, toekomende
Bruidegom, ter Eenre, en Gerritje Jans de Oude, minderjarige dogter toekomende bruid geadsisteert
met haar vader Jan Klaasz d ‘Oude ter andere sijde, enz
A008: 29-09-1806; Procuratie. Mejuffrouw Klaasje Volkerden weduwe en ge-institueerde Erfgenaame van
haar Man de Heer Jan Tijmens wonende alhier te Huizen, verklaarde alle procuratie te vernietigen en
magtig te maken de Heer Pieter Boor woonagtig alhier, omme alomme haar persoon in alle voorkomende
zaken te repraesentene en ten dien einde haare goederen te administreren
A010: 09-10-1806; Procuratie. Hendrik (Gerritsz) Hartog, Jan Gerritsz Doorn, Dirk Gerritsz Doorn,
Hendrikje Gerrits Doorn Huisvrouw van Benjamin (Jansz) Boomgaard, daartoe door voorn: haren
man geauthoriseerd en des noods haare Broeders voorn; zich daarvoor sterk makende en te rato caverende, als mede Dirk Donker in qualiteit als regent van het Burgerwees en armhuis dezes dorps mede
sterk makende en te rato caverende voor Dirk en Annetje (Hendriks) Hasselt in voorn: Huis gealimenteerd en opgevoed wordende, wijders Hendrik Wouters Heinen als in huwelijk hebbende Neeltje
(Hendriks) Hasselt met die zijne Huisvouw nu present zijnde, voor de eene helft, mitsgaders Lambert
(Gerritsz) Koopman, Marten (Gerritsz) Koopman, Lijsbet (Gerritsz) Koopman weduwe van
Hermanus van Harderwijk, zich gezamentlijk mede sterk makende en te rato caverende voor Klaas
(Gerritsz) Koopman en zijn huisvrouw Jaapje Gerrits van Leeuwen voor de wederhelft, alle
bovenstaande comparanten woonagtig binnen den dorpe Huizen, welke verklaarden volmacht te geven aan
de Heer Anthonij Koij om in hunnen namen ten sterfhuize van wijlen Huibert (Gerritsz) Hartog alhier
den 05-10-1806 overleden, en aldaar un hunnen naam als zijnde de gezamentlijke erfgenamen van
wijlen Huibert (Gerritsz) Hartog en Lambertje (Willems) Koopman in leven echtelieden
A012: 18-10-1806; Testament. Harmen Gosen Lustig en Geertje Stevens van der Horst, echtelieden
woonachtig binnen Huizen, de Testateur ziek te bedde liggende,
A013: 04-11-1806; Akte van scheiding, scheiding der boedel en verdeling.van Matje (Hendriks) Snijder,
overleden 03-03-1802 alhier, weduwe van Willem (Willemsz) Teeuwissen (de Jonge).
Gerbert (Willemsz) Teeuwisse voor zijn prive wonende binnen Huizen, Gerbert (Willemsz) Teeuwissen
en Hendrik (Hendriksz ?) Visser in qualiteit van bij Testament van nu beide wijlen Klaas (Hendriksz)
Visser en deszelfs huisvrouw Rutje (Willems) Teeuwissen gestelde voogden over derzelver
minderjarige kinderen met namen Hendrik, Matje, Willem en Aaltje (Klaasz) Visser.
Dirk (Gerbertsz) Rebel en Lambertje (Klaasz) Visser, echtelieden, mede alhier woonachtig, zijnde den
vrouw comparante met den voorn: haren man geadsisteerd.
Nota de weduwe Willem Teeuwissen wier nalatenschap hierin wordt vermeld, reets den 03-03-1802 - en de
hierin vermelde Klaas Hendriksz Visser en deszelfs voor-overledene Huisvrouw Rutje Willems Teeuwis
beiden voor den Jaren 1806 overleden zijnde kome hier geene vertooning van Peinissie Billet van Toe-eigening
te pas.
Te kennen gevende dat Matje (Hendriks) Snijder, overleden 03-03-1802 alhier, weduwe van Willem
(Willemsz) Teeuwissen, nalatende 2 kinderen, te weten de 1e genoemde comparant Gerbert (Willemsz)
Teeuwissen en de moeder der 4 opgenoemde minderjarige kinderen van Klaas (Hendriksz) Visser,
zijnde de moeder van de comparante Lambertje Visser, met name Rutje Teeuwissen, en dat derhalve
die haar 2 nagelaten kinderen ieder voor de gerechte ½ portie de nalatenschap van voorn: wijlen Matje
(Hendriks) Snijder wed.v. Willem (Willemsz) Teeuwissen, ab intesto gerechtigd waren, doch dat hij
comparant Gerbert (Willemsz) Teeuwissen, met nu wijlen zijn schoonbroeder Klaas (Hendriksz)
Visser van mede wijlen zijne zuster Rutje (Willems) Teeuwissen, hadden goed gevonden
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A039

20-04-1807; Testament. Jannetje Hendriks Snijder weduwe van Jan Maatjes wonende binnen Huizen
vernietigd alle voorgaande testamenten en nu als van nieuws zullende disponeren, verklaarde zij dat haar
zoon Hendrik (Jansz) Maatjes en haar dogter Klaasje (Jans) Maatjes sinds hun meerjarigheid reeds
genoteerd stonden voor f 50,-, maar nu op nieuws disponeerende bij deze tot haar enige en universele
Erfgenamen te institueren haar 4 kinderen met name Cornelis (Jansz) Maatjes, Hendrik (Jansz)
Maatjes, Klaasje (Jans) Maatjes en Jannetje (Jans) Maatjes, alle te samen een egale portie, met dien
verstande dat haar zoon Cornelis Maatjes en haare dogter Jannetje Maatjes het regt hebben binnen 6
weken het huis dat Testatrice nu bewoont, belend ten Noorden over de gemeene weg Izak Spilt en ten
Zuijden Cornelis Maatjes aan en over te nemen, mitsgaders een akkertje van 2 ½ schepel houtland,
A022: 31-08-1807; Huw.v.w. Jan Jansz Westland weduwenaar van Grietje Jans Roest geboren en wonende
te Huizen, Bruidegom ter Eenre, en Grietje Bartsz Grootveld meerderjarige dogter geboren te Laren en
wonende te Blaricum, Bruid ter andere sijde,
A023: 16-09-1807; Testament. Monsieur IJzak (Cornelisz) Spilt Schepen binnen den dorpe Huizen en
Neeltje Tijmens Schipper; Echtelieden beide woonagtig binnen meergenoemd dorp, verklaren alle
voorgaande testamenten te vernietigen; Testateur institueert zijne huisvrouw in deze voor een Filiale portie
en voor het overige de 4 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen zijne dochter Klaasje Spilt aan
haar in huwelijk verwekt door Jacob (Hendriksz) Schipper, met namen Hendrik, Cornelis, IJzak en
Nelletje Jacobs Schipper, welke Klaasje Spilt was des Testateurs eenigst kind door hem in eerder
huwelijk verwekt aan Ebbetje (Hendriks) Bakker, en welke 4 voornoemde kleinkinderen hij Testateur
tot zijn mede erfgenamen institueert. Tevens stelt hij tot hun voogden aan de personen van Fredrik
(Jacobsz ?) Vos en Gerbert Teeuwissen. Testatrice verklaart haar man zoo zij eerst stervende is, tot hare
universele erfgenaam
A025: 30-10-1807; Testament. Hendrik Harmensz Schaap wonende binnen Huize, zijnde ziek en zwak,
verklaarde vooraf uit hoofde der getrouwe Liefdenspligt van zijn zoon Harmen Hendriksz Schaap aan
hem Testateur tot hiertoe bewezen, te praelegateren een somme van f 50 elken Jaar te rekenen van deszelfs
19e Jaar af tot aan het overlijden van Testateur mits die zijn zoon bij hem blijve inwonen enz. Verder
verklaarde testateur de kinderen Harmen Hendriksz Schaap en Harmpje Hendriks Schaap in
huwelijk hebbende Hendrik Maassen, alle wonende binnen Huizen, te institueren tot zijn eenige en
universele erfgenamen. Verder nog en huis welke testateur thans bewoond en een botschuit Haring
Schuit, Fuiken, en verdere visscherij gereedschappen enz.
A028: 15-12-1807. Langstlevende testament. Tijmen (Hendriksz) Schipper en Willemijntje (Aarts) Vos
Echtelieden wonende binnen deze dorpe Huizen
A030: 30-01-1808; Procuratie. Mejuffr: Klaasje Boor weduwe van den Wel. Eerw. Heer Bernardus
Meulman, in deszelfs Eerw: Leven laatst Predikant aan den Hardenberg en zijn de comparante alhier
woonagtig, gaf volmacht aan de Heer Pieter Boor, mede alhier woonagtig, omme uit den naam van haar
constituante, als voor 1/4 gedeelte mede erfgenaame van wijlen Mejuffr. Magdalena Sas weduwe van
den Heer Dirk Boor in leven alhier woonachtig, enz
A031: 15-03-1808; Acte van verzegeling. Schepenen, om te samen bevonden ten sterfhuize van mejuff:
Geertje Jans Boor weduwe van Andries Brummel gewoond en overleden binnen Huizen, al waar ons
ten verzoeke van de Heeren Pieter (Dirksz) Boor en Jan (Willemsz) Voorthuizen beide mede alhier
woonagtig, in qualiteit van executeuren, vertoond is een kabinet staande n de keuken van haar gemelde
woning mitsgaders een kist in ‘t zelve vertrek met verzoek dezelve behoorlijk te verzegelen gelijk dan ook
zulks met een strook papier en 2 zegeles voor elks is geschied, met het cachet van Lambert Keijer
A034: 29-03-1808; Langstlevende testament. Pieter Gerritsz Koeman en Geertje Ides Broer, Echtelieden
wonende binnen Huizen, de vrouw ziek en zwak te bedde liggende,
A035: 06-05-1808; Langstlevende testament. Fredrik (Jacobsz) Vos en Jannetje (Lamberts) Lustig
Echtelieden wonende binnen Huizen,
A036: 16-05-1808; Langstlevende testament. Lambert Cornelisz Smit en Jannetje (Jans) Meuleman,
echtelieden wonende binnen Huizen,
A037: 16-05-1808; Langstlevende testament. Cornelis Willemsz de Jong en Geertje Jans Bout, echtelieden
wonende binnen Huizen,
A038: 17-05-1808; Langstlevende testament. Jan Jansz Eppen en Grietje Jans de Graaf echtelieden
wonende binnen Huizen,
A039: 02-06-1808; Testament. Mejuffouw Klaasje (Klaasdr) Volkerden weduwe van de Heer Jan Tijmensz
wonende alhier, ziek en zwak te bedde liggende, verklaarde te vernieuwen alle vorige testamenten en
opnieuw zullende disponeeren, verklaarde Testatrice te legateren aan haare Dienstmaagd Gerritje
Tijmens Prins, thans bij haar Testatrice wonende, een som van f 200. Voorts verklaarde Testatrice aan
haar Neef Klaas (Lambertsz) Volkerden, zoon van haren broeder Lambert Volkerden te
praelegateren een 6 zwaden maatland gelegen op Larermaat en nog te praelegateren aan gemelde haren
Neef Klaas (Lambertsz) Volkerden en deszelfs zusters te weten Annetje (Lamberts) Volkerden
gehuwd met Jacob Klink en Eefje (Lamberts) Volkerden weduwe van Pieter Hartog, zijnde kinderen
van wijlen haar voor: broeder Lambert Volkerden, alle hare na te latenen klederen, goud en zilver.
Wijders verklaarde testatrice in alle overige na te laten goederen te institueren tot hare eenige en universele
erfgenamen: haar Broeder Jacob (Klaasz) Volkerden voor 1/8 van die hare nalatenschap; de kinderen
van genoemde wijlen haar broeder Lambert Volkerden: te weten Klaas (Lambertsz) Volkerden voor
1/8 deel, Annetje (Lamberts) Volkerden gehuwd met Jacob Klink voor 1/8 deel, en Eefje (Lamberts)
Volkerden weduwe van Pieter Hartog voor 1/8 deel; alsmede Jan Jacobsz Prins voor 1/8 deel;
Hendrik Jacobsz Prins voor 1/8 deel en Jacob Jacobsz Prins voor 1/8 deel, welke Jan, Hendrik en
Jacob Jacobsz Prins zijn kinderen van wijlen haar testatrices zuster Marritje (Klaasdr) Volkerden,
en eindelijk Jan (Pietersz) Ploos van Amstel zijnde een zusterzoon van wijlen de man van haar
testatrice den Heer Jan Tijmensz en zulks voor de resterende 1/8 deel. Tot executeurs worden benoemd
Gerrit Tijmensz wonende te Monnikendam en Jacobus van Moerbeek Leeraar der doopsgezinde
gemeente dezes dorps Huizen
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A040: 07-06-1808; Testament. Willem Lambertsz Smit, zijnde ziek en ongesteld, vernietigd alle vorige
testamenten en nu als op nieuw zullende disponeeren verklaarde testateur vooraf aan deszelfs dochter
Lambertje Willems Smit gehuwd met Jasper Wijgertsz Schaap te praelegateren een bed met
toebehoren en voorts het in hare keuze zal hebben om het huis en Erve zijnde Nr. 70 thans bij hem
Testateur bewoond wordende belend ten Noorden Klaas Hage en ten Zuiden Jan Lambertsz Bout
voor de somma van f 450 ten erfdeel van haar portie al of niet te laten aanbedeelen. Verklarende wijders
tot zijne eenige en universele erfgenamen te institueren zijne beide dochters Lambertje Willems Smit
gehuwd met Jasper Wijgertsz Schaap en Harmpje Willems Smit gehuwd met Aaron Vlaanderen
ieder voor een egale portie dus voor de helft; Edoch verklaarde hij testateur te begeeren dat deszelfs Huise
en Erve staande en gelegen binnen Huizen belend ten Noorden Aart Vos en ten Zuiden Dirk
Meeuwisz Kooij zijnde N: 143, als mede deszelfs Kar, Paard, Hooij etc. en alles wat tot des Testateurs
affaire betrekking heeft zal worden verkogt. Wijders verklaarde testateur tot executeurs de personen Aart
Vos en Klaas Hage beide alhier woonagtig.
A042: 29-06-1808; Langstlevende testament. Gerrit Jansz Jongerden en Pietertje Jacobs Schram,
Echtelieden, wonende binnen Huizen, zijnde hij Testateur ziek en zwak te bedde liggende, herroepen alle
testamenten, en zulks nu als van nieuw disponeerende. Edoch zal de langslevende van hen beiden aan
hunne 3 kinderen met namen Jan, Jacob en Klaas Gerritsz Jongerden uit hun huwelijk verwekt
moeten uitkeeren een somme van f 240 te samen
A043: 02-07-1808; Acte van Aanstelling. Elandia Melissen de Haas weduwe van Aart Jacobsz Vos,
wonende binnen Huizen, verklaard te hebben aangesteld tot voogden van de 4 minderjarige nagelaten
kinderen van wijlen haar comparants zoon Jacob A: Vos door hem in huwelijk verwekt aan mede
wijlen Geertje Lamberts Brasser, met namen Aart, Jacob (moet zijn: Lambert), Emmetje en Elandia
Jacobs Vos, de personen van Hendrik Vos en Fredrik Vos
A045: 19-07-1808; Langstlevende testament. Aaron Vlaanderen en Harmpje Willems Smit, echtelieden
wonende binnen Huizen
A046: 27-08-1808; Rekening en verantwoording van den Boedel en Nalatenschap van wijlen Gijsje (Dirks)
Kos gewoond hebbende en overleden op 22-09-1807 binnen Huizen. door Aart Vos en Klaas Hage als
executeurs en voogden der minderjarige erfgenamen..
Wijlen Gijsje (Dirks) Kos weduwe van Gerrit (Aartsz) van As.
De eenige en universele erfgenamen van Gerrit (Aartsz) van As zijnde:
1. Jan (Aartsz) van As (1/5 van de ½ = f 168:-:12),
2. Erven Dirk (Aartsz) van As (1/5 van de ½ = f 168:-:12) = Erve Dirk (Aartsz) van As, zijnde den
08-08-1808 overleden, wordende gesuccedeert door zijne dogter Annetje (Dirks) van As gehuwd
met Gijsbert Pietersz Vlaanderen wonende alhier welke mede is gecompareerd, mitsgaders Eefje
Dirks van As, meerderjarige dochter,
3. de kinderen van wijlen Marritje (Aartsz) van As (1/5 van de ½ = f 168:-:12) zijnde: Hendrik
(Cornelisz) Kriek als in huwelijk hebbende Jannetje Lamberts Baas, Lambert Jansz Baas zich
sterk makende en caverende voor Fredrik Savert wonende te Muiden als in huwelijk hebbende
Teuntje Lambertsz Baas, Hendrikje Klaas Bout weduwe van Jan Lambertsz Baas en Lambert
Baas en Fredrik Vos als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Lambertsz Baas
voorn;
4. kinderen en kindskinderen van van wijlen Klaas Aartsz van As (1/5 van de ½ = f 168:-:12): Aart,
Gosen, Willem, Cornelis, Gerrit, Jan Klaasz van As, zich mede sterk makende en caverende voor
Gijsbert Jansz Bakker als in huwelijk hebbende Kniertje Klaas van As, midgader de
comparanten ter Eenre als voogden over de 4 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jannetje
Klaas van As aan haar in huwelijk verwekt door wijlen Nanning (Gerritsz) Slokker, met namen
Neeltje, Klaasje, Eefje en Aaltje (Nannings) Slokker, alsmede van Klaas Pietersz van As
minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter (Klaasz) van As,
5. de kindskinderen van wijlen Annetje Aartsz van As (1/5 van de ½ = f 168:-:12); eindelijk de
rendanten in de even genoemde qualiteit als voogden over de 5 minderjarige nagelaten kinderen,
met namen Lubbert, Willem, Aart, Annetje en Geertje Jacobsz Baas van wijlen Jacob Lubbertsz
Baas welke enig nagelaten kind van wijlen Annetje Aarts van As aan haar in huwelijk verwekt
door wijlen Lubbert (Jacobsz) Baas,
De eenige en universele erfgenamen van wijlen Gijsje (Dirks) Kos:
Dirk Reijertsz Kos en Geertje Reijers Kos weduwe van Cornelis (Dirksz) de Oude, mitsgaders de
rendanten in qualiteit als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dirk Tijmensz
Kos door hem in huwelijk verwekt aan Aagtje Aarts Vos, met namen Tijmen Dirksz Kos en
Lijsje Dirks Vos, alsmede in voorn: qualiteit van de 3 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen
Lambert Reijerts Kos met namen Reijer, Aaltje en Marritje Lamberts Kos.
A048: 20-08-1808; Testament. Wessel Lambertsz Boer en Wijmpje Lamberts Kos, echtelieden wonende
binnen Huizen, zijnde de vrouw ziek en zwak te bedde Leggende. De langstlevende is verpligt aan
hunlieden reeds meerderjarige dochter Annetje Wessels Boer te bezorgen een behoorlijke uitzet ad f 25
A049: 17-08-1808; Langstlevende Testament. Jan Nanningsz Honing en Lambertje Jacobs Smit echtelieden
wonende binnen Huizen, de Testateur ziekelijk
A050: 19-08-1808; Langstlevende testament. Hendrik Gerritsz Bakker en Grietje (Jans) van As echtelieden
binnen Huizen, zijnde de man ziekelijk
A051: 01-09-1808; Langstlevende testament. Hendrik Gerritsz Schram de Oudste en Geertje Hendriks Vos,
echtelieden wonende binnen Huizen, de man ziek te bedde liggende
A052: 09-09-1808: Langstlevende testament. Hendrik Maassen (Zeeman de Oude) en Harmpje Hendriks
Schaap, echtelieden wonende binnen Huizen
A053: 13-09-1808; Acte van Revocatie. Jannetje Hendriks Snijder weduwe van Jan (Cornelisz) Maatjes
wonende binnen Huizen revoceerd en vernietigd haar testament d.d. 20-04-1807 en wenst ab intestato te
sterven.
A054: 13-09-1808; Langstlevende testament. Jan Harmensz Schaap en Zwaantje Gijsberts Schaap,
echtelieden wonende binnen Huizen, zijnde beiden ziek en zwak
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A055: 17-09-1808; Procuratie. Pietertje (Gerberts) Rebel weduwe Wessel (Pietersz) Gooijer,
Annetje (Wessels) Gooijer zijnde meerderjarig en ongehuwd,
Jan Lambertsz Harder als in huwelijk hebbende Ebbetje (Wessels) Gooijer, door ziekte verhinderd
Harmen (Cornelisz) Heinen als in huwelijk hebbende Gijsje (Wessels) Gooijer, door ziekte verhinderd,
Arie Horst als in huwelijk hebbende Fijtje (Wessels) Gooijer,
Eindelijk Meeuwis (Gerbertsz) Rebel en Jan Lambertsz Harder in qualiteit als voogden over Geertje
Wessels Gooijer, wonende de comparenten alle alhier, welke Pietertje (Gerberts) Rebel weduwe Wessel
Gooijer de Moeder en alzoo voor de eene helft erfgenaam van hare op 26-08-1808 ten huize van den Heer
Denijs Tentsze tot Amsterdam ongehuwd overledene dochter Betje (Wessels) Gooijer dewelke aldaar als
dienstbode was wonende, doch haar eigentlijke woonplaats had te Huizen alwaar zij geboortig was; en zij
Annetje, Ebbetje, Gijsje, Fijtje en Geertje (Wessels) Gooijer met hun vijfen te samen voor de wederhelft
erfgenaam van opgemelde overledene zuster, zonder dat zoo zij comparanten allen verklaren eenige andere of
meerdere broeder of zuster, ‘t zij van heele of halve bedde of verder afkomelingen
A056: 03-10-1808; Langstlevende testament. Hendrik (Hendriksz) Visser en Anthonia (Adrianus) Kooij
echtelieden wonende binnen Huizen, zijnde de man ziekelijk vernietigen alle testamenten en nu als op
nieuws disponeerende, verklaarden zij
A057: 11-10-1808; Langstlevende testament. Jasper Wijgertse Schaap en Lambertje Willemsz Smit,
echtelieden wonende binnen Huizen
A058: 13-10-1808; Langstlevende testament. Jan Magrijn en Cornelia (Hendriks) Houthuis, echtelieden
wonende binnen Huizen,
A059: 11-11-1808; Testament. Gerritje Jaspers Sijbrands meerderjarige dochter wonende binnen Huizen,
ziek en zwak te bedde leggende, vernietigd alle testamenten en nu zullende komen te disponeren
verklaarde testatrice noch vooraf te legateren aan haren neef Jan Geurts Sijbrands ‘t jongste kind van
haren broeder Geurt (Jaspersz) Sijbrands mede alhier woonagtig een pak kleding, voorts verklaarde zij
tot haar eenige erfgenaam in alle overige nalatenschap hare nichte Grietje Geurts Sijbrands
minderjarige dochter van voorn: broeder Geurt Jaspersz Sijbrands. Zij committeert Gerrit Gooijer
en Hendrik Cornelisz Heinen tot executeurs.
A060: 03-12-1808; Rekening. Pietertje Rebel weduwe Wessel Gooijer, enz.
IDEM 184-3224-A055; 17-09-1808. Te verdelen f 211:4:3 nagelaten door wijlen Betje Wessels Gooijer

05-12-1808 - 02-06-1810
A061: 05-12-1808; Verklaring over drenkeling. Hendrik Koeman wonende binnen Huizen, ten verzoeken van
Jacob Harmensz Schaap wonende mede alhier, verklaarde dat op Maandag 05-09-1808 ‘s morgens
tussen 2 en 3 uren aan Strand aan de Zee agter voorn: dorpe met deszelfs kruiwagen was bevondende met
oogmerk om visch te laden waarmede naar gewoonte voornemens was naar elders te gaan venten, dat hij
daar zijnde op zee Jacob Harmensz Schaap om hulp hoorde roepen, waarop den Deposant zich nader
zee begaf en zag voorn: Jacob Harmensz Schaap met Lambert Evertsz Boomgaard slepende een
Mensch in zee en verzogten nadin de genoemde Hendrik Koeman hen de behulpzame hand te willen
bieden, om voorn: in zee gevonden mensch door hem Jacob H: Schaap gevonden; denkende dat het een
drenkeling was, doch het opbeurende bespeurde dat er leven in ware, zich des te meer hadt gehaast om zoo
mogelijk haar te redden enz. Het was de dochter van Grutter Cornelis de Jong woonende alhier,
genaamd Dirkje (Cornelis) de Jong.
Nog compareerde voor ons Jan Hendriksz Visser mede alhier woonagtig zijnde een visser enz van wien
Hendrik Koeman visch zoude laden
A062: 05-12-1808; Rekening en verantwoording mitsgaders schifting en scheiding van den boedel en
nalatenschap van wijlen Mejuffrouw Klaasje (Klaasz) Volkerden, weduwe van de Heer Jan Tijmensz,
gewoond hebbende en op den 03-07-1808 binnen den dorpe Huizen overleden, werdende deze rekening
gedaan door de Heeren Gerrit Tijmensz wonende te Monnikendam en Jacobus van Moerbeek Leeraar
der doopsgezinde gemeente dezes dorps en wonende te Huizen
Aan de gezamentlijke Erfgenamen van hare nalatenschap zijnden: Jacob Volkerden (1/8), haar neef
Klaas (Lambertsz) Volkerden (1/8), haar nicht Annetje (Lamberts) Volkerden (1/8) huisvrouw van
Jacob (Lambertsz) Klink, haar nicht Aafje (Lamberts) Volkerden (1/8) weduwe van Pieter Hartog,
Hendrik Jacobsz Prins (1/8) wonende te Oost Zaandam, Jacob Jacobsz Prins (1/8) Jan Jacobsz Prins
(1/8), Jan (Pietersz) Ploos van Amstel (1/8)
Betaald m.b.t. de begrafenis aan Gerritje Prins en Eefje Prins voor schenken en dienen elk f 3,-; J.H.
Habermehl voor genever, Tabak en pijpen f 6:2 en voor Kamerhuur en verteering f 46:17, Weduwe
Pieter van As wegens brood, beschuit, Thee en Kandij f 6:6, Truijtje Prins voor koek en koffie f 1:7;
Jacob Jacobsz Prins voor dienst bij ‘t Boelhuis f 3,-. Totale ontvang f 13.535:12:4 en uitgaaf f 3.267:12,
blijt over f 10.268:0:0
De bij haar inwonende dienstmaagd Gerritje Tijmens Prins ontvangt f 200
Na aftrek van het (prae-)gelegateerde f 7871:9:, d.w.z. per persoon f 983:18:10
A066: 14-02-1809; Langst levende testament. Jan (Hendriksz) van Dijk en Niesje (Harmens) Brasser
echtelieden wonende binnen den dorpe Huizen; de vrouw ziekelijk
A067: 15-02-1809; Schifting en scheiding van den boedel van wijlen mejuff. Geertje Jans Boor weduwe van
de Hr. Andries Brummel gewoond hebbende en op ?-03-1808 binnen den dorpe Huizen overleden;
Wordende deze reekening gedaan door de Heeren Pieter (Dircksz) Boor en Jan (Willemsz) Voorthuizen
als executeuren en voogden over hare minderjarige Erfgenamen.
Aande gezamentlijke geinstitueerde erfgenamen van hare Nalatenschap, zijnde de Heeren Jan (Willemsz)
Voorthuizen, Pieter (Dirksz) Boor als in huwelijk hebbende Nelletje (Willems) Voorthuizen, Jacob
(Cornelisz) Rebel als in huwelijk hebbende Aaltje (Willems) Voorthuizen, Hendrik (Willemsz) Kooij
Wz (wonende te Alkmaar) als in huwelijk hebbende Jannetje (Pieters) Boor, Melis (Aartsz) Vos als
in huwelijk hebbende Bijtje (Pieters) Boor, Hendrik Harmensz Zwart als in huwelijk hebbende
Hendrikje (Pieters) Boor, Teunis Meijer (wonende Oude Loosdregt) als in huwelijk hebbende Aaltje
(Pieters) Boor en voorts de 5 minderjarige kinderen van wijlen Geertje Pieters Boor aan haar in
huwelijk verwekt door Elbert (Gerritsz) Kleijn, ieder voor een egale 1/9 portie van in totaal f
9155:14:12, d.w.z. per persoon f 1.017:6:A068: 18-02-1809; Langstlevende testament. Jacob (Klaasz) Volkerden en Geertje Jans Snijder echtelieden
wonende binnen Huizen en gezond
A069: 29-03-1809; Langstlevende testament. Gijsbert Pietersz Vlaanderen en Annetje Dirks van As
echtelieden wonende binnen Huizen, zijnde de man ziekelijk en de vrouw gezond
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A070: 30-04-1809; Langstlevende testament. Gerret Jan (Aartsz) Vos en Geertje (Claas) Hage echtelieden
wonende binnen Huizen, zijnde gezond
A073: 13-06-1809; Klaas Hage secretaris van Huizen. Testament. Jan Krijnen de Wilde wonende binnen
Huizen, verklaarde tot zijne eenige en al geheelen Erfgenaam te Nomineeren en te institueeren zijne
dochter Annetje (Jans) de Wilde gehuwd met Jan (Jacobsz) van den Nieuwe Amstel, en zich zal
vergenoegen met de ½ der Fuiken, Flui?? en stokken door den testateur ter bevordering zijner
visscherij gebruikt en voor ‘t overige zijn testateurs huisvrouwe, hare (van Annetje) behuwd moeder,
Jannetje Cornelis Doorn gedurende haar resterende leven het volle vruchtgebruik van alle door testateur
na te latengoederen. Voorts verklaarde testateur in alle gevallen aan deszelfs kleindochter Nelletje van
den Nieuwe Amstel te (prae)legateren een zilveren oorijzer met gouden stiften nagelaten door zijne
overleden dochter Nelletje (Jans) de Wilde enz.
A074: 13-06-1809; Testament Jannetje Cornelis Doorn huisvrouw van Jan Krijnen de Wilde institueert tot
haare eenige en algeheele erfgenaam haren man Jan Krijnen de Wilde en in geval van eerder overlijden
zijn dochter Annetje (Jans) de Wilde getrouwt met Jan (Jacobsz) van den Nieuwe Amstel enz
A075: 16-06-1809; Acte van ontzegeling van een besloten testament. Adriaantje Meeuwissen Groot weduwe
van Dirk Meeuwisz Kooij wonende te Huizen mitsgaders Gerritje (Dirks) Kooij huisvrouw van Jan
Cornelisz Smit en door die haren man ten dezen geautoriseerd, schoon wegens affaire niet kunnende
adsisteren, doch waar voor de navolgende comparanten zich sterk maken en de rato caveeren, Meeuwis
(Dirksz) Kooij, Hendrik (Dirksz) Kooij, Ebbe (Dirksz) Kooij, Jannetje (Dirks) Kooij huisvrouw van
Jan (Pieters) Ploos van Amstel en door hem ten dezen geautoriseerd, Willem (Dirksz) Kooij, Klaasje
(Dirks) Kooij meerderjarige dochter, Pietertje (Dirks) Kooij huisvrouw van Willem (Lambertsz)
Keijer en door hem ten dezen geautoriseerd en geadsisteerd, Steven (Dirksz) Kooij en IJzak (Dirksz)
Kooij - alle welke comparanten binnen dezen dorpe Huizen woonachtig en alle welke laatst genoemde
comparanten zijn de eenige nagelaten kinderen van wijlen Dirk M. Kooij door alle welke bovengenoemde
comparanten aan ons schepenen en secretaris is overgegeven een besloten Papier waarop eene
Superscriptie door schepenen en secretaris getekend de zegels nog gaaf en ongecandelleerd bevonden, op
hun verzoek opengedaan, is gevonden het volgende Testament d.d. 16-08-1806 luidende woord voor
woord als volgt:
Institueren hun te samen verwekte 10 kinderen met namen: Gerritje Kooij huisvrouw van Jan Kornelisse
Smit, Meeuwis Kooij, Hendrik Kooij, Ebbe Kooij, Jannetje Kooij getrouwd met Jan Ploos van Amstel,
Willem Kooij, Klaasje Kooij, Pietertje Kooij, Steven Kooij en IJsaak Kooij
Hun huis thans bewoond door Meeuwis Kooij in de deling a f 600 mee nemen. En dat onze zonen Hendrik,
Ebbe, Steven en IJsaak Kooij het recht en de keuze zullen hebben om het huis thans door ons bewoond,
benevens het huis waarin onze Boerderij ge-executeerd wordt en de Bouwlanden over te nemen op taxatie van
de executeurs. Tot executeurs werden aangewezen Petrus Kooij en Fredrik Vos.
De superscriptie .d.d. 17-08-1806 luid als volgt enz. VOLGEN ALLE HANDTEKENINGEN VAN DE 10
KINDEREN
A076: 08-07-1809; Schifting en scheiding van den boedel en nalatenschap van wijlen Teuntje (Jans) ‘s
Gravendijk weduwe van Cornelis (Hendriksz) Heinen gewoond hebbende en overleden op 16-11-1808
binnen Huizen, gedaan door Rut Kooij en Gerrit Jan ??. Testament was opgesteld 13-06-1804 bij
Notaris Johannes van Zon Junior. Aan de gezamentlijke erfgenamen van hare nalatenschap zijnde: Bijtje
(Cornelis) Heinen gehuwd met Hendrik (Willemsz) Gooijer, Aaltje (Cornelis) Heinen gehuwd met
Pieter (Hendriksz) Kruidhoed, Hendrik (Cornelisz) Heinen, Jan (Cornelisz) Heinen, Harmen
(Cornelisz) Heinen, Evert (Cornelisz) Heinen als Beitje (Cornelis) Heinen in huwelijk hebbende
Hendrik Willemsz Gooijer, en de 13-06-1804 gestelde voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Nelletje (Cornelis) Heinen in huwelijk verwekt door Gijsbert Wobertsz de Jong, en de
minderjarige kinderen van wijlen Meinsje (Cornelis) Heinen in huwelijk verwekt door Marten
Klaasz Bout, als de gezamentlijke erfgenamen ieder eene egale of 1/8 portie. Totaal batelijk saldo f
1382:10:A078: 19-08-1809; Acte van Beraad. Lambert Jacobsz Vos en Jacob Jacobsz Vos mitsgaders Pieter (Dirksz
?) Boor en Gerbert Teeuwissen als d.d. 18-08-1809 aangestelde voogden over de minderjarige kinderen
van wijlen Anthonij Vos en over Fijtje (Jacobs) Vos minderjarige dochter van wijlen Jacob Jacobsz
Vos dat zij bevoegd zouden zijn tot aanvaarding van de boedel en nalatenschap van wijlen Gerrit Jacobsz
Vos, die zeer met schulden is bezwaard
A079: 29-08-1809; Huw.v.w. Jacob (Hendriksz) Schipper weduwenaar van Klaasje (Isaaks) Spilt wonende
te Huizen toekomende Bruidegom ter Eenre en Jannetje (Wouterus) Wildeman meerderjarige dochter
wonende onder Bunschoten, toekomende Bruid, geadsisteerd met haren schoonbroeder Frank Poort en
zulks op verzoek van haren vader Wouterus Wildeman wonende te Bunschoten, ter andere zijde. De
bruijdegom laat buiten gemeenschap van goederen: de volgende Landerijen (volgt opsomming). De bruid
sluit uit: haare klederen en goud en zover gesteld op een waarde van f 250
A083: 11-09-1809; Staat, schifting en scheiding van goederen der nalatenschap van de Wed. Willem (Willemsz)
Teewisz in dato 04-11-1806 en op het qouhier der oude verponding gesteld ten name van de kinderen van
Klaas Hendriksz Visser goederen enz.
Compareerden voor ons Hendrik Klaas Visser, Hendrik (Gerritsz) Schram de Jonge in huwelijk
hebbende Matje Klaasz Visser en zij Matje Klaasz Visser Visser zelve als ten dezen door haren man
geadsisteerd, mitsgaders Gerbert(Willemsz) Teeuwissen en Hendrik Hendriksz Visser bij testament van
wijlen Klaas Hendriksz Visser en Rutje (Willems) Teeuwisz, gepasseert 29-09-1803 gestelde voogden
over de nu nog minderjarige Willem Klaasz Visser en Aaltje Klaasz Visser, en verklaarden zij
comparanten het voornemen te hebben te sommeeren eene scheiding van de tot hier gemeen gebleven
goederen welke in de nalatenschap van wijlen hunnen grootmoeder de Wed. Willem (Willemsz)
Teeuwissen ofwel uit die hunner ouders opgekomen zijn voor zoo veel op het quohier van verponding
staande te name van de kinderen van Klaas Hendriksz Visser, zijnde Hendrik, Matje, Willem en
Aaltje Klaas Visser enz
A089: 07-10-1809; Acte van scheiding. Boedel en nalatenschap van Evertje (Jans) Jongerden weduwe van
Goossen (Huijbertsz) Klein ontruimd en nagelaten ten behoeve van haar kinderen Jan Gosen Kleijn,
Klaasje (Goosen) Kleijn meerderjarige dochter, en Wijmpje (Goosen) Kleijn gehuwd met Jacob
Jansz Bos; volgt verdeling
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A090: 19-10-1809; Staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van wijlen Wouter Evertsz
(Westerning) gedaan van wegen Lambert (Willemsz) Keijer in huwelijk hebbende Grietje Everts
(Westerning), midsgaders Fredrik Vos en Hendrik G: Schram de Jonge als voogden over de
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dirk Tijmensz Kos zijnde de gezamentlijke erfgenamen
van wijlen Wouter Evertsz en Geertje Tijmensz Kos, indertijd echtgenoten
A091: 04-11-1809; Acte van scheiding. van de boedel Cornelis Lambertsz Smit.
Jan Cornelisz Smit, Gerrit Willemsz Gooijer als in huwelijk hebbende Lambertje Cornelis Smit,
Hendrik Cornelisz Heinen als in huwelijk hebbende Geertje Cornelis Smit, zich gezamentlijk sterk
makende voor Lambert Cornelisz Smit door ziekte afwezig, welke Jan, Lambertje, Geertje en
Lambert Cornelisz Smit zijn de eenige kinderen en erfgenamen van wijleh hun vader Cornelis
Lambertsz Smit
A092: 30-11-1809; Testament Dirk Reijertsz Kos wonende binnen Huizen zijnde ziek van lighaam, institueert
tot zijn universele erfgenamenzijne nabestaande vrienden te weten zijne zuster Geertje Reijerts Kos
weduwe van Cornelis (Dirksz) de Oude voor de eene helft en de kinderen van wijlen zijne broeder
Lambert Reijertsz Kos, met namen Reijer, Aaltje en Marritje Lambertsz Kos samen de wederhelft.
Zijn zuster Geertje Reijertsz Kos krijgt het recht op een huis gelegen binnen den dorpe Huize zijnde
Nr. 16 belend ten Noorden het Dorps schoolhuis en ten zuiden de kerk des gereformeerde, van welk
huis en erve Cornelis Maatjes voor de andere helft eigenaar is, nog ½ bijenstal en wat land. Tevens het
aandeel klederen hetwelk hem uit de nalatenschap van zijn meu Gijsje Dirks Kos, weduwe Gerrit
(Aartsz) van As was aangekomen. Tot voogden van zijn minderjarige erfgenamen stelt hij aan Gerbert
(Willemsz) Teeuwisz (met wie hij bijenstal en land elk voor de ½ had) en Jan van Dijk alsmede tot
toeziend voogd Hendrik Gerritsz Schram d’Oude
A093: 07-12-1809; Staat inventaris gedaan door Geertje Reijers Kos weduwe van Cornelis (Dirksz) de
Oude, als mede door Gerbert Teeuwisz en Jan van Dijk als voogden over Reijer, Aaltje en Marritje
Lamberts Kos minderjarige kinderen van wijlen Lambert Reijertsz Kos, van de boedel van wijlen
Dirk Reijertsz Kos op den 2-12-1809 binnen Huizen overleden.
1. een huis en erve binnen Huizen zijnde N 231 belend Elbert Kleijn ten Noorden en Petrus Kooij over den
gemeene weg ten zuiden
2. een huis en erve binnen Huizen zijnde N 16 belend ten Noorden over den gemeene weg ‘t doprs
schoolhuis en ten zuiden de Kerk der gereformeerden
3. 3 schepel land aan de Koedijk
4. 2 ½ schepel aan de Bussumer weg
5. de ½ van een Bijestal met 1 ½ schepel bouwland gelegen in Parrewijn, belend te Noorden Gerrit Jongerden
en ten zuiden Jacob (Hendriksz) Schipper
6. de ½ van van derdehalf schepel genaamd Catheetskampje, gelegen agter in Tames belend ten zuiden de
gemeene weg en ten westen de gemeene Heide.
Van welk huis N.2 en Perceel N. 5 en 6 de wederhelft aan Gerbert Teeuwisz toebehoord
7. de ½ van een bijestal op Anxen hoogje
8. de ½ van het Hofsteedje van Lansje/Lampen door de overledenen met voorn: Gerbert Teeuwisz
gemeenschappelijk gekocht belend ten Noorden Jacob (Hendriksz) Schipper en ten zuiden Lambert
Jacobsz Vos
9. t/m 15 Obligaties, schuldbekentenissen, huur, goederen
A095: 05-12-1809; Acte van Repudiatie. Lambert Jacobsz Vos, Jacob Jacobsz Vos mede wonende te Huizen
mitsgaders Pieter Boor en Gerbert Teeuwisz als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen
Anthonij (Jacobsz) Vos als mede over Fijtje (Jacobs) Vos en verklaarden naa onderzoek van den Boedel
van wijlen Gerrit Jacobsz Vos in zodanige toestand van zaken hebben bevonden, dat zij zich verpligten
gemelde nalatenschap geheel repudieeren
A096: 04-01-1810; Langstlevede testament. Hendrik Kriek
A098: 13-01-1810; Generale Procuratie. Mejuffrouw Margrietje (Cornelis) Rebel weduwe en geinstitueerde erfgename van wijlen de Heer Anthonij (Adrianusz) Kooij, verklaarde volmagtig te maken
de Heeren Cornelis Rebel - zoonen ?, mede woonachtig alhier
A100: 02-02-1810; Staat Inventaris gedaan van wegen Melis (Aertsz) Vos, Aagtje Aerts Vos weduwe van
Dirk Tijmensz Kos, Willem (Gerbrantsz) Vlaanderen als in huwelijk hebbende Dirkje (Aerts) Vos,
mitsgaders Hendrik (Jacobsz) Vos en Fredrik (Jacobsz) Vos als voogden over de minderjarige
kinderen van wijlen Jacob Aarts Vos, zijnde dezelve te samen eenige en universele Erfgenamen van
Elandia (Melissen) de Haas weduwe van Aart Jacobs Vos.
1. een huis en erve gelegen binnen den dorpe Huizen zijnden N 80, belend ten Noorden over de gemeene
weg Gerbert Dirksz Rebel en ten zuiden Fredrik Vos
2. / 18. stukken land enz
A101: 08-02-1810; Willem (Cornelisz ?) de Jong, Gerrit (Willemsz ?) de Jong, Cornelis de (Willemsz ?)
Jong, Gerbert (Jansz) Zwart, Meeuwis (Jansz) Zwart, Gerrit (Willemsz) Gooijer, Willem L: Schaap,
Jan Boor, Aaron (Jansz) Vlaanderen, Lambert Cornelisz Smit, Cornelis Lambertsz Smit, Klaas
Tijmensz Lamphen, Hendrik Kriek alle binnen deze dorpe Huizen woonachtig. Te kennen geven dat zij
heden te samen een Botschuit in Compagnie bezitten om met dezelve hare affaire voort te zetten
dat zij met onderling genoegen waren overeengekomen tot de navolgende schikking:
A102: 17-02-1810; Acte van Procuratie. Willem Vlaanderen wonende binnen Huizen verklaarde te machtigen
Hendrik Vos en Fredrik Vos om in diens naam van hen constituant, pro parte erfgenaam van wijlen
Elandia de Haas weduwe van Aart Jacobsz Vos gewoond hebbende en onlangs alhier overleden,
dezelven boedel te helpen aanvaarden en dien boedel tot behoorlijke liquiditeit te brengen enz.
A103: 22-02-1810; Meeuwis Kooij, Hendrik Kooij, Ebbe Kooij, Willem (Dirksz) Kooij, Steven Kooij, Jan
Cornelisz Smit als in huwelijk hebbende Gerritje Kooij, Jan Ploos van Amstel als in huwelijk
hebbende Jannetje Kooij, Willem Keijer als in huwelijk hebbende Pietertje Kooij, en Klaasje Kooij
meerderjarige dochter, wonen alle binnen Huizen, en verklaarden zij dat hunlieden vader en behuwd
vader Dirk Meeuwisz Kooij op den 04-03-1809 binnen Huizen overleden, tot zijne eenige en universele
erfgename hadde geinstitueerd deszelfs huijsvrouw des comparanten Moeder en Behuwd Moeder
Adriaantje (Meeuwis) de Groot, mitsgaders zijne 10 voorn. kinderen. enz.
Dat de comparanten Hendrik, Ebbe, Steven, Izak en Klaasje Kooij hun lieder aandeel in den gemeenen
boedel tot op het overlijden van hun lieder moeder zullen laten blijven. De anderen wensen elk hun
legitieme portie ieder van f 400
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botschuit

3225

A108

3225

A111

3225

A112

3225

A113

3225

A115

A108: 03-03-1810; Langstlevende Testament. Stijntje Dirks de Oude huisvrouw van Gerbert (Willemsz)
Teeuwisz wonende binnen Huizen, zijnde de Testataire ziek en zwak enz
A111: 28-04-1810; Staat Inventaris gemaakt vanwegen de Heeren J:H: (Johan Hendrik) Habermehl en Rut
Kooij als curateurs over de boedel van Meints Klaasz wonende binnen Huizen. Een huis en erve staande
binnen Huizen zijnde Oud No 179 nieuw No 181 belende ten Noorden Gerbert Zwart en ten
zuiden Jan van den Nieuwe Amstel, enz
A112: 15-05-1810; Langstlevende testament. Annetje (Cornelis) van der Poel huisvrouw van Rut
(Cornelisz) Makkinje wonende binnen Huizen, zijnde zij Testatrice ziek en zwak enz
A113: 24-05-1810; Langstlevende Testament. Grietje Everts Westerning huisvrouw van Lambert
(Willemsz) Keijer, zijnde comparante ziek, verklaarde in den eerste plaats te institueren haar zoon
Willem (Lambertsz) Keijer tot hare mede erfgenaam en voor het overige tot haar eenige universele
erfgenaam voorn man Lambert Kaijer
A115: 29-05-1810; Huwelijkse voorwaarden en Akte van bewijs. Klaas Korsen Lamphen weduwnaar van
Klaasje Stoffels Hagedoorn ter Eenre en Gerritje Willems Westland, weduwe van Jan Lambertsz
Schaap ter andere sijde, beide geboren en wonende te Huizen, verklaren ten behoeve van hun wederzijdse
voorkinderen behoorlijk Bewijs te doen. Indien de bruidegom het eerst overlijdt, dan zijn dochter Klaasje
(Klaasdr) Lamphen haar legitime portie zal genoten worden enz. Voorkinderen van Gerritje Westland:
Lambert, Gerrit en Klaasje (Jans) Schaap. De bij de inventaris te melde Botschuit ingebracht door de
bruid, buiten toedoen van haar man verongelukkende enz

3226
3226

A001

3226

A003

3226

A005

3226

A007

3226

A009

3226

A011

3226

A012

3226

A014

3226

A015

3226

A016

3226

A017

3226

A019

11-06-1810 26-02-1811
A001: 11-06-1810; Langstlevende testament. Jan (Jacobsz) van den Nieuwen Amstel nomineerde tot sijn
enige erfgenaam zijn huisvrouw Annetje (Jans) de Wilde
A003: 25-07-1810; Langstlevende testament. Willem (Hendricksz) de Harder verklaart tot eenige
erfgenaam zijn huisvrouw Ebbertje Meuleman met wien hij in gemeenschap van goederen is getrouwd
A005: 25-07-1810; Langstlevende testament. Wijgert (Jansz) van As verklaart tot eenige erfgenaam zijn
huisvrouw Aartje Hendriks Vos
A007: 24-07-1810; Procuratie. Lambert Cornelisz Smit te kennen gevende dat zijne huisvrouw Jannetje
(Jans) Meuleman is mede-erfgenaam van wijlen Mejuffr. Aaltje Posters/Porter/Potter wed.v. de
Heer Jan Kreulen gewoonde hebbende en overleden binnen de Stad Amsterdam, - als mede van haar
overleden broeder Jan Meuleman gewoond hebbende en na het overlijden van voorn mejuffr. Aaltje
Porters, overleden binnen den dorpe Huizen - bij procuratie als nu volmagtig te maken zijne huisvrouw
Jannetje Meuleman voorn.
A009: 25-07-1810; Langstlevende testament. Hendrik Klaasz Visser verklaart tot eenige erfgenaam deszelfs
huisvrouw Aartje (Jans) Keijer
A011: 30-08-1810; Scheiding van boedel. Lambert IJzaks Eppen,
Jan Jansz Eppen (1) en Joost Kruimer (2) de eerste als voogd over Jaapje, Adriaantje en Annetje
Eppen minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Ep IJzak Eppen, daartoe nevens Rut (Gijsbertsz)
Bout (die voor ‘t passeren dezes is overleden) aangesteld bij acte 08-05-1809 ter waarneming van het regt
van gemelde kinderen in de nalatenschap van hunne grootvader IJzak Eppen - en de tweede genoemden
thans compareerende ter assistentie van opgemelte comparant Jan Jansz Eppen en bij deze acte gestelde
toeziende in dezen, mitsgaders
Dirk Reijers Koeman en Hendrik (Cornelisz) Kriek mede als gestelde voogden over Lambertje IJsaks
Eppen, geadsisteert door Hendrik Hendriksz Visser als toeziend voogd.
Te kennen gevende dat op 08-05-1809 alhier is overleden IJzak Eppen, die de vader was van Lambert
IJzaks Eppen en wijlen Ep IJzaksz Eppen door hem in huwelijk verwekt aan wijlen Jaapje
(Lamberts) Veerman alsmede van Lambertje IJzaks Eppen door hem in een nader huwelijk verwekt
aan mede wijlen Femmetje Rietvoort
dat na het overlijden van voorn. wijlen IJzak Eppen is geforneerd staat van Inventaris enz,
A012: 30-08-1810; Langstlevende testament. Salomon Cohen wonende binnen Huizen institueert tot eenige
erfgenaam zijn huisvrouw Judik Josefs
A014: 31-08-1810; Acte van Deliberatie. Hendrik (Gerritsz) Schram de Jongste en Willem (Gerritsz)
Schram, alsmede Hendrik (Lambertsz) Lustig en Gerrit (Lambertsz) Lustig mitsgaders Fredrik
(Jacobsz) Vos en Dirk Reijersz Koeman als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van
wijlen Jannetje (Lambertsz) Lustig, en (wijlen) Huibert (Lambertsz) Lustig, zijnde alle comparanten
hier woonagtig, te kennen gevende dat Rijk (Lambertsz) Lustig en Grietje (Hendriks) Mol, echtelieden
in gemeenschap van goederen gehuwd geweest, dat de 2 eerder genoemde kinderen van wijlen Grietje
(Hendriks) Mol en de laatste genoemde Broeders en Voogden over Broeders en Zusters kinderen van
wijlen Rijk (Lamberts) Lustig verwerpen zijn nalatenschap i.v.m. schulden
A015: 29-08-1810; Acte van voogdij. Schepenen hebben aangesteld de personen van Fredrik (Jacobsz) Vos en
Dirk Reijertsz Koeman tot voogden en Jacob (Hendriksz) Schipper tot toeziend voogd over de
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Huibert (Lambertsz) Lustig, en van Jannetje
(Lamberts) Lustig, wonende alle alhier, teneinde denzelver regt en belang in de nalatenschap van haar
Oom Rijk (Lambertsz) Lustig te behartigen
A016: 01-09-1810; Staat inventaris van de boedel en nalatenschap van Rijk (Lambertsz) Lustig en Grietje
Hendriks Mol. O.a. Een huis en erve gelegen binnen Huizen en zijnde No. 241 belend ten N: over de
gemeene weg Jan Jacobsz Prins en ten zuiden Gerbert Tewisz, verder land en huisraad enz
A017: 22-09-1810; Langstlevende testament. Jacob Cornelisz Honig institueert zijn huisvrouw Annaatje
(Gerrits) Kerkmeester tot zijne eenige erfgenaame
A019: 24-09-1810; Scheiding eens boedel. Lambert Cornelisz Smit als in huwelijk hebbende Jannetje
(Jans) Meuleman ; Willem Harder als in huwelijk hebbende Ebbentje (Jans) Meuleman, Hendrik
van Dorsen als in huwelijk hebbende Albertdina (Jans) Meuleman zijnde alle de comparanten alhier
woonachtig, te kennen geven dat de vrouwen comparanten zijn de zusters en eenige erfgenamen van
wijlen Jan (Jansz) Meuleman op de 28-09-1809 binnen dezen dorpe overleden; Nr. 1. Een huis
nagelaten door de weduwe Johs Meuleman gelegen binnen Huizen No 85 belent ten noorden Lambert
C:Smit en ten zuiden Gerbert Rebel gesteld op f 150 . Nr. 2 deszelfs aandeel als erfgenaam van mejuffr.
Aaltje Potter wed.v. Jan Kruilen te Amsterdam f 284 en nog Nr. 3 f 25, te samen f 559. Blijvende
gemeen tusschen de comparante het Graf in de kerk te Huizen zijnde N: 15 in ‘t Choor
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botschuit

3226

A020

3226

A022

3226

A023

3226

A024

3226

A026

3226

A027

3226

A029

3226

A030

3226

A033

3226

A034

A020: 18-10-1810; Scheiding eens Boedel van wijlen Wouter Everts (Westerning) zoo als die gemeen was
gebleven met die van zijn vooroverleden huisvrouw Geertje Tijmens Kos, alle welke goederen en
gelden bij erffenis eigendom geworden zijn voor de eene helft bij Lambert (Willemsz) Keijer als in
huwelijk hebbende Grietje Everts (Westerning), zuster van den overleden Wouter Evertsz en voor de
wederhelft bij de minderjarige kinderen van wijlen Dirk Tijmensz Kos, zijnde Tijmen en Lijsje Dirks
Kos
A022: 19-10-1810; Scheiding eens Boedel. Hendrik (Cornelisz) Kriek als in gemeenschap van goederen
gehuwd met Jannetje Lamberts Baas wonende te Huizen, Fredrik Savent weduwnaar en erfgenaam
van deszelfs overledene huisvrouw Teuntje (Lamberts) Baas gewoond hebbende te Muiden,
mitsgaders Klaas Hage en Hendrik Rebel als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van
wijlen Jan Lambertsz Baas ter waarneming van hun regt op de nalatenschap van hunnen grootvader
Lambert Jansz Baas op den 29-09-1809 overleden in Huizen, en welke Jannetje, Teuntje en Jan
Lambertsz Baas zijn geweest de eenige kinderen van wijlen Lambert Jansz Baas
A023: 31-10-1810; Acte van bewijs, aanstelling voogden. Willemijntje (Aarts) Vos weduwe van Tijmen
(Hendriksz) Schipper, verklaarde dat bij testament van 15-12-1807 tot voogden over hare 6 minderjarige
kinderen Hendrik, Aart, Jacob, Jan, Gerrit Jan, en Nelletje Tijmens Schipper, aan haar in huwelijk
verwekt door haar voorn. man Tijmen Schipper aan te stellen Jacob (Hendriksz) Schipper en Gerrit
Jan (Aartsz) Vos . Per kind f 100, in totaal f 600
A024: 06-12-1810; Testament. Judith (Jans) Komin weduwe van Hendrik (Willemsz) Troost, zwakkelijk,
verklaarde haren Neef Willem (Gijsbertsz ?) Komin zijnde een Broeders zoon van de Testatrice te
institueren erfgenaam van alle hare goederen, crediten e.d. en in geval van zijn overlijden het overblijvende
aan Gijsbert(Gerritsz) Komin de nagelaten zoon van wijlen Gerrit (Jansz) Komin welke was een
Broeders zoon van de Testatrice, wonende te Durgerdam enz. Voorders dat zij uit liefde van die haar
geheel geheugeloos en ongelukkigen Neef Willem Komin voorn begeert, dat enz
A026: 18-12-1810; Scheiding van eenen Boedel. Geertje Reijers Kos wed.v. Cornelis (Dirksz) de Oude
mitsgaders Gerbert (Willemsz) Tewisz en Jan van Dijk als bij testamente van nu wijlen Dirk Reijersz
Kos gestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lambert Reijersz Kos,
door denzelve in huwelijk verwekt aan Tijmentje (Meeuwis) Vos, verklaarden comparanten en de
minderjarige kinderen voornd. zijn de eenige testamentairen gestelde erfgenamen van wijlen Dirk
Reijersz Kos gewoond en overleden op 02-12-1809 binnen Huizen enz
A027: 29-12-1810; Langstlevende testament. Bessel (Wulven) Bakker verklaarde te begeeren dat zijne
klederen worden geerft bij zijne vrienden hier in den bloede ‘t naast staande. Verder institueerde hij tot zijn
eenige erfgename deszelfs huisvrouw Geertje Everts Bout
A029: 31-12-1810; Testament. Jan Petersz Vos, wiens huisvrouw reeds overleden is, begeert dat zijne
nalatenschap wordt genoten voor de eene helft bij zijne zuster Magteltje (Peters) Vos, en voor de andere
helft de nagelaten kinderen van wijlen deszelfs Broeder Rijk Petersz Vos
A030: 24-01-1811; Acte van Renunciatie. Gerritje Tijmens Prins, Hilletje Tijmens Prins en Eefje Tijmens
Prins wonende alhier, zijnde kinderen van Tijmen (Jansz) Prins, door hem de Eerstgenoemde der
comparanten in vorig huwelijk verwekt aan Marritje (Lamberts) Volkerden, en de twee
laatstgenoemde uit deszelfs tegenwoordige huwelijk met Marritje Jansz Zwart, en zijnde alle de
comparanten meerderjarig. En verklaarde de comparanten enz
A033: 26-02-1811; Langstlevende testament. Rut (Cornelisz) Makkinje institueert zijne huisvrouw Annetje
(Cornelis) van der Poel tot eenige erfgenaam enz.
A034: 26-02-1811; Testament. Sijtje (Cornelis) Verdwaal weduwe van Fijtes Evertsz Westerning, institueert
tot haren eenige erfgenamen Hendrik (Jacobsz) Vos en Rutje (Dirks) Reijn echtelieden wonende te
Huizen bij wien de Testatrice thans is inwonende enz

Minuutregister van huwelijkse voorwaarden, testamenten en akten van bewijs,

3227

12-04-1657 tot 20-12-1671; 03-08-1675 tot 31-05-1685, 1 deel

3227

04-05

3227

07

3227

08-09

3227

10-11

3227

12-14

3227

16-17

04-05: 17-04-1657; Langstlevende testament. Leo Freecksz (Smit) ende Lijsbeth Timensdr echteluijden
woonachtich in den voorn dorpe. Alsoo, vermits den hogen Ouderdom
07:
06-04-1657; Steffentjen Anthonis lest weduwe van Rijck Jansz van Cralo, geassisteert met Hendrick
Hendricksz Smit haeren jegenwoordigen man, en verclaerde sij comparante alsoo den boedel van haer
en haer overleden man Rijck Jansz voorn. belast de voorkinderen die den voorn: Rijck Jansz
geprocreeert hadde bij Timentgen Everts tot op haer achthien Jaeren en dat boven ‘t bewijs bij deselve
Rijck Jansz aen sijne voorkinderen aengaende haer moederlijcke goederen . Elbert Jansz Swart Schout
als voochdt van ‘t voorn onmondige kindt
08-09: 20-06-1657; Huw.v.w. Dirck Ebbesz en Harmentgen Teeuwis. In presentie van Jasper Teeuwisz en
Gerrit Philipsz
10-11: 19-06-1657; Huwelijkscontract. Rijck Hendricksz en Willem Claesz beijde beiaerde en tuijchbare
personen en verklaerden sij beijde als vrinden aanwezig te zijn geweest bij het sluiten van het
huwelijkscontract tussen Jan Jacobsz en Steffentgen Ebben
12-14: 22-08-1657; Huwelijksacte tussen Pieter Jansz van Blaricum geassisteert met Goossen Evertsz als
voocht mitsgaders Willem Teunisz @ (zijn vrouw) Mary Gerritsz aen de ene @ Lijsbeth Gerrits
(Backer) weduwe van Timen Wichertsz toecomende bruijdt geassisteert met Jan Gerritsz Backer haer
broeder mitsgaders Lambert Claesz Schram schepen deses dorps @ Teunis Jaecobsz haer swager aen
d’andere sijde
16-17: 22-08-1657; compareerden voor Lambert Claesz Schram en Jan Gerritsz Backer schepenen tot huijsen,
Lijsbeth Gerritsdr weduwe van Timen Wichertsz geassisteert met Pieter Jansz jegenwoordich haer
bruijdegom aen de ene @ Jan Evertsz mitsgaders Teunis Jacobsz als voochde van ‘t nagelaten
weeskint van de voorn Timen Wichertsz bij de voorn Lijsbeth Gerrits geprocreeert aen d’andere sijde
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3227

17-18

3227

19-20

3227

21

3227

24-26

3227

27

3227

28-30

3227

31-32

3227

33-34

3227

35-36

3227

37-38

3227

39-42

3227

43

3227

44-45

3227

46-47

3227

48-49

3227

50-51

17-18: 25-08-1657; Acte van bewijs. Teuntgen Goossens weduwe van Gerrit Lambertsz geassisteert met
Lambert Goossensz haer broeder als haeren gecoren voochdt in desen ter eenre, Ende Claes Jansz
Buijremr. van den dorpe Huijsen en Pieter Willemsz Slocker als voochden van Geertgen Gerrits
nagelaten weeskindt van Gerrit Lambertsz (moeder: Teuntgen Goossens) aen d’ander sijde enz. f 800.
De pretentie die ‘t voorz weeskindt is hebbende aengaende de fideicommississaire goederen die Lambert
Claesz grootvader van ‘t weeskindt genoten heeft uijt krachte van het testament van Willem Claesz
sijnen broeder en die van de voorn Lambert Claesz gecomen sijn op des weeskints overleden vader
Gerrit Lambertsz.
Op 02-05-1668 compareerden Claes Jan Aertsz & Pieter Willemsz Slocker als vooghden van Geertge
Gerrits nagelaten weeskindt van Gerrit Lambertsz en bekennen dat in nevenstaande acte staat vermeld
volcomentlijk is voldaen.
19-20: 26-09-1657; Huw.Acte/Acte van Bewijs. Mits desen gesloten een wettich houwelijck tusschen Simon
Corsz wewnaer van Stijntgen Jansdr jegenwoordich Bruijdegom ter eenre en Steffentgen Jans
Weduwe van Jan Cornelisz jegenwoordich Bruijdt aen d’andere sijde, verclaerden dat hij sijne
voorkinderen verweckt bij de voorn: Stijntgen Jansdr f 50
21:
Trouwakte van Jan Timense Timmerman, wednr. van Grietje Dircks, geassisteerd door zijn zwagers
fytes hendricksz en Gerrit hendricksz, met
Aeltje Elis met Elis Jansz haar vader en Lambert Pietersz haar oom ; is niet voltrokken daar
bruijdegom eerst akte van bewijs t.b.v. zijn voorkind nodig was
24-26: 12-02-1658; compareerden voor Claes Willemsz Coij @ Gijsbert Jansz Lustigh schepenen tot huijsen;
Willem Dircksz Snijer weduwn. van Bijtge Tijsz, mitsgaders Tijmen Tijsz @ Lambert Ghijsbertsz
Smit mitsgaders Jan Timensz Poel als vooghden van Teuntgen Willems, Maritgen Willems @
Ariaentje Willems alle weeskinderen van de voorn Willem Dircksz geprocreeert bij Bijtje Tijs
Op 01-07-1658 Compareerden Gijsbert Evertsz Cos getrouwd met Teuntje Willems een van de
kinderen van bovenstaende acte over uijtcoop
27:
26-03-1658; Die van de Gerechte tot Huijsen versocht sijnde bij ofte vanwege Hendrick Hendricksz
nagelaten weeskindt van Teuntgen Willems in haer leven huijsvrouw van Hendrick Hendricksz
buijrman in den voorn. dorpe om voochden te stellen: Jan Evertsz en Lambert Cornelisz Smith
28-30: 31-03-1658; Huw.Acte Hendrick Pietersz jegenwoordige bruijdegom geassisteert met Pieter Cornelisz
sijnen vader, woonachtich tot Bunschoten aen d’eene, ende Franckie Pieters Vergoes jegenwoordige
Bruijdt, geassisteert met haeren vader Pieter Leendertsz Vergoes, woonende in de Loosdrecht aen
d’andere sijde . Veel geld aan beide zijden, o.a. f 1.200 van haer moederserfenis
31-32: 09-05-1658; Langslevende testament. Ghijsbert Evertsz Cos en Teuntgen Willemsdr echteluijden
woonachtich in den voorn. dorpe, sijnde Teuntgen Willems sieckelijck te bedt leggende maer de voorn
Ghijsbert Evertsz gesondt
33-34: 10-09-1658; Acte van bewijs. Verklaren mits desen Jan Timensz Timmerman woonachtich tot huijsen
aen d’eene ende Cornelis Dircksz Goijer woonachtich tot Alckmaer als Oom ende bloedtvoocht van
Aeltgen Jans dochter van de voorn. Jan Timens geprocreert bij Grietgen Dircks sijn overleden
huijsvrouw mitsgaders Gerrit Jacobsz als mede-voocht van ‘t selve kindt; Acte van bewijs: stuck
boulandt gelegen op de Nenge groot 4 schepel belendet met Jacob Gerritsz ten Noorden, Willem
Ghijsbertsz ten suijden ende voorsz Nengedijck ten Oosten. Item de somme van f 1.200 aen geldt en
opvoeding. Jan Tijmensz Timmerman is hertrouwd.
35-36: 10-09-1658; Akte van bewijs. Verklaren mits desen Cornelis Gerrits Jonge Metselaer weduwenaer
van Fijtgen Dircks en woonachtich in desen dorpe aen d’eene en Cornelis Dircksz Goijer als Oom van
‘s moeders sijde mitsgaders Cornelis Gerritsz Vos als Oom van ‘s vaders sijde beijde voochden van
Aeltgen Cornelisdr dochter van de voorn. Cornelis Gerritsz Jonge Metselaer. 1/3 part van huis, land
37-38: 31-07-1658: Testament Jacob Willemse en Geertje Goossens zijn huisvrouw; dochter: Jannetje Jacobs
39-42: 21-09-1658; “Testament”; compareerden voor Lambert Willemsz @ Jan Aertsz schepenen tot huijsen
Jan Evertsz (ziek te bed) @ Geertje Jacobs echteluijden woonachtich in den dorpe en verklaerden
comparanten voor ‘t aengaen van haer huwelijck ; Jan Evertsz was borg voor Pieter Jansz Schaap
43:
03-12-1658; Compareerden voor Claes Elbertsz, Jan Jacobsz Jongerden en Isaack Willemsz alle
Buijrluijden des voorn dorps, bejaerde en geloofwaerdige personen en verclaerden sij ten versoecke van
Ghijsien Claes weduwe van Gerrit Lambertsz (Cos), dat sij comparanten op den lesten bededagh in
october 1658 gesamentlijck hadden geweest ten huijse van de requirant ende dat Bijtgen Gerrits lest
weduwe van Jan Rijcksz aldaer sieckelijck te bedt leggende, wensende dat de 3 weeskinderen van
Lambert Lambertsz Cos haer soon, na haer Bijtgen Gerrits doot elck een silvere ducaton genieten, dat
voorst de dochter van de requirant in desen met name Grietge Gerrits hebben soude haere klederen en
dat de rest soude comen na te laten aen de reuirant in voldoeninge van ‘t gene de rquirant was
competerende over ‘t gene deselve Bijtgen Gerrits ten huijse van de requirant ontrent 2 Jaeren die sij daer
in huijs gewoont hadde verteert
44-45: 30-12-1659; Testament. Pieter Pietersz buijrman inden voorn dorpe, sieck te bedde leggende, verclaert
hij comparant gelegateert te hebben en te legateren mits desen aen Aert Jansz Heeckel, woonende in de
Loosdrecht een somme van f 100 en voor de verdere goederen verclaert hij tot eenige erfgename Hilletje
Teunis sijns testateurs jegenwoordige huijsvrouw
46-47: 02-03-1660; Huw.v.w. Hendrick Pietersz Vos jonghman van Blaricum geassisteert met Lubbert Jansz
sijnen Neef aen d’ene en Franckien/Vreijnckgen Elberts jonge dochter geassisteert met Harmen
Hendricks haeren Oom aen d’andere sijde. Bruijdegom brengt in f 900 en bruijd de helft van het huijs
en Inboel jegenwoordich bij haer en haer moeder bewoont
48-49: 05-05-1660: Huw.v.w. In den Name en ter Eeren Godts en tot voortplantinge van ‘t menschelijcke
geslacht is voorgenomen en werdt mits desen gesloten een wettigh huwelijck tusschen Gerrit Jacobsz
jonghman geassisteert met Jan Lambertsz Schoenmaker sijn aengenoemen Oom aen d’ene en Claesien
Gerrits jonge dochter geassisteert met Ghijsien Claesdr haer moeder aen d’ander sijde;
50-51: 14-05-1660; Acte van bewijs. Hilletgen Anthonis (Teunis) weduwe van Cornelis Cornelisz aen
d’eene, mitsgaders Hendrick Cornelisz en Evert Cornelisz als Oomen en voochden van de nagelaten
weeskinderen bij de voorn: Cornelis Cornelisz met de voorn: Comparante geprocreeert aen d’andere
sijde sijn over een gecomen: ½ van ‘t huijs enz. Tot 18e jaar
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52-54: 23-09-1660; Testament; Voor Lambert Willemsz ende Jan Aertsz schepenen tot huijsen @ mij Hendrik
Thierensz secretaris van deselfde dorpe gecompareert is Elbert Jansz Swart (ziek) schout aldaer en
Bijttge Everts sijn huijsvrouwe
55-56: 08-10-1660; Huw.v.w. Cornelis Jansz jongman van Laeren geassisteert met Jan Cornelisz sijn vader
aen d’een, ende Neeltgen Hendricks geassisteert met Teunis (/Anthonis) Jacobsz haer stiefvader en
Maritge Gerrits haer moeder mitsgaders Claes Gerritsz haer bestevader en Jan Gerritsz Backer
Buijremr tot Huijsen en haer Oom aen d’andere sijde, volgt opsommimg van land en vanwege de bruijd
f 1.000
57-59: 25-01-1661 Compareerden Pieter Lambertsz Bol voor dese getrout hebbende met Aefien Goossens aen
d’ene @ Lambert Goossensz als oom en Willem Elbertsz als susterlingh @ te samen bloedtvooghden
van de kinderen bij den voorn Pieter Lambertsz Bol aen de voorn Aefien Goossensz geprocreeert
60-61: 22-03-1661. Huw.v.w. Claes Dircksz jongman van Huijsen geassisteert met Goossen Reijersz sijne
Oom en Gijsbert Dircksz sijn halve Broeder als naeste vrinden en getuijgen aen d’eene ende Annetge
Isaacks jonge dochter geassisteert met Gijsien Gerrits haer moeije (=tante) en Cornelis Gerritsz de
Oude haer stiefvader, mitsgaders Pieter Jacobsz Beeckman haeren Oom aen d’andere sijde. Gijsien
Gerrits des Bruijdts moeije belooft seecker huijs
62-63: 23-03-1662; Testament van Neeltgen Tijmens, jongedochter oud 18 jaar, wonende Huijsen; universele
erfgenamen worden de kinderen van haar moeder is Lijsbeth Gerrits
64-66: 28-08-1662; Harmen Hendricksz Buijrman in ‘t voorz dorp, sieck te bedt leggende, wenst alsnoch
approberebde de dispositie van uijterste wille die hij gesamentlijck met sijn huijsvrou Aefien Dircksz
gepasseert heeft op 02-05-1654 voor Hubert Schadijck . Na sijne aflijvichheijd te cesseren der gemelte
lijftochte al sijne goederen aengevaert sullen werden bij Gerrit Jansz Poel en Jan Lambertsz Swart
inwoonders deses dorps, waar mee ze mogen doen wat ze willen, zoals uijt te delen delen arme huijssuten
deses dorps om de selve in haer armoe te soulageren enz
67-68: 22-06-1667; Verclaerden Jan Jansz als weduwnaer van Gerrittgen Claes aen d’ene @ Jan Lambertsz
Swart schout des dorps huijsen als halve broeder @ Marten Lambertsz mitsgaders Gijsbert Elbertsz
(Deult) als oomen van s’moeders sijde @ te samen als vooghden van twee kinderen bij de voorn Jan
Jansz aen Gerritje Claes sijn huijsvrouw verweckt
69-70: 24-06-1667; Huwelijkse voorwaarden voor Jan Jans, lest wednr. van Gerritgen Claes, en Gerritgen
Jacobs j.d. geassisteerd door haar aangehoude ooms en voogden Pieter Feecks en Wijchert Claesz. Zijn
overeengekomene: dat Jan Jansz voornt. indien Gerrittgen Jacobs voor hem komt te sterven sonder
kind(eren) na te laten, hij niets aen hare erfgenamen sal behoeven uit te keeren. Ende indien kind(eren) ten
tijde van haer afsterven is levenden lijve sijn, dat Jan Jansz voornt. aen deselve voor haer moeders goedt
sal uijtkeeren en laten voegen een somme van f 500 mitsgaders een bedde. Doch bij aldien hij Jan Jansz
comt aflijvich te werden voor de voorn. Gerrittgen Jacobs, binnen de tijdt van 6 Jaren na de
solemisatie van ‘t voorgenomen huwelijck, sonder kinderen bij de voorn. Gerrittge Jacobs verweckt in
levende lijve na te laten ofte niet meer als een kindt bij Gerrittge Jacobs geprocreeert in ‘t leven is, dat
indien gevallen deselve Gerrittgen Jacobs sal moeten afstaen met een somme van f 500, maar indiender
meer als een kindt uijt het voorgenomen huwelijkck verweckt in ‘t leven is soo wanneer de voorn. Jan
Jansz t’ sij binnen ofte oock na de voorn. 6 Jaren na het solemniseren des huwelijcks, dat alsdan de boedel
verstaen sal werden gemeen te wesen ende bij aldien de voorn. Jan Jansz aflijvich comt te werden na de
voorn. 6 Jaeren, sonder kind(eren), deselve Gerrittgen Jacobs sal genieten een kindts gedeelte nevens de
kinderen van hem Jan Jansz Getuigen: Jan Lambertsz Swart schout en Teunis Pietersz Vergoes
71-73: 12-03-1669; Huwelijksakte Adriaen Gerritsz Jes jongman tot huijsen @ Rutien Lamberts jonge dochter
mede aldaer; Gerrit Jacobsz de Jonge als vader van voorn Adriaen Gerritsz Jes aen d’ene mitsgaders
Jan Lambertsz Swart schout deses dorps en broeder van de voorn Ruttgen Lamberts als oock Marten
Lambertsz @ Gijsbert Elbertsz Deult, oomen van deselve Ruttgen Lamberts aen d’andere sijde
74-77: 10-07-1669; Regeling nalatenschap op verzoek van Lambert Claes Schram, grootvader en voogd van
de 2 nagelaten kinderen van Jacob Lambertsz Schram, geprocreeert bij Jannetge Claes,
tegenwoordige huisvrouw van Jan Cornelisz; met als goede mannen Thijmen Rutten Doorn en Jan
Pietersz Vergoes; Benevens de grootvader worden als voogden van de kinderen Evert Willems en Claes
Pietersz aangesteld. Jannetge Claes geassisteert met Jan Lambertsz Swart schout en Claes Elbertsz
oud-schepen benevens haar huidige man
78:
Testament. op 20-12-1671 compareerden voor Willem Gijsbertsz en hendrick Jan Thomasz, schepene
en secretaris van Huijsen, Gijsbertgen hendricks wed. van Jan harmensz van Hattum, nalaten aan haar
dochter Oetien Jansz
79-81: 03-08-1675; Regeling nalatenschap van vader aan 3 kinderen; Wijlen Willem Claesz Backer had in zijn
leven bij zijn huijsvrouw Lambertgen Dircks geprocreert 3 kinderen, en alvorens zij een 2e huwelijk
aengaet, zijnt Lambertgen Dircksz aen d’ene sijde en Hendrick Cornelisz schepen deses dorps
mitsgaders Jacob Sijbrantsen als vooghden van de kinderen m.b.t. de nalatenschap van hun vader
overeengekomen dat enz
Noch 5 spint landt daer Tijmen Willemsz naest gelandt
82-83: 31-05-1685; de te Huijsen overleden Jan Pietersz Schram heeft nagelaten het onmondige kind Pieter
Jansz Schram geprocreeerd bij zijn huisvrouw Geertruijt termolen, zijn tot voogden gestelt Gerrit
Coetsier en Jacob Sijbrantsz voor het beheer van de nagelaten goederen en stukken land
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001:

11-11-1696
09-11-1696

11-11-1677; Jacob Cornelisz (Killewigh) Wigh als erfgenaem van Pietertje Jacobs weduwe van
Cornelis Wijchertsz (Killewigh) mitsgaders sigh sterck makende voor de verdere mede-erfgenamen en
verclaerde maghtigh gemaeckt te hebben mitsdesen D:E: Lourens Cnaep als procureur ome sacke waer te
nemen tegens Claes Lubbertsz Stam
11-11-1677; Evert Evertsz en Pieter Evertsz soo voor haer selven en als vooghden over de
weeskinderen van Claes Evertsz erfgenamen van Franckje Evertsz hebben maghtigh gemaeckt Mr.
Pieter Houtting tegens Dirck Anxe

3228

001

3228

002

3228

003

003:

04-12-1677; Rutger Willemsz heeft maghtigh gemaeckt Mr. Pieter Houttingh als Advocaet ad lites

3228

004

004:

16-12-1677; Grietge Jans Tapster of Herbergierster woonaghtigh alhier verclaerde maghtigh gemaeckt
te hebben Mr. Pieter Houtting

002:
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005
006

005:

16-12-1677; Gerrit Crijnen Coetsier maghtighde D:E: Lourens Cnaep

006:

16-12-1677; Cornelis Geerlofsz woonaghtigh tot Emenes maghtight D:E: Lourens Cnaep

3228

015

015:

10-03-1678; Rijck Hendricksz Lustigh en Hendrick Gerritsz Smit voor zichzelf alswel voor de verdere
mede-erfgenamen van Jan Evertsz en Geert(je) Jacobs voor Laurens Cnaep

3228

021

021:

16-03-1679; Gerrit Rutten Doorn Laurens Cnaep

022:

3228

022

3228

026
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028

3228

032

032:
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035

035:
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036

036:
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037

037:

Op 01-05-1679 Jannetje Rijcken weduwe van Gijsbert Lambertsz Smit , Tijmen Rutten Doorn en Jan
Pietersz Boor als voogden van haar comparantes kinderen bij de voorn. Gijsbert Lambertz Smit
geprocreeert, haar voorgenomen huwelijk met Gijsbert Corsz de Lange; Laurens Knaap als procureur
22-02-1680; Willem Evertsz Buermr deses Dorps en Harmen Cees als vooghden over de kinderen van
Jannetge Claas em maghtighden Lourens Knaap procureur
Op 18-07-1680 compareerden ten gereghte van huijsen Jacob Evertsz als getrouwd hebbende Jannetie
Jans dochter en erfgenaam van zaliger Jan Lambertsz schoonmaker en mede caverende voor Grietje
Jansz mede dochter en erfgenaam van voorn. Jan Lambertsz
10-06-1681; Jannetgen Jacobs weduwe van Gerrit Jansz Koster en jegenwoordigh huijsvrouw van
Gerrit Hendricksz Snijder, maghtighde Mr. Pieter Houttingh tegen Dirck Schakels
25-04-1682; Compareerde ten geregte des dorpe Huijsen Jacob Boutsz en Willem Tijmensz als
erfgenamen van Gijsbert Claesz Bout alsmede zich sterk makende voor de mede-erfgenamen en
23-05-1682; Aeltien Ariens weduwe van Gerrit Jacobsz Jes verkoop stuk veenland in Emenes aen
Jacob Gerritsz Jes haer soon à f 300;03-11-1682; Hendrick Jan Thomasz als vooght over de kinderen van Gerrit Boer sigh sterck makende
voor Theunis Jacobsz mede vooght maghtighde Lourens Cnaep tegen Willem Mouritsz Timmerman

3228

040

040:

09-04-1684; Gerrit Crijnsz Coetsier

042

042:

10-10-1684; Joost Jansz Snijder nov: uxoris erfgenaem van Claes Jansz Grutter maghtighde
Christoffel van den Brouck tegens Cornelis Jacobsz Schram
11-11-1684 Geertge Jans van Duijren weduwe en boedelhoudster van Jan Gerritsz Backer voor de
ene helft en Stijntgen Jans en Gerrit Jansz kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Gerritsz
alsmede de voorn. Gerrit Jansz als oom en voogd van de verdere onmondige kinderen en erfgenamen
van de bovengenoemde Jan Gerritsz Backer stelden zij aan D.E. Adriaen Starrevelt in het proces tegen
de weduwe en verdere erfgenamen van Jan Pietersz de oude
07-06-1696; Johannes (Cornelisz) van Schaick woonaghtigh alhier te kenne gevende dat hij van
voornemen is een reijse aen te vangen naer Oostindien en maghtighd sijne huijsvrouw Weijntje
Jacobs in alles
08-11-1696; Weijntje Huijberts huijsvrouw van Claes Andriesz van Muijden alhier woonaghtigh
maghtighen Cornelis Jacobsz Killewigh out buermr deses dorps tegen den bewinthebbers van de
geoctroyeerde Oostindische Compagnie uijt cragte van de maentcedulle bij haer comparantes man (die
als soldaet in den jare 1691 na Oostindie is gevaren op ‘t schip genaemt Oosthuijsen) t’haren
behoeve gepasseert 24-04-1691 enz

026:
028:
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043:
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045:
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Boedelpapieren, 1655-1684, 1722-1759, 1772, 1777, 1807-1811; 1 pak
30-06-1655: Compareerden Claes Jansz Swart schout, Gerrit Aertsz @ Peter Lambertsz Bol schepenen tot
Huijsen, in persoon van Jan Jansz Spelt buijrman tot Lage Bussum welke bekende schuldich te
weesen aan Tijmen Jacobsz Hagen Bouwer @ Buerg tot Naerden, een som van f 1.000
22-01-1660: Compareerden voor Jan Gerritsz Backer, Gerrit Jacobsz de Jonge Schepenen tot Huijsen, Gerrit
Philpsz te kennen gevende alsoo Hendrick Willemsz tot laste van hem comparant als getrout
hebbende Hendrickie Lambertsz voor desen, dient op laste van een een vonnis executie op hem te
worden gedaan.
... en heeft hij getransporteert mits dese aen Mr. Claes de Swart Chirurgijn alhier sijne
comparants swager
03-06-1660: Pieter Lambertsz Bol Buijrman in voorz dorpe @ Mattien Gerritsz sijn huijsvrouw, met
bewilliginge van de voorn. Pieter Lambertsz Bol in desen geassisteert met Jan Pietersz Camer als
haeren gecoren voocht, @ verclaerde sij comparanten met de anderen veraccordeert te sijn, alsoo
volgens de huijwelickse voorwaerden tusschen henluijden gemaeckt geen gemeenschap van goederen
geweest is, dat sij Mattien Gerrits met haere onroerende en andere goederen gelijck deselve
jegenwoordich tusschen henluijden sijn gedeijlt sal mogen doen en handelen ma haer wel gevallen,
sonder dat sij Pieter Lambertsz Bol daer van eenige administratie, bewint ofte gesagh sal hebben, dat
sij insgelijck deselve haer goederen, roerende en onroerende, gewas te welcke, en ‘t gene verders daer
onder begrepen kan werden sul mogen vercopen,
Mattien Gerrits dient wel zorg te dragen voor haar voorkint
26-04-1662: Huwelijkse voorwaarden Jacob Lambertsz Schram geassisteert met Lambert Claesz Schram sijn
vader aen de eene @ Jannetge Claes Swart geassisteert met Elbert Jansz Swart, Schout tot
Huijsen haeren Oom @ Claes Elbertsz haar neeff aen de ander sijde
18-07-1662: Maakt Jacob Jansz Jongerden bekent dat enige tijd geleden was overleden zijn moeder Geertje
Claesdr nalatende 6 kinderen met de welcke Jan Jacobsz Jongerden sijns comparants vader was
gebleven gemeens boedel sonder eenighvertichtinge ofte bewijs te doen, Ende dat korts sijn voorn.
moeders overlijden oock waeren gestorven 5 van de nagelaten kinderen, twijfelende hij comparant
ofter in ‘t voorsz cas bij hem en sijn voorsz vader yet wegens de collateraleen klemmende Interesse
betaelt
01-06-1664: Compareerden voor Gerrit Jacobsz de Jonge en Jan Jansz Schepenen tot Huijsen, Jaepien
Willemsdr weduwe van wijlen Hendrick Pietersz wonende tot Huijsen, aan haar zuster Janne
Willems of haar kinderen,ten aanzien van assistentie, onderhoudt en vrindtschap, alles na te laten
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22-01-1660
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03-06-1660:
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06-04-1666 06-04-1666: Accoord tusschen de weeskinderen van Cornelisz Jansz en haar broeder Jan Cornelisz
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28-01-1671: Procuratie Jan Jansz Backer erfgenaam van Peetgen Willems zijn moeder.
Jan Jansz Backer wonende Huijsen, eenige @ universele erfgenaam is geweest van sijn moeder
Peetgen Willemsz , in haer leven mede wonende alhier, en dat hij volle macht gegeven had aan Dirck
Smalen wonende tot Leijden omme te vorderen @ te ontfangen van de erfgenaem ofte erfgenamen
28-01-1671
van Aldert Teunisz van Polanen, ofte deselfe Borge ... uijt kracht van seeckere obligatie (die hij de
voorn Dirck Smalen seijde ter handt gestelt te hebben) tot laste van den voorn. Aldert Teunisz van
Polanen ... ... .. @ eijndelijck t’behandigen van de ontfangen penningen aen Fytus Hendricksz,
omme aen hem comparant bestelt te werden, ..
Ondertekent door Claes Pietersz Schram, Claes Elbertsz, Evert Willemsz en Jan Jansz Oude
27-11-1671: Verclaringe voor Neeltgen Hendricks of Diaconie
Schepenen is wel bekent geweest Claes Hendricksz, wiens ouders, met name Hendrick Claesz en
Wijchien Pieters gewoont hebbende en overleden in ‘t voorz dorp, ende in den Jare 1654 met het
schip de Prins voor matroos gevaren is nae Oostindie, alwaer sij geseijdt werdt overleden te sijn,
27-11-1671
ende dat gemelte Claes Hendricksz indien sij sonder kinderen @ testament ge maeckt te hebben, van
de wereldt hescheijden mochte sijn geen andere of naerder erfgenamen heeft nagelaten als sijn eenige
suster Neeltge Hendricks die blindt is @ lange Jaeren haer onderhoudt genoten heeft van de
Diaconie alhier @ naer alle apparenten altijdt onderhouden sal moeten werden enz. Eventueel
resterend geld vorderen bij de Oostindische Compagnie
22-11-1674: Lijsbet Goossens, laest weduwe van Lubbert Pietersz Baes, verklaarde schuldig te wesen aan
Juffr. Anthonia Claes, lest weduwe van Aelt Schuijt een somme van f 366,22-11-1674
Op 05-01-1725 is de som van f 200 tot lasten van Jacob Lubbertse Baas overgedragen aan de
Diaconie van Huijsen; Samuel Samuels
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31-01-1678 31-01-1678: landopgave
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28-11-1684: Metinge van de Landerijen van Jan Claessen opgemeten door de bij den Hove van Hollandt erkende
Landtmeter Brouwer, op verzoek van de heer Johannes Schuijt als Cooper en Jan Claessen als
vercooper
27-02-1722: Tot voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit Hendricksz Boom en Dirkje Jans
egteluijden, wonende tot Huijsen, zijn gestelt Nicolaas Bilsteijn en Willem Kooij en, op verzoek van
voornoemde achtpaar, als mede voogd aan te stellen Hendrik van Weerland Schout des dorps
Huijsen, en dat sijn voogdijschap niet langer zal duren dan todat den boedel van den voorn Gerrit
Hend: Boom sal sijn gesuijvert en de crediteurs van haer agterwesen sullen sijn voldaan
16-06-1724: Compareerden voor Hendrik van Weerland schout mitsgaders Hendrik Gerrit Louwe en Wijgert
Jansz Doorn scheepenen in Huijsen, de weduwe van Gerrit Jansz Velsen en bekende sij,
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jansz Doorn woonende tot Huijsen een somma van f 100.
Rente tot 1744, toen Rut Jansz Velsen 2 jaar rente betaalde
25-04-1727: Compareerden voor Hendrik van Weerland, schout mitsgaders Gerrit Jacobsz Snijder, en
Cornelis Wijgertsz Backer schepenen in Huijsen, Cornelis Hendricksz de Kapper, en bekende
schuldig te wesen aan Willem Willemsz Doorn een som van f 150; als borg een huijs met erf gelegen
binnen dese dorpe, belent Jan Vergoes ten westen en Hendrik Claas Herder ten suijden
Betaald door/aan Lambert Huijbertsen
19-08-1746: Jan Gijsbertsz Brasser gehuwd met Gerritje Rutten Timmer die in eerder huwelijk is getrouwd
geweest met Gerbert (Cornelisz) Rebel. Dat voorn: Gerbert Rebel aan sijnen Suppl jegenwoordige
huijsvrouw hebbende verwekt en nagelaten een soon genaamt Rut Gerberts Rebel, deselve op het
overlijden van Cornelis Rebel, sijnde grootvader geweest van de voorn: Rut Gerbertsz Rebel
heeft aan-ge-erft enige goederen welke thans onder Arij Cornelisz Rebel en Tijmen Rutten Timmer
als dd 19-08-1746 gestelde voogden berusten. Verzoekt de gelden voor opvoeding kind
1754-ongedateerd: Rut Pietersz Koeman als in huwelijk hebbende gehad Ebbetje Jacobs Bakker, dogter van
wijlen Jacob Wijgertsz Bakker. Sat hij Suppliant aan sijn voorn. huijsvrouw hebbende verwekt een
kind genaamt Aaltje Rutten Koeman het selve op het overlijden van desselfs grootvader de voorn:
Jacob Wijgertsz Bakker voor 1/6 portie is geinstitueerd tot meede erfgenaam. Verzoekt de gelden
voor opvoeding
16-02-1810: Hendrikje Claasz Bout weduwe van Jan Lambertsz Baas; dat zij Requetzante in levende lijve
heeft 5 minderjarige kinderen met name Klaas, Lambert, Marretje, Ootje en Jannetje, dat
dezelve hare kinderen zijn geweest mede erfgenamen voor 1/3 gedeelte van den boedel en
nalatenschap van hunnen grootvader Lambert Jansz Baas in leven woonagtig en overleden binnen
Huizen, in beheer van de voogden Klaas Hage en Hendrik Rebel.
huur van land (1809)
Huurlijsten met (3x) Jacob Schipper en Tijmen Schipper; 1809
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