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Protocol Weeskamer Oud Vossemeer (1554-1650 (1666))
Inventarisnummer Lasonder 5585
N.B. De onderstaande regesten houden zoveel als mogelijk de volgorde en originele zinswendingen aan
als in de originele akten, dat geeft soms wat kromme zinnen, maar het verhoogt de authenticiteit.
Sommige uitdrukkingen zijn echter altijd vertaald om de leesbaarheid te verhogen: bejaardheid wordt
meerderjarigheid; portiën wordt delen; paeyen wordt termijnen, sequestors wordt administrateurs etc.
Wanneer een zinwending voor mij niet duidelijk was, of soms komisch was, of kernachtig, is deze
door mij vaak letterlijk overgenomen tussen aanhalingstekens. Tekst die niet in het origineel
voorkomt, zoals soms een korte uitleg, of een vermoeden van een ontbrekend woord, is altijd tussen
vierkante haken geplaatst. Cursieve tekst geeft inlichtingen over de staat van het archiefstuk, de
chronologie etc. en heeft geen direkte betrekking op de akten zelf.
Noteer ook dat vele akten niet chronologisch zijn ingeschreven, let er dus op bij het zoeken dat
chronologisch zoeken niet altijd goed mogelijk is door de paginering te volgen. De akten zijn blijkbaar
altijd eerst op losse papiertjes geschreven en werden daarna in katernen ingeschreven, die
uiteindelijk tot één deel zijn samengebonden. Soms gebeurden deze inschrijvingen zeer snel na het
passeren van de akte en is de chronologie correct, soms echter veel later , bijvoorbeeld in 1615 als de
secretaris verklaart dat zijn twee voorgangers vanaf 1600 bijna nooit meer iets hadden genoteerd in
het register maar alleen op losse briefjes, die hij nu zelf inschrijft, maar niet chronologisch.
fol. 1 - fol. 6v
fol. 7 - fol. 11
fol. 11v - fol. 102
fol. 106 - fol. 214
fol. 216 - fol. 221
fol. 223 - fol. 271

1561 - 1565
1554 - 1561 (kopie van protocol of van losse briefjes)
1561 - 1600
1615 - 1650
1605 - 1614 (incompleet)
1600 - 1614 (later ingeschreven akten uit losse briefjes)

De namen van de personen zijn altijd exact zo geschreven als in de originele tekst behalve dat
afkortingen zijn opgelost: Cors. wordt Cornelis en Adn. wordt Adriaen. Geografische namen zijn, waar
bekend, in de huidige spelling opgenomen.
Vóór 1600 zijn alle namen uit de akten opgenomen - getuigen, schuldenaren, veldnamen,
belendingen, etc. -, na 1600 alleen de actoren met de familiebanden.
Verder is het nuttig te weten dat in principe de jaarstijl wordt gebruikt, dat wil zeggen dat het nieuwjaar
begint op 1 januari, in sommige aangehaalde akten wordt echter de kerststijl gebruikt, waar het
nieuwe jaar begint op kerstdag, dit kan dus soms tot schijnbaar onverklaarbare datumverschillen
leiden. Ook is nog op de merken dat in de oudere akten de kinderen vaak geen duidelijk geslacht van
voornaam hebben: als ze erg jong zijn is Jopken en Tonisken niet ongebruikelijk voor jongens en op
wat latere leeftijd zijn namen als Lauwe, Jop, Tonis voor een meisje niet ongebruikelijk, terwijl ze in
andere akten over hetzelfde gezin dan later weer Louken, Jopken en Tonisgen heten. Probeer dus
altijd meerdere akten over hetzelfde gezin te vinden om de namen te vergelijken.

[Voor de periode april 1554 tot maart 1561 zie de folio’s 7 tot 11v]
f 1 ../9/1561

Staat van het sterfhuis van Thoen Heynen, opgemaakt september 1561; rekening
gedaan door de voogden Hallinck Jacobsz en Adriaen Thoenen. Totale ontvangsten 463
ponden, schulden die de kinderen gemeen hebben: 200 ponden; van het batig saldo gaat
de helft in zeven delen, de andere helft in vijf delen;
Tot het sterfhuis behoort aan land 33 gemeten 267 roeden, in de Kijckuyt, in de
Kerkepolder in de Noetshouck wat land, idem in de Meere, in den Stelhouck, in de
Welhouck en onder Tholen;
1/7 deel voor Adriaen Thoenen;
1/7 deel voor jonge Querijn Loenis, gehuwd met de dochter van Thoen Heynen;
1/7 deel voor Marijnis Colle, gehuwd met één van de dochters van “den naebedde” voor
het vaderlijk deel en nog eens 1/5 deel in de andere helft (de 5 nakinderen tezamen
hebben van de rekening van Hallinck Jacobs 49 ponden 13 schellingen 4 penningen en 6
mijten ontvangen, waarvan Colle’s huisvrouw 9 ponden 18 schellingen 8 penningen
krijgt); Marinus Colle heeft uit handen van Quirijn Hertsen 3 ponden ontvangen; ook
ontvangen 3 jaar rente van Jochem Jacobsz, die uit het sterfhuis van Cop Lenaertsz
schulden was verschenen op Sint Jan, ook ontvangen uit het sterfhuis van Jacob Dyercx,
ook nog “bij handen” van Tijsken Vroechop, Heyn Verstelle en Andries Pape; van de
kavel van Marinus Colle hebben Marijnis, Lauwe (ook Lauken), Jop (ook Jopken) en
Lucie de helft gekocht, de andere helft is hen aanbestorven van hun zuster Dingen

Thoen Heynen, die zij onder hun zessen moeten verdelen en welk deel Adriaen
Thoenen, met toestemming van de weesmeesters, heeft vereffent met zijn kavel;
1/7 deel voor Marijnis Thoenisz in het vaderlijk deel en 1/5 in het moederlijk deel,
waarvan afgetrokken dient te worden de mondkost, de kleren en de kosten voor zijn
schoolgaan in de Kempen;
1/7 deel voor Louken de dochter die bovendien nog 1/5 deel krijgt;;
1/7 deel voor Jopken, dochter van Thoen Heynen, zij heeft al ontvangen op de trouwdag
van haar zuster 4 ponden;
1/7 deel voor Lucia Thoen Heynen alsmede 1/5 deel, zij heeft bij de trouwdag van haar
zuster ook al iets gehad.
f 4 (1561)

Rekening van de ontvangsten en uitgaven die Willem Adriaen Witsen, Pier Adriaensz,
Henrick Kerstiaens, Cop Jans en Jan de Decker als voogden en toeziende voogden
hebben gehad over de weeskinderen van Philips Cop en Andries Jacobs over de jaren
1560 en 1561; ontvangen van Corvinck Piers; van Jacob Brammer wegens meede, van
Neelken Arens, van Claes Pels wegens platsaet, van Marijnis Bousinck wegens rogge,
van Marijnis Reyns wegens pacht, van het sterfhuis van Cop Mercks wegens pacht, van
Marijnis Thoenisz Bousinck wegens koren, van Adriaen Melecht wegens lijnzaad, van
Gheert Meusz wegens pacht, van Cornelis Jacobsz, van Marijnis Piersz, van Lenaert
Marijnisz, van Jan van Stelle, van Jan Stoffels en van Pier Tijs; Corvinck de stiefvader
komt voor “sijn moederlicke goet daeraf de kinderen de helft aenquam”;
het huis is verkocht voor 50 ponden; ontvangsten van Corvinck Pyers wegens pacht en
de koopsom van land; van Marijnis Adriaensz wegens pacht, van Willem Adriaensz
wegens kleren voor Jan Andriesz, die is overleden, en van Claes Thoenen wegens rente,
van Jacob Adriaensz wegens rente; totaal inkomsten 101 ponden, waarvan Corvinck
Piers 7 ponden krijgt en de kinderen de rest;
Cornelis Philips komt voor zijn vaderlijke goed volgens de uitkoop ter grootte van 16
ponden;
de weeskinderen van Andries Jacobs krijgen 84 ponden, samen 100 ponden; daarvoor
hebben de voogden land van de stiefvader Corvinck Piers gekocht onder Oud
Vossemeer en in ‘t Roelant.

f 5 (1561)

De boedel van de koopdag van Pier Corxz Verhaege beloopt 93 ponden, ten behoeve
van de weduwe en de kinderen; de twee vóórkinderen krijgen nog 1 pond voor hun
moederlijk goed; na aftrek over: 33 ponden voor de 5 kinderen en 33 ponden voor de
weduwe.

f 5v 3/2/1562

Logier Cornelisz heeft zijn rekening gedaan van de goederen van Jan Cornelis Leysz;
daarvan krijgen de kinderen van Cornelis Jacobsz voor hun vaderlijk goed, volgens de
uitkoop door hun moeder gedaan, 70 ponden; May Jans, de dochter van Jan Cornelis
Leysz krijgt voor haar moederlijk goed 71 ponden alsmede nog “van een besterf bij Jan
Cornelis Leysz haer vader“ ontvangen tot Sint Maartensdijk 2 ponden 10 schellingen,
samen 73 ponden 10 schellingen, die Logier Cornelisse als voogd ingehouden heeft; er
rest nog 128 ponden waarvan Mayken Jans moet hebben met haar zuster Mayken (sic)
vanwege haar vader de ene helft en de andere helft komt toe aan de vier kinderen van
Cornelis Cop Jans; Mayken, haar halfzuster, de jongste dochter van Jan Cornelisz Leys
krijgt van de 128 ponden ¼ deel en nog 1/10 deel, samen 44 ponden; en de 4
vóórkinderen van Mens, waar vader van was Cornelis Cop Jans 51 ponden en de ouwe
May Jans krijgt ¼ deel van 128 ponde te weten 32 ponden; omdat aan de 4 vóórkinderen
van Cornelis Jacobsz beloofd was in de uitkoop van hun vaderlijk goed dat de jongsten
onderhouden moesten worden tot ze meerderjarig waren, waarmee de weeskinderen
van Jan Cornelisz Leys belast waren, zijn nu de voogden van Jan Cornelisz Leys
overeengekomen met de voogden van Cornelis Jacobsz, dat Cornelis Jacobsz’s
kinderen 3 ponden zullen krijgen en ontlast zullen zijn van deze verplichting; gedaan door
Anthonis Corxz, Prancke Jansz, voogden van Cornelis Jacobsz’s kinderen en Logier
Cornelisz, als voogd van de 2 kinderen van Jan Cornelisz Leys, en de baljuw Jacob
Brammer alsmede Marinus Thonsz, Corvinck Piers en Cornelis Thonisz, schepenen.

f 6 3/2/1562

Adriaen Hugen, als voogd van zijn kinderen en Ingel Jans als toeziende voogd hebben
de voogdij bezworen van de 2 weeskinderen van Adriaen Hugen; Adriaen Hugen heeft
zijn kinderen uitgekocht van hun moederlijk goed voor 15 ponden, te betalen na 4 jaren,
zolang zal hij de kinderen onderhouden.

f 6 13/4/1562

Dingen Querijns met haar voogd Jacob Brammer hebben verkocht aan haar zwager

Cornelis Bastiaensz al haar mobiliën, huisraad, koeien, paarden etc. voor 21 ponden en
Cornelis Bastiaensz moet de 2 jongste kinderen onderhouden tot meerderjarigheid, voor
de rente van hun vaderlijk goed, en voor Loenken Pijrsdochter moet Cornelis Bastiaensz
het vaderlijk goed uitkeren in 2 maal 4 ponden.
Schepenen: Marijnus Thonis en Leyn Jansz.
f 6 20/4/1562

Marijnus Pijr Geertsz doet eed als voogd over zijn kinderen, waar moeder van was Digne
Adriaensdr; Cornelis Thonisz doet eed als toeziend voogd.

f 6 6/12/1563

Crijn Cornelis doet eed dat hij zijn weeskinderen nagelaten door Logierken Commers,
zijn huisvrouw, een rechtvaardige inventaris zal overleveren; als voogden doen eed
Marinus Reyns en Cornelis Commersz.
Schepenen: Willem Adriaens en Geleyn Jansz.

f 6v 14/12/1563

Querijn Cornelisz heeft, na toestemming van de voogden Marinus Reyns en Cornelis
Commersz, zijn twee weeskinderen, waarvan de moeder Logier Commers was, voor hun
moederlijk goed 60 ponden beloofd bij hun meerderjarigheid; hij zal ze onderhouden,
zonder daarvoor op de 60 ponden te korten en ze naar school laten gaan: één jaar
binnenlands en twee jaar buiten als hij in leven blijft, zo niet, dan zal zijn huisvrouw
daarvoor 5 ponden uitkeren.
3 september 1564: Het sterfhuis competeert nog 10 ponden van verloren schuld van
Vranck doordat hij brieven van kasse had verkregen, voor hem betaald aan Jan Jansz
van Couwerffve, dijkgraaf, waarvan de helft toekomt aan de kinderen.
Schepenen: Marinis Reyns, tevens voogd, Willem Adriaens en Pieter Jansz.

f 6v 23/1/1565

Bartel Cornelisz doet eed over de wees van wijlen Jan Willemsz, zijn broer; 24 januari
1565 wordt er een accoord gesloten, door tussenkomst van Jan Janssen van
Couwerffve, tussen Bartel Cornelissz, met Corstaen Willems en Marinus Cornelisz als
toeziende voogden, ter eenre en de weduwe van Jan Willemsz, met meester Jacob van
Gelre, haar gekozen voogd, ter andere: de weduwe behoudt de hoeve en toebehoren,
bestaande in schuren, keet, wagenhuis etc.; ze zal de pacht van het land betalen en het
kind verwekt door wijlen Jan Willemsz 3 jaar lang onderhouden; als zij hertrouwt en de
stiefvader het kind mishandelt mogen de voogden het kind voor 2 ponden per jaar bij zich
nemen:
Baljuw Jacob de Brammer en schepenen Marinus Reyns en Jacob Cornelisz.

[Hierna volgt een kopie van het voorgaande protocol]
f 7 6/5/1554

Marinus Clempert doet belooft dat hij zijn vóórkinderen, waar moeder van was Mayken
Jacobsdr, zal onder houden en 25 ponden zal betalen als het jongste kind meerderjarig
zal zijn; gedaan ten overstaan van de geboren voogden Claes Jacobsz en jonge Heine
Jacobsz.
Schepenen Marinus Lemps en Bouwen Jacobsz.
28 april 1558 hebben Heyn Leys en Claes Jacobsz, als voogden van de kinderen van
Marinus Doisz, de eed gedaan.
Schepenen: Marinus Thonis en Geleyn Jansz. [In margine: “de voogden van Clampers
kinderen”]

f 7 7/4/1554

Adriaen Cornelisz belooft zijn kind genaamd Neelken Adriaens, waar moeder van was
Mayken Jans, voor haar moederlijk goed 5 ponden uit te keren als ze meerderjarig zal
zijn, tot dan zal hij haar onderhouden; het kind krijgt verder nog 7 ponden die Adriaen
Cornelisz heeft ontvangen uit het sterfhuis van Adriaen Jansz, die het kind heeft geërfd;
borgen zijn Jacob Hackert, Heyn Leys en Marinus Domissen, tot zekerheid stelt Adriaen
Cornelisz mee dat nog ite velde staat op de grond van Anthonis van Dornick, alsmede 1
pond 10 schellingen, komende van Claes Thoenen.
Schepenen: Marinus Lemps en Bouwen Jacobs.

f 7 23/12/1554

Bekent Marinus Marinusz gekocht te hebben en Thonis Jacobsz, voor zijn zuster Mayken
Jacobsdr en als voogd over zijn zuster’s kinderen, bekent verkocht te hebben, de hoeve
met de hofstede en alle mobilia, zoals Cornelis Cornelisz die in pacht heeft gekregen,
voor de som van het weduwendeel te weten 38 ponden en het beste bed, en voor de
kinderen hun deel groot 21 ponden en 12 schellingen. Marinus Marinusz moet de
kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan hun deel uitkeren.
31 januari 1557: Jan Cornelisz verklaart, als man en voogd van Mayken Jacobsdr,

betaald te zijn.
f 7 31/1/1555

Belooft Arent Claesz 22 ponden schuldig te zijn aan Cornelis Pier Iepen, ten behoeve
van de weeskinderen van zijn zuster, onder verband van zijn goederen.

f 7 20/2/1555

Accoord tussen Bernaert Jacobsz, de voogd van de vóórkinderen van Jan Claesz Poppe,
en Jan Claesz Poppe, waarbij Poppe zijn kinderen nog drie jaar zal onderhouden en
daarna 3 ponden zal uitkeren voor hun moederlijk goed.

f 7v 29/4/1555

Belooft Commer Jacobs zijn kinderen met name Logier Commers, Marinus Commers,
Cornelis Commers en Liele Commers voor hun moederlijk goed elk 16 ponden te betalen
bij meerderjarigheid; Marinus Reynsz, als man van Aechte Commers, zal ook 16 ponden
ontvangen voor zijn vrouw in 3 betalingen.

f 7v 8/5/1555

Belooft Cornelis Pierssen zijn dochter Lijsbet Cornelis, waar moeder van was Dingen
Jans, 750 Carolus guldens te betalen bij meerderjarigheid; gedaan ten overstaan van
Geleyn Jansz als voogd.
Schepenen: Marinus Lemps, Geleyn Jansz en Anthonis Hogewerff.

f 7v 27/5/1555

Testament van Cornelis Pierssen Poppe; hij vermaakt al zijn goederen aan zijn kinderen,
als zij weer zonder kinderen komen te overlijden dan zullen zijn goederen gaan naar de
“vrienden” van vaders zijde, als zij kinderen hebben zullen dezen de goederen
portiegewijs krijgen.

f 7v 23/6/1555

Thuene Jans doet eed als voogd over zijn kind, waar moeder van was Dingen Philips, en
doet Jan Thonisz eed als toeziende voogd.
Schepenen: Cornelis Lenders, Cornelis Leys en Corinck Pierssen.

f 7v 19/7/1555

Thonis Cornelisz belooft de weeskinderen van Ingel Geerts, waar moeder van was
Dingen Philips, alsmede het weeskind van Thoene Cornelisz zelf verwekt bij Dingen
Philips, 14 ponden uit te keren voor hun moederlijk goed.

f 7v 8/12/1555

Belooft Janna Lau Pape, weduwe, haar kinderen, met namen Marinus, Cornelis en
Leendert Laureysz en Adriaen[tje], Godelieve en Agnyte Layreysdr, 7 ponden uit te keren
en hen te onderhouden tot meerderjarigheid; ten overstaan van Meus Thonisz, als
geboren voogd, en Marinus Clampert, als voogd voor de weduwe.
Schepenen: Bouwen Jacobsz en Marinus Thonis.

f 7v 19/3/1556

Belooft Lein Doensz zijn kinderen, waar moeder van was Thoenken Cornelis, 8 ponden
en 10 schellingen uit te keren in termijnen vanaf Bamis [Bavenmisse, St. Bavo misse = 1
oktober] aanstaande; borgen Claes Thoenen en Marinus Thonisz, ten overstaan van
Wouter Bertels als voogd; Wouter Bertels heeft aangenomen de kinderen te
onderhouden.
Schepenen: Bouwen Jacobs, Corvinck Piersen en Marinus Thonisz.
3 november 1559 is de uitkering volledig gedaan.

f 7v 23/6/1556

Geleyn Jansz verklaart schuldig te zijn aan zijn dochter Joos, waar moeder van was
Margriete Philipsdr, voor haar moederlijk goed 12 ponden.
25 november 1570 verklaart Jacob Hallinck, uit naam van zijn vrouw, voldaan te zijn van
deze 12 ponden. Schepenen: Crijn Cornelissz en Corvinck Piersz.

f 7v 12/7/1556

Cornelis Jacobsz Hogenwerff belooft zijn [stief]kinderen, waar moeder van was Adriaen
Jacobsdr, met namen Thonis[je] Meus, Cornelis Meus en Jane Meusdr, 20 ponden voor
hun moeders deel, en 8 ponden voor hun vaders deel; borg Thonis Jacobsz Hoogewerff.
Schepenen: Leyn Jansz en Bartel Cornelisz.
17 maart 1581 Cornelis Meusen, voor zich en voor zijn zuster Toenken Meusdr, alsmede
Anthonis Tonisz van Rumunde, gehuwd met Janne Meusdr, verklaren uit handen van
Anthonis Cornelissen Boer, als andere erfgenaam van Tonis Jacobsen Hoechwerff,
voldaan te zijn.
Schepenen: Jan Pierssen en Jacob Cornelisse Vrouchop.

f 7v 3/10/1556

Vertoont Merten Jans een akte voor schepenen van Poortvliet, waarin Lein Jacobsz
Kerper, als toeziende voogd over de kinderen van Merten Jansz, waar moeder van was
Neelken Jacobs, verklaart dat Merten Jans uitkoop heeft gedaan en de kinderen tot
meerderjarigheid zal onderhouden en dan elk een jong schaap uitkeren.

f 8 22/11/1556

Doet Jacob Arenbout eed als voogd over “Adriaens weeskinderen” en heeft uitkoop voor
de kinderen gedaan, “tegens de moeder haer vaderlijck goet” voor 24 ponden voor de 3
kinderen en zal ze de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid; Laureys Govertsz,
gehuwd met de moeder van de kinderen, belooft ze nog een jaar te betalen nadat ze van
hun moeder gaan willen.

f 8 19/3/1557

Doet Anthonis Adriaense eed als voogd over de kinderen van Jacob Lambrechtsz, zijnde
gehuwd met de moeder van deze weeskinderen.
31 augustus 1561 hebben Cornelis Cornelisz en Anthonis Marinusz de voogdij over deze
kinderen aangenomen.

f 8 14/4/1557

Accoord tussen de erfgenamen van Commer Jacobsz en zijn weduwe en de erfganeman
van Cornelis Bertelsz, die voor zijn overlijden gehuwd was met de weduwe van Commer
Jacobsz; elk kind van Commer Jacobsz “sal zuiver van de mobiblia hebben, sonder
huysinge in de Kerckenpolder” 7 ponden 2 schellingen 1 penning 6 mijten.
Schepenen: Marinus Thonisz en Geleyn Jansz.

f 8 25/6/1557

Heeft Lijsken Vroechop, met haar man Herrent Laureysz, belooft aan haar kinderen met
Cornelis Cornelisz Vroechop elk 4 ponden en een tabbert te betalen, behalve haar zoon
Cornelis Cornelisz; ze moet de jongste kinderen onderhouden tot meerderjarigheid; als
voogden worden aangesteld Marinus Thonsz en Marinus Bousinck.
Schepenen: Geleyn Jans en Bartel Cornelisz.
17 juni [zonder jaar] verklaart Pier Joesz voldaan te zijn van het vaderlijk goed van zijn
huisvrouw.
27 oktober [zonder jaar] verklaart Lenaert Cornelisz van zijn del betaald te zijn
9 oktober 1566 bekent Lau Dierick, gehuwd met Mayken Cornelisdr betaald te zijn
21 juli 1566 verklaart Engel Jacobsz, gehuwd met Crijnken Cornelisdr, betaald te zijn
21 juli 1566 verklaart Cornelis Vroechop betaald te zijn door Harrent Laureysz 10
schellingen, hem toekomende door het overlijden van Loenis Cornelisz; Engel Jacobsz
verklaart ook betaald te zijn voor dit deel
26 april 1568 bekent Cornelis Claesz, gehuwd met jonge May, de 4 ponden van haar
vaderlijk goed ontvangen te hebben van Harrent Laureysz, alsmede de schellingen haar
toekomende door het overlijden van haar broer Loenis Cornelisz.
Schepenen: Jacon Cornelisz en Adolff Lambrechts.

f 8 30/8/1557

Marinus Clampert en Willem Thonisz worden benoemd tot voogden over de
weeskinderen van La[…] Thonisz.

f 8 23/11/1557

Heeft Myele Jans, weduwe van Thonis Jacobsz, en Cornelis Jacobsz, broer van Thonis
Jacobsz, voogdij aanvaard over de minderjarige kinderen en Leendert Laureysz als
toeziende voogd over de vóórkinderen van Thonis Jacobsz.

f 8 19/1/1558

Belooft Adriaen Cornelisz zijn weeskind met name Cornelis Adriaensz, waar moeder van
was Mayken Jacobs, 11 ponden uit te keren en te onderhouden tot meerderjarigheid;
indien Adriaen “belieft de grootvader Jacob Hackert thuys te seynden, zal de grootvader
‘t kint om niet houden tegen rente van de 11 ponden” onder verband van zijn huis.

f 8 19/1/1558

Belooft Pieter Bouwensz zijn kind Bouwen Pietersz, waar moeder van was Stijne Piersdr,
5 ponden uit te keren en te onderhouden tot meerderjarigheid; borg Michiel Piersdr, met
haar voogd Jan Jansen, rentmeester van Vossemeer.
Schepenen: Vrancke Jansz en Cornelis Pierssen.
4 december 1560 verklaren de erfgenamen [van het kind] voldaan te zijn.
Schepenen: Cornelis Thonis en Marinus Thonis.

f 8v 1/2/1558

Wordt Adriaen Coppe Leys voogd over de kinderen van Stoffel Geerts van vaders zijde
en Stijne Claes, zijn vrouw, van moeders wege; […] Cornelisz doet eed van vaders wege.
26 november 1560 heeft Denis Cornelisz als voogd en Coppe Leys als toeziende voogd
de eed gedaan.

f 8v 6/2/1558

Accoord tussen Marinus Piersz ten eenre en de voogden van de kinderen van wijlen
Stijne Claesdr ter andere; er zijn meer schulden dan baten; Marinus Piersz behoudt de
boedel en zal van de kinderen de helft van de schulden moeten ontvangen; er is wel

onroerend goed waarvan verdeling zal moeten worden gedaan.
[In margine:] Marinus Piersz stiefkinderen.
f 8v 4/5/1558

Zijn de twee jongste kinderen van Bouwen Jacobsz, met name Liele en Jacobmijne
Bouwens, met hun toestemming onder voogdij gesteld van Pieter Bouwens, hun broer,
en Cornelis Lenders als toeziende voogd; daarna een accoord met hun moeder,
bijgestaan door “haer neve” her Laureys Lievensz, waarin wordt overeengekomen dat de
kinderen samen 90 ponden zullen krijgen voor hun vaderlijke erfdeel, te betalen mei
1559, onder verband van al haar goederen.
[In margine:] “Ghielken Bouwens ende sijn kinderen”.

f 8v 24/5/1558

Eed van Coppen Sijmonsz, Jan Willemsz en Rochus Arenbouts als voogden over de
weeskinderen van Adriaen Cornelisz, alsmede over een weeskind “dat achtegebleven is
van Cornelis Jansz Keete”.
18 april 1559 Leendert Jacobsz Hackert voogd.

f 8v 5/6/1558

Belooft Cornelis Vroechop de erfgenamen van wijlen zijn huisvrouw Mayken Cornelisdr,
naast de kleding die zij “wech hebben” 1 pond uit te keren; borg Herrent Laureysz.

f 8v 5/6/1558

Belooft Claes Adriaensz zijn kind Merten Claes, waar moeder van was Mayken
Bouwens, 21 ponden uit te keren en te onderhouden tot meerderjarigheid; geboren
voogd is Pier Bouwens; onder verband van al de goederen van Claes Adriaensz. 6 mei
1565 bekent Claes Adriaensz deze 21 ponden onder zich te hebben.
15 april 1567 is meester Jacob van Gelre borg geworden voor Pieter Bouwens, als voogd
over de wees van Claes Adriaensz.
3 januari 1567 worden Michiel Jansz en Bastiaen Dierixz toeziende voogden over
Maerten Claesz, waar moeder van was Mayken Bouwens.
Schepenen: Bartel Cornelisz, Marinus Reyns, Jacob Cornelisz, Marinus Thonis en
Laureys Pietersz.

f 9 6/6/1558

Belooft Pieter op de Gantel zijn stiefkinderen, waar moeder van was S[…] Splinter, voor
vaderlijk goed 32 ponden te verdelen onder hun vieren te weten Mercelis Adriaensz,
Janna, Hube[…] en Cornelia Adriaensdr, te betalen als ze huwen en diegenen die nog
minderjarig zijn als de meerderjarig worden. Voogden Adriaen Adriaensz en Bastiaen
Arenbouts.

f 9 28/6/1558

Zijn Philips Jacobsz Hogewerff en Cornelis Jacobsz borg gebleven voor de handelingen
die Cornelis Jacobsz, “hairen broeder” heeft van het sterfhuis van Thonis Jacobsz en
Cornelis Jacobsz belooft zijn borgen te kwijten.
[In margine:] Philips Jacobsz en Cornelis Jacobsz borgen voor het sterfhuis van Toen
Hogewerff.

f 9 15/7/1558

Wordt Ingel Adriaensz uit den Oudelande voogd over de wezen van Dingen Claes.

f 9 4/9/1558

Belooft Aechte Backers haar kinderen voor hun vaderlijk goed uit te keren 2 schellingen
en hne te onderhouden tot hun meerderjarigheid, met toestemming van Marinus Thonisz
als voogd.
[In margine:] “Aechte Backers en haer kint”.

f 9 22/9/1558

Verklaart Cornelis Jacobsz, als voogd over de weeskinderen van Thoen Hogewerff,
ontvangen te hebben 50 ponden na rekeningen, waarvan de helft toekomt aan Thoen
Cornelis den Boer, gehuwd met de weduwe van Thoen Hogewerff; voor de betaling zijn
borg Philips Jacobsz en Cornelis Jacobsz Hogewerff. Pieter Jacobsz belooft de borgen
kosteloos te houden.

f 9 2/10/1558

Belooft Bastiaen Arenbouts zijn kinderen Huybrecht Bastiaens en Lucia Bastiaensdr voor
hun moederlijk goed elk 6 ponden en hen te onderhouden tot meerderjarigheid; voogd is
Leyn Janssen.

f 9 11/10/1558

Worden Cornelis Cornelisz Vroechop en Lodewijck Jacobsz door de wet aangesteld als
voogden over het weeskind van Jan Jansen Poppe. Cornelis Cornelisz Vroechop heeft
eed gedaan als “rechte voogt” en Lodewijck Jacobsz en Cornelis Jansz Vroelick als
toeziende voogden.

f 9 25/10/1558

Hebben Lau Dirick en Cornelis Mercelis eed gedaan als voogden over het weeskind van

Jacob Diricxz genaamd Baelken Jacobsdr.
4 mei 1561 van het houden van het kind door Cornelis Jansz Vrolijck en 8 ponden op
rente bij hemgenomen; 24 oktober 1565 heeft Crijn Cornelisz de eed als voogd van deze
wees gedaan.
f 9 20/11/1558

Verklaart Heynrick de Backer schuldig te zijn aan zijn dochter Lijsken, waar moeder van
was Janneken Anthonisdr, 3 ponden 10 schellingen voor haar moederlijk goed; hij zal
haar nog 6 jaar onderhouden.

f 9v 2/1/1559

Hebben Crijn Cornelisz en Adriaen Thoenen aangenomen de twee weeskinderen van
Crijn Lonis te onderhouden voor de rente van hun gelden, waarop de kinderen recht
hebben uit het sterfhuis van Thoen Heynen, voor een periode van 6 jaar.

f 9v 2/1/1559

Crijn Cornelis verklaart schuldig te zijn aan de weeskinderen van Crijn Lonis 32 ponden
10 schellingen 1 penning en 6 mijten, tevens belooft hij de rente te betalen aan Claes
Pierssen te Tholen over de 16 ponden die Crijn Lonis van hem had opgenomen; borg is
Claes Thoenen.
[Later bijgeszchreven:] 28 november 1574 verklaart Loenis Crijnssen betaald te zijn van
16 ponden; 6 maart 1575 bekent Luenis Crijnssen geheel voldaan te zijn.

f 9v 15/1/1559

Belooft Francke Jansz zijn stiefkinderen, met name Bastiaen Pietersz en Marinus
Pietersz voor hun moederlijk goed elk 4 ponden en 10 schellingen uit te keren, aan
Bastiaen Pietersz binnen één jaar en aan Marinus Pietersz als hij meerderjarig is,
intussen zal hij Marinus Pietersz onderhouden; 19 oktober 1559 voogd Marinus Thonisz.
[In margine:] Vader van de kinderen was Pier Aries, moeder Crijnken Cornelis Piers.

f 9v 16/1/1559

Marinus Reynsz en Balten Jans doen eed als voogd over de kinderen van Marinus
Lemps.

f 9v 16/1/1559

Marinus Thonisz doet eed als voogd over het weeskind van Cop Mertens met name
Janneken Jacobs; 12 december 1559 heeft Leyn Mertsen deze voogdij bezworen.

f 9v 6/2/1559

Belooft Jan Willemsz de kinderen van Marinus Lemps 8 ponden uit te keren als hun
vaderlijke erfdeel, tegen de 16e penning, eerst verschijnende vastenavond 1560, onder
verband van zijn goederen.
Schepenen: Marinus Thonis en Corvinck Pierssen.

f 9v 6/2/1559

Thonis Cornelisz, wonende in de polder, en Adriaen Jansen Bollert, wonende in ‘t
Ouwelant, doen eed als voogden over de weeskinderen van Meus Lamps.
Schepenen Marinis Thonis, Bartel Cornelisz en Willem Pietersz.
Deze eed is vernieuwd 28 februari 1564 met Adriaen Jansen Bollert als voogd en
Cornelis Jans als toeziende voogd.
Schepenen: geen bank.

f 9v 6/2/1559

Claes Adriaens, als man en voogd van Godelieve Jans, weduwe van Meus Lamps, doet
uitkoop van het vaderlijk erfdeel van de weeskinderen van Meus Lamps voor 8 ponden,
ten overstaan van de voogden Thonis Cornelis en Adriaen Jans Bollert; Claes Adriaens
zal de kinderen onderhouden to meerderjarigheid, als alle kinderen voordien zijn
overleden moet hij de erfgenamen van de ikinderen uitbetalen, alles onder verband van
zijn goederen.
Schepenen: Marinis Thonis, Bartel Cornelisz en Willem Pietersz.
6 mei 1565 bekent Adriaen Bollert dze 8 ponden ontvangen te hebben. Schepenen:
Marinus Reyns, Pieter Bouwens en Jacob Cornelisz.

f 9v 28/2/1559

Stelt Cornelis Thonissen Hogewerff al zijn goederen als borg voor alles wat hij onder zich
heeft voor zijn zusters en broeders, waarnaast nog borgen zijn Crijn Cornelisse en Oel
Jans.

f 9v 4/4/1559

Doen de weduwe van Cornelis Pierssen, genaamd Mayken Ingels, met haar voogd
Marinis Thonis, en Joes Pierssen, de eed als voogden over de kinderen van Cornelis
Pierssen.
Schepenen: Bartel Cornelissen en Leyn Jans.

f 9v 4/4/1559

Maeyken Ingels heeft aangenomen de kinderen van haar en wijlen Cornelis Pieters, met
name Janneken Cornelisdr en Cornelis Cornelisz te onderhouden tot meerderjarigheid;
zij behoudt het huis en de mobilia en nog een stuk mede, gelegen in de Rijckbuerte en

wat tarwe; bij meerderjarigheid van de kinderen zal zij de kinderen hun erfdeel uitkeren.
Schepenen: Marinus Thonis en Leyn Jans.
14 februari 1565 en 20 mei 1565 wordt er rekening gedaan: het goed bedraagt voor elk
van de wezen 20 ponden, dat de wezen, met hun kerkelijke voogd Adriaen de
Brabander, onder zich hebben, uitgezonderd de 8 ponden 6 schellingen 5 groten, die de
weduwe van Crijn Hartssen uit de koopdag nog onder zich heeft. Schepenen: Marinus
Reyns en Willem Adriaens.
Oktober 1565, deling van de goederen na het overlijden van Maeyken Ingels.
f 10 18/4/1559

Doet Lendert Jans Hackert eed als voogd over het weeskind van Adriaen Cornelisz.
Schepenen: de gemene bank.
[zie ook: f 8v 24/5/1558]

f 10 27/7/1559

Heyndrick Michiels en Braen[?] Adriaens doen eed als voogden over de wezen van
Commer Michiels.
Schepenen: Marinis Thonis en Bertel Cornelis.

f 10 8/9/1559

Akkoord tuusen de weduwe van Commer Michiels, als moeder en voogdes over haar
kinderen Maeyken en Heylken Commers, de dochters, en Heynken Commers, de zoon,
enerzijds en de toeziende voogd Heyn Michiels anderzijds; zij houdt de goederen en
schulden, zal de kinderen onderhouden en bij meerderjarigheid elk 1/3 van 8 ponden
uitkeren; als alle kinderen voor meerderjarigheid zouden overlijden hoeft zij aan de
erfgenamen niets uit te keren.
Schepenen: Marinus Thonis en […].

f 10 3/9/1559

Doet Marinus Meus, als voogd over zijn weeskinderen, met Jacob Christoffelsen, in
Baeckendorp, en Witte Piersen, wonende in Cloetinge, als toeziende voogden, de eed.
Schepenen: Marinis Thonis, Cornelis Thonis Hogewerff en Theus Heynen.

f 10 4/9/1559

Marinis Meus komt overeen met de bovenstaande toeziende voogden ovder de kinderen
Lijsken en Adriaenken, dochters, en Meus en Pierken, zonen van voornoemde Marinus
Meus, dat hij de kinderen zal onderhouden en bij meerderjarigheid tezamen in één keer
24 ponden Vlaams uitkeren.
Schepenen: Marinus Thonis en Bartel Cornelis.

f 10 3/11/1559

Bekent Wouter Bertels, als voogd over de weeskinderen van Lein Doens, waar moeder
van was Thoen Cornelisdr, vier termijnen te hebben ontvangen van de uitkoop die hij
heeft gedaan met Lein Doens betreffende hun moederlijke goed; elke termijn is 1 pond
10 schellingen per jaar, eerste termijn verschenen Bamisse [Bavenmisse, St. Bavo misse
= 1 oktober] 1555.
Schepenen: Bartel Cornelis en Corvinck Pierssen.

f 10 9/1/1560

Doet Cornelis Jacobs Hoeghewerff eed als voogd over de wees[en?] van Cornelis
Dordalfvoet, waar moeder van was Mayken Jacobs Hoeghwerff.
Schepenen: gemene bank.
24 januari 1560 heeft Logier dezelfde eed gedaan van vaders wege. Schepenen:
gemene bank.
2 april 1560 heeft Philips Hogewerff eed gedaan als voogd. Schepenen: gemene bank.
29 oktober 1560 heeft Matheus Jans eed als voogd gedaan. Schepenen: gemene bank.
1 november 1562 bekent Cornelis Jacobs Hogewerff 8 ponden te hebben ontvangen,
volgens een “kenisse” tegen een rente van de 16e penning.

f 10v 20/2/1560

Doet Crijn Cornelisz eed als voogd over het weeskind van Cornelis Lenaertsen, waar
moeder van was Neelken Jans.
Schepenen: gemene bank.

f 10v 20/2/1560

Doet Cornelis Jans, wonende in Kempenshofstede, de eed als voogd van vaderszijde
over Cornelis Philips, waar moeder van was Jacobmijne Adriaens.
Schepenen: Marinus Thonis en Thonis Heynrix.

f 10v 20/2/1560

Doen Jan Crijnsen de Decker en Pier Adriaen Witsen eed als voogden over de wezen
van Andries Jacobsen, waar moeder van was Jacobmijne Adriaens, met name Jacob
Andriesz, Jan Andriesz en Adriaen Andriesdochter; van moederszijde doen Willem
Adriaen Witsen en Heyn Verstelle de eed als voogden over de kinderen Cornelis Philips,

Jacob en Jan Andriesz en Adriaen Andriesdr.
Schepenen: Marinis Thonis en Thonis Heynrix.
f 10v 29/4/1560

Doet Heyn Verstelle, als voogd voor zijn kinderen, en Willem Adriaens Witsen, als
toeziende voogd, de eed.
Schepenen: de gemene bank.

f 10v 3/5/1560

Akkoord tussen Heyn Corstiaens en de weeskamer aangaande het moederlijk erfdeel
van zijn vijf kinderen met name Adriaen Heynen, Kerstiaen Heyndricks en Neele
Heyndricksdr, Cornelis Heynricx en Lenaert Heynricx; hij zal de kinderen onderhouden
en elk kind bij meerderjarigheid 15 ponden uitkeren; dit akkoord is “ontvangen” door
Willem Adriaen Witsen als toeziende voogd van moederszijde.

f 10v 20/5/1560

Willem Ingelse doet eed als voogd naast Lenert Jacobsz, vader van zijn kind.
[In margine:] Lenert Jacobsz weese alias Jonge Lene.

f 10v 20/5/1560

Belooft Lenert Jacobsz aan zijn vóórkind genaamd Janneken Lenerts, waar moeder van
was Thoenken Cornelisdr, 16 ponden Vlaams en belooft haar tevens te onderhouden tot
meerderjarigheid; borg is Claes Jacobsz.
1 december 1562 heben Claes Jacobsz, als voogd, en Lonis Cornelisz, als toeziende
voogd, eed gedaan over jonge Lenes het weeskind, waar moeder van was Thoenken
Cornelisdr, en voornoemde Claes Jacobsz, als voogd van de kinderen waar moeder van
was Janneken Aerts, voor de uitkoop van jonge Lenes weduwe met haar kinderen [zie 6
december 1562].

f 10v 30/5/1560

Zijn Jacob Cornelisz en Luenis Cornelisz borg gebleven voor de goederen die de
kinderen van Lendert Geerts, “bij testament bezet zijn bij het overlijden van hun moye”
van 400 Carolus guldens, welk goed Lendert “in tochte” beztitten zal; Lendert belooft de
borgen te kwijten.
Schepenen: Marinis Thonis en Cornelis Thonis.
De borgtocht is vernieuwd 11 mei 1563.
[In margine:] Lendert Geertsz Gronerts borgen […]

f 11 17/6/1569

Belooft Claes Adriaensz, uit naam van zijn vrouw Godelieve Jans, haar vóórkinderen
verwekt door Jan Domisz, met name Marinus Jansz en Mayken Jansz, 4 ponden te
betalen, als de jongste meerderjarig zal zijn, of één jaar nadat ze van hun moeder zullen
gaan.
Deze 4 ponden zijn voldaan 6 mei 1565 volgens bekentenis van Cornelis Engels als
voogd.
Schepenen [1565]: Pieter Bouwens, Jacob Cornelisz en Marinus Reyns.

f 11 1/10/1560

Eed van Jacob Pietersz als vader en voogd van zijn kind en van Heyn Denis als
toeziende voogd.

f 11 3/12/1560

Heeft ouwe Jan Lepeltack eed gedaan als voogd over het weeskind van Jacob Mertsz.

f 11 5/1/1561

Eed door Wouter Bertelsz, als voogd, en Jan Heynricxz, als toeziende voogd, over het
weeskind van Franck Janssen, met name Hanneken Francke.
[In margine:] “de voogden van Jan Francken”

f 11v 14/1/1561

Eed van Witte Adriaensz als voogd over de wees van Jan Jacobsz Vetvoegels; Jan
Jacobsz, de vader, doet evenees eed.

f 11v 27/1/1561

Jan Jacobsz heeft zijn wees, waar moeder van was Crijn Thonisdr, men name Loenken
Jans, 14 ponden beloofd en haar te onderhouden tot meerderjarigheid.
23 mei 1566 verklaart Willem Adriaen Witsen van Loenis Cornelisz, als voogd van
Loenken Jansdr, 29 Carolus guldens ontvangen te hebben voor 3 jaar mondkost, kleren
enz. vanwege het kind, waarvan het derde jaar expireerde 11 mei 1566.

f 11v 4/2/1561

Eed door Francke Jans en Jan Ingelsz als voogden over de wezen van Heyn Denis men
name Cornelis Heynricxz en Jan Heynricxz.
11 februari 1562 is Jan Ingelsz van de voogdij ontslagen.

f 11v 14/2/1561

Hebben Hein Lendert Hackert, Adriaen Cornelisz, Ingel van Luyck en Cornelis Cornelisz
Vroechop zich borg gesteld voor het onderhoud tot meerderjarigheid dat Anthonis Jansz
zijn kinderen beloofd heeft.

f 11v 11/3/1561

Belooft Anthoinis Jans binnen 14 dagen borgen te stellen voor de 10 ponden 10
schellingen die zijn kinderen tegoed hebben voor hun moederlijk erfdeel, of dat hij ze zal
betalen uit de inventaris door de voogden verkocht ten huize van Anthonis Jans.
Schepenen: gemene bank.
26 november 1570 bekennen Adriaen Thonis, één van de voornoemde wezen [van
Anthonis Jans] en Jan Huygens, als voogd over Jacob Thonissen, ontvangen te hebben
2 ponden 6 schellingen 8 d. in aanwezigheid van Quirijn Cornelisz, Odulff Lambrechts.
6 juni 1574 bekent Jan Hubrechts, als voogd van Crijnken Tonen, uit handen van Jacop
Vroechop 2 ponden ontvangen te hebben over de volle betaling van dit weeskinds deel.
Schepenen: Quirijn Cornelisz en Cornelis Vroechop.
13 maart 1580 bekent Godelieff Thonisdr ontvangen te hebben 2 ponden 2 schellingen
voor de betaling van haar volle aandeel van deze 10 ponden en 10 schellingen.
Schepenen: Quirijn Helydel[?] en Jan Leynssen.
29 januari 1581 bekent Hubrecht Thonisz zijn deel van Jacop Vroechop ontvangen te
hebben. Schepenen: Jan Pierssen en Jan de Brammer.

f 11v 23/3/1561

Mayken Adriaensdr, weduwe van Jan Thonisz, van Steenbergen, geassisteerd met haar
gekozen voogd Cornelis Jacopsen, belooft Tanneken, de tweede dochter van Frans [ook
Vranck] Celijn, haar oom, te zullen onderhouden voor drie jaar.
Schepenen; gemene bank.

f 11v 4/5/1561

Bekent Cornelis Jansz Vrolijck 8 ponden ontvangen te hebben van het weeskind van
Jacob Diricx tegen een rente van de 16e penning, terwijl hij het kind zal onderhouden
voor 3 ponden 3 schellingen 4 groten per jaar; borg is Logier Jacobsen. Schepenen:
Cornelis Thonis en Willem Adriaens.

f 12 12/5/1561

Belooft Johannes van Luyck zijn weeskinderen 4 ponden in eens te zullen uitkeren en
hen te onderhouden tot meerderjarigheid. Voogden zijn Ingel van Luyck en Jan Pierssen.
Schepenen: gemene bank.

f 12 16/5/1561

Doet Mayken Jacobsdr eed als voogdes over haar weeskinderen, waar de vader van
was Willem Thonis; Marinus Bousinck heeft eed gedaan als toeziende voogd.
Schepenen: Cornelis Thonis en Willem Adriaens.
25 juni 1561 heeft Jacob Tijs, als voogd, en 3 juli 1561 Adriaen Adriaens, als toeziende
voogd, eed gedaan over de wezen van Willem Thonis. [In margine:] “de tweede
voochden”.

f 12 6/11/1561

Akkoord van Cornelis Pelle, uit naam van zijn huisvrouw Maeyken Adriaens, over het
onderhoud van de twee jonge kinderen van Maeyken Adriaens en haar eerste man
Willem Thonis, genaamd Maeyken Willemsn en Janneken Willems; Cornelis Pelle zal ze
11 ponden in één keer geven en ze onderhouden tot meerderjarigheid, onder verband
van zijn roerende en onroerende goederen. Schepenen: Marinis Thonis en Leyn Jans.
8 juli 1565 uitkoop door Cornelis Pelle ten overstaan van Coppen Thijs en Adriaen
Adriaense Mijlucht als voogden van de wezen van Willem Thonissen bij Maeyken Jacobs
[!], uit het sterfhuis van Maeyken Jacobs; hij zal de schulden betalen en de goederen
behouden, bahalve haar kleren, zal het vaderlijk erfeel aan de voogden uitkeren en
daarnaast een gedeelte aan Dimmen Pelle, zijn broer, waarvoor Coppen Thijs en
Dingnus Pelle de kinderen zullen onderhouden tot meerderjarigheid en dan hun erfdeel
uitkeren; borgen: Cornelis Cornelisse Grotenaer en Cornelis Geerts. Schepenen: Bartel
Cornelisse, Marinis Reyns en Jacob Cornelisse Duijm.
[In margine:] 18 februari 1566, stilo deodien [jaardagstijl], verklaart Coppen Tijs betaald te
zijn.

f 12 20/5/1561

Doet Cornelis Kerstiaens uit Westkerke de eed als voogd over de wezen van Crijn Piers,
genaamd Soete Crijns, Mayken Crijns en Pierken Crijns. Schepenen: gemene bank.
Eveneens doet Dingen Piers de eed als voogdes over haar kinderen waar Crijn Piers de
vader van was. Schepenen: gemene bank.

f 12 12/6/1561

Belooft Dingen Piers de kinderen van haar en wijlen haar man Crijn Piers voor hun
vaderlijk erfdeel samen 33 ponden 6 schellingen en 8 groten te zullen uitkeren en ze te
zullen onderhouden tot meerderjarigheid.

13 april 1574:Jacop Mathijsen en Crijn Marijnissen Bonsinck, voogden van de wezen van
Willem Thonsz, verklaren betaald te zijn van de 11 ponden 22 shellingen, en te zijn
voldaan van de koe die Janne Willems heeft verteerd. Schepenen: Quirijn Cornelissen en
Jan Verburcht.
18 april [1574] verklaart Crijn Marinisz schuldig te zijn aan de wezen van Willem Thonisz
4 ponden tegen een rente van de 16e penning. Schepenen: Korvinck Pierssen en
Cornelis Vrouchop.
f 12v 31/8/1561

Eed van Denis Thonisz als toeziende voogd over het weeskind van Jacob Pietersz.
1 november 1561 Witten Pietersz is borg voor Jacob Pietersz voor het moederlijke
erfdeel van zijn kind, tevens zal jij het kind tot meerderjarigeheid onderhouden.
Schepenen: Marinis Thonis en Geleyn Jans.
6 februari 1569, stilo Leodensis [Luikse stijl = kerststijl], hebben Marinus Jacobsz als
principaal voogd en Adriaen Heynen als toeziende voogd eed gedaan, volgens de
Vossemeerse keur, over Heyndrick Jacobsz, wees van Jacob Pietersz, verwekt bij IJken
Thoenisdr.

f 12v 19/4/1561

Belooft Jan Cornelis Jacobsz zijn kinderen, voor de rest van hun aandeel in het
moederlijk erfdeel dat nog nog toe niet had kunnen worden verkaveld, 18 ponden 19
schellingen 4 penningen en 6 mijten.
2 november 1561 belooft hij ze nog 24 ponden 18 schellingen 6 penningen, te betalen
over een jaar; borg zijn Willem Adriaensz en Heynrick de Smit.

[Einde kopie van het voorgaande protocol]
f 12v 16/11/1561

Heeft Wout Jansz, uitkoop gedaan van de zuster van zijn eerste huisvrouw Stijne
Heyndricksdr, voor haar vaderlijk en moederlijke erfdeel en voor haar zusters goed en
kleren; het jongste kind Lijsken Heyndricxdr zal als ze meerderjarig is 20 Carolus guldens
krijgen en zal Wout Jansz. het onderhouden tot het 14 jaar oud is; borg Heyndrick
Heyndrcxz Smit.

f 12v 1/11/1561

Willem Pietersen wordt borg voor de 8 ponden die Jacob Pietersen zijn weeskind heeft
beloofd.
7 december 1574 heeft Pieter Janssen Gantel deze 8 ponden ontvangen uit handen van
Cornelis Jansen Hartssen, die ze gepasseerd heeft in de rekening van de koopdag van
Gert Pierssen Dul, zijnde de “naesate” van Willem Pieterssen, met nog eens 1 pond voor
twee jaar rente verschenen Martini 1574 betalen, waarvoor Pieter Jansen het kind heeft
onderhouden en Pieter Janssen belooft de 8 ponden 10 schellingen terug te geven als
het kind gnaamd Tuenken Denis Smout meerderjarig is en dat hij het kind zolang nog zal
onderhouden; borg Geleyn Jansen.
Present de schepenen en Cornelis Hartsen.

f 13 20/4/1562

Heeft Marinus Pier Geertse eed gedaan als voogd van zijn weeskinderen, waar moeder
van was Dingen Adriaensdr, en heeft Cornelis Thonisz eed gedaan als toeziende voogd.

f 13 3/6/1562

Eed van Mayken Cornelis en Jan Michielse als voogden over de wezen van Adriaen
Michielse.
28 juni 1563 belooft May Cornelis met haar man en kerkelijke voogd haar kinderen,
waarvan de vader Adriaen Michielse was, 4 ponden te betalen in mei 1565, en ze zal de
kinderen met name Heynken en Thonis onderhouden tot meerderjarigheid, verder zal ze
alle goederen behouden die de kinderen zijn aanbestorven zowel alhier als te
Steenbergen alsmee alle schulden betalen; borg hiervoor is Ingel Piersz.

f 13 23/9/1562

Eed door Crijn Cornelis Jacobs over als voogd over zijn broers en zusters; borg voor
Crijn Cornelis Jacobs is Janne Piers, bijgestaan door haar gekozen voogd Jasper
Baltensz.
Schepenen: Marinus Thonisz en Corvinck Pierssen.

f 13 23/9/1562

Heeft Logier Cornelisz de rest van het slot van de rekening, dat de kinderen van Cornelis
Jacobsz toekomt, te weten 121 ponden en 8 schellingen, betaald en waarvoor de voogd
verklaart voldaan te zijn.

f 13 28/9/1562

Eed van Denis Thonisz, als voogd, en van Marinus Thonisz, als toeziende voogd, over

de wees van Denis Thonisz; Denis Thonisz heeft aangenomen het kind te onderhouden
tot meerderjarigheid en daarna uit te keren, waaronder kleren van de moeder; borg
hiervoor is Pieter Jansz.
11 november 1571 hebben Marinus Jacobsz en Pieter Janse verklaard dat zij vanwege
deze wees gedeeld hebben met Aele Adriaensz en Huyge Adriaens, “achtere oem ende
moye” van de wees van moeders zijde voor 5 ponden en nog van haar vaders goederen
voor 3 ponden.
Present: Odulff Lambrechtsz en Willem Adriaen Witsen.
Nog wat aanbestorven van “sijn ouwe moye Neel Heynen, bagijne”, waarvan “mentie
gemaekt” 28 januari 1578.
f 13v 7/10/1562

Belooft de weduwe van Claes Valcke haar kinderen 6 ponden uit te keren en te zullen
onderhouden tot meerderjarigheid; als beide kinderen eerder overlijden zal ze de
erfgenamen deze 6 ponden uitkeren na één jaar de helft en nog één jaar later de andere
helft; borg hiervoor is Geert Domisz; als voogden worden aangetseld Anthonis Michielsz
en Pieter Jansz.
Schepenen: Marinus Reyns en Marinus Thonisz.

f 13v 6/12/1562

De weduwe van Jonge Lene en haar kinderen hebben door middel van de voogden
Claes Jacobsz en Lonis Cornelisz overgave gedaan van de staat en inventaris van de
goederen nagelaten door Jonge Lene, tevens wordt er een uitkoop gedaan van zijn
vóórkind; de weduwe van Jonge Lene behoudt de boedel, ze zal haar twee jonge
kinderen onderhouden tot merderjarigheid en dan elk 10 schellingen uitkeren, ook zal ze
uitkeren 10 schellingen aan het kind van het eerste bed, waar de moeder van was
Thoenken Cornelis; de weduwe doet afstand, ten profijte van dit kind, van 12 ponden die
Bernaert Spranckaessen het sterfhuis schuldig is, en dat in mindering op het erfdeel van
16 ponden voor dit kind van zijn moederlijk erfdeel; borg hiervoor is meester Jacob van
Gelre.
13 juni 1574 verklaart Anthonis Marijnusz, gehuwd met Janneken Lenerts, de 10
schellingen ontvangen te hebben en nog eens 5 schellingen voor het kinds gedeelte van
het kind dat is overleden, genaamd Adriaenken Lenertsen.
6 februari 1575 verklaart Anthonis Marijnisz ook door Querijn Cornelisz, als voogd van
zijn huisvrouw voor haar vaderlijk erfdeel voldaan te zijn, alsmede van het erfdeel van
haar “moeie” Anna Jacobs te weten 3 ponden 8 schellingen en 4 penningen.
12 maart 1574 heeft Anthonis Marinisz, gehuwd met de dochter van Jonge Lene,
genaamd Janneken Lenerts, 4 ponden ontvangen van Querijn Cornelisz, als mindering
op de 16 ponden, en nog eens 6 ponden uit het sterfhuis van Claes Jacobsz betaald
door Cornelis Hartssen.
Schepenen: Geert Domusz, Cornelis Philipsz en Jan Pierssen Verlucht.

f 13v 23/1/1563

Belooft Marinus Pier Geertsz zijn stiefkinderen Manuel en Pierken Huygens voor hun
vaderlijk en moederlijk erfdeel 20 ponden te betalen bij hun meerderjarigheid, alsmede
aan Lenert Huygen om dezelfde reden 9 ponden, te betalen 3 jaar na mei aanstaande;
borg is Geert Domisz voor de 20 ponden; gedaan ten overstaan van Jan Heyndricxz,
voogd van de kinderen. Schepenen: Marinis Thonisz en Geleyn Jans.
12 oktober 1567 heeft Marinus Pier Geertsz de 9 ponden betaald; dit heeft Lenert
Jacobsz Hackert op rente ontvagen en Cornelis Jacobsz Hackert blijft daar borg voor en
ze moeten het opbrengen naar believen van de wet en Leendert Huygen.
7 maart 1565 eed van Henrick Henrixz Smit als voogd van de twee wezen Emanuel en
Pierken en van Marinus Pier Geertsz als toeziende voogd.
21 februari 1568 verklaart Henrick Henrixsz op Bamis [Bavenmisse, St. Bavo misse = 1
oktober]1565 van Marinus Pier Geertsz 10 ponden te hebben ontvangen voor Pierken
omdat ze meerderjarig is. Schepenen: Marinus Reyns en Adolf Lembrechts.
12 januari 1573 verklaart Ewout Cornelisz, als voogd van Emanuel de 10 ponden te
hebben ontvangen. Schepenen: Odulff en Willem Adriaensz.
[Bijgestoken met een speld:] 27 februari 1572: Op 25 november 1571 is rekening gedaan
door de voogden en wedervoogden van de wezen van Huych Papen en de wezen van
Marinus Pieter Geerts; volgens deze ordonnantie heeft Henrick Henricksz bekend
schuldig te zijn de helft van het slot van de rekening, aankomende de voogd van de

wezen van wijlen Digna Adriaensen, te weten 20 ponden 13 schellingen 10 penningen 12
mijten, waarvoor hij de 16e penning aan rente zal betalen gedurende één jaar; borg is
Joachim Jacobsz.
f 13v 28/2/1563

Cornelis Thonisz Hogenwerff belooft zijn wees, waar moeder van was Lijnken
Adriaensdr, 3 ponden te betalen en te onderhouden tot meerderjarigheid; als het kind
overlijdt zullen de erfgenamen niets hebben. Schepenen: Marinus Thonsz en Witte
Adriaensz. Voogd is Oel Jansz.

f 14 28/2/1563

Belooft Cornelis Pelle zijn wees Geertruyt Cornelisdr., waar moeder van was Lijsken
Danckaerts, 2 ponden uit te keren en te onderhouden tot meerderjarigheid. Oel Jansz is
voogd.

f 14 11/5/1563

Eed van Luenis Cornelisz als voogd over het weeskind van Jan Jacobsz genaamd
Loenken Jans.

f 14 11/5/1563

Eed van Adriaen Jansz en Claes Adriaensz ofte Claes Piersz als voogden van de
weeskinderen van Willem Pietersz, waar moeder van was Aechtke Jans.

f 14 15/6/1563

Belooft Willem Pietersz zijn kinderen verwekt bij Aechtke Jans, met name Pieter,
Marinus, Jan en Dingen Willems, 32 ponden uit te keren en te onderhouden tot
meerderjarigheid. Als Willem Pietersz hertrouwt en de kinderen niet goed zou
onderhouden dan kunnen de voogden ze elders besteden.
Schepenen: Marinis Reyns en Willem Pietersz.

f 14 16/6/1563

Akkoord tussen Crijn Cornelisz en Cornelis Jan Woutersz, als voogden van de
weeskinderen van Pieter van der Hagen, enerzijds, en de weduwe van Pieter van der
Hagen, anderzijds; de weeskinderen, te weten Barbel Piers en Commer Piers, krijgen elk
16 ponden als hun moeder hertrouwt, zo niet dan krijgen ze elk 7 Carolus guldens en
moet de moeder de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid.
Schepenen: Marinis Thonisz, Marinis Reyns.
[In margine:] de weduwe van Pier Verhagen.

f 14 27/9/1563

Eed van Cornelis Thonis als voogd over de wezen van Neel Adriaens, met name Adriaen
Adriaensz en Mayken en Dingen Adriaensdochters.

f 14v 24/4/1564

Eed van Crijn Cornelisz en Adriaen Adriaensz als voogden over de wezen van Adriaen
Cop Jans.

f 14v 8/5/1564

Beloven Jan Mertsz alsmede Crijn Cornelisz, als voogd over de weeskinderen van
Adriaen Cop Jans, met name Jacob Adriaensz en Cornelis Adriaensz, 10 ponden te
zullen uitkeren voor hun vaderlijk goed; tevens belooft Jan Mertsz dat hij het kind dat hij
heeft verwekt bij Geertruyt Cornelidr, de moeder van de wezen, met name Merten Jansz,
10 ponden zal uitkeren voor moederlijk goed. Hij zal de 20 ponden verrenten voor 6 jaar.
Schepenen: Leyn Jans en Bartel Cornelisz.
4 april 1565 draagt Jan Mertsz aan Crijn Cornelisz over, met toestemming van Joost de
Bode en Thonis Jansz, de termijnen die hem toekomen van Cornelis Jacobsz Hogewerff
groot 27 ponden en nog 12 ponden die hem toekomen van Crijn Cornelisz, als zekerheid
voor de 20 ponden; als Crijn Cornelisz van de 20 ponden voldaan is moet hij deze
overdracht te niet doen. Schepenen: Corvinck Pierssen, Marinis Reyns en Willem
Adriaens.
23 april 1569 verklaart Crijn Cornelisz 8 ponden van de 20 ponden ontvangen te hebben.
Schepenen: Odulff Lambrechts en Willem Adr. Witsen.
3 maart 1572 verklaart Crijn Cornelisz door Joes Woutersz, voor zichzelf en namens de
wees verwekt bij Pauline Jansdr, volledig voldaan te zijn van de 20 ponden, alsmede
door Jacob Vroechop als gehuwd met Jacobmijne Jansdr, voor zijn deel van deze 20
ponden.

f 14v 3/6/1564

Heeft Adriaen den Brabander de wezen van Merten Thoenen, waar moeder van was
Aechtke Willems, beloofd voor hun vaderlijk en moederlijk goed 2 ponden en 13
schellingen uit te keren; gedaan ten overstaan van Marinis Thonisz, als voogd, en
Marinis Willemsz, "als naeste maag", namens de wezen. Hierop heeft Adriaen den
Brabander inbetaling gegeven aan Thoenken Mertens een "keurs voor 1 pond en 6
schellingen", de rest zal hij Bamis aanstaande betalen en over één jaar. [In margine:]

Adriaen den Brabander en zijn stiefkinderen van Merten Thoenen.
f 15 24/2/1565

Bekent Heynrick Mertsz, voogd over de wezen van Michiel Janssen, aan de wezen 11
Carolus guldens 10 stuivers schuldig te zijn, hetgeen hen van hun grootmoeder Cornelie
Wouts [Nouts?] is aanbestorven en gerechtelijk is uitgewonnen door Heynrick Martsz.
Schepenen: Corvinck Piersz en Marinis Reynsz.

f 15 8/5/1565

Eed van Adolf Lambrechts, als vader van zijn kinderen verwekt bij Mayken Lauwen, als
voogd, en Claes Cornelisz Verheyden, als gehuwd met de "moye" van deze kinderen, als
mede voogd.
15 juli 1565 heeft Claes Cornelisz van der Heyden, als voogd van de vier wezen van
Odolph Lambrechts, met name Mayken, Digne, Magdalena en Tanneken Odolfs, uitkoop
gedaan met Odolph Lambrechts van hun moederlijk goed. Odolph Lambrechts zal de
kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en ze dan elk 9 ponden uitkeren.
Schepenen: Bartel Cornelisz en Marinis Reynsz.

f 15 14/3/1565

Uitkoop door Cornelis Janssen Couveringe voor zijn vóórkinderen verwekt bij Truyken
Lenders, samen voor 60 ponden, voor elk 12 ponden, en tevens zal hij ze onderhouden
tot meerderjarigheid; de staat van het vaderlijk en moederlijk goed blijkt uit te staat en
inventaris opgemaakt door Loel Huybrechtse en Cornelis Janssen Couve op 14 februari
1566, en de rekening gesloten op 20 mei 1566.
[In margine:] Cornelis Janssen Couveringe en zijn vóórkinderen, "ofte haire voogden
Wouter Bertelsz".

f 15 25/6/1565

Eed door Jacob Tijsz als voogd over de wezen van Willem Toenisz.

f 15 3/7/1565

Eed door Adriaen Adriaensz als toeziende voogd over de wezen van Willem Toenisz. Zie
folio sexto.

f 15 16/10/1565

Eed door Leys Cornelisz Duyvesteyn als voogd over de kinderen van Marinis Meusz,
waar moeder van was Truyken Jans.

f 15v 25/9/1565

Heeft Adriaen Cornelisz Brabander voldaan aan Joes Piersz, als voogd van de wezen
van Cornelis Piersz, 40 ponden die de wezen toekwamen van hun vanderlijk goed.
Daarvoor transporteert Brabander aan Bartel Cornelisz, als volmacht van Joes Piersz:
een huis gelegen in de Kerckenpolder op grond toebehorende aan Anthonis van Dornick,
geschat op 20 ponden, en het bijbehorende pachtland (de wezen zullen vanaf 1566 de
pacht zelf betalen) en nog een huis in het dorp aan de ring, op "'t seeren vroene" ['s
heren vroon], geschat op 11 ponden (oost: Tanneken Pieters, west: Jacob de Brammer,
zuid: de straat, noord: de weg) alsmede 9 ponden die de weduwe van Quirijn Hartsen op
rente heeft; ook heeft Brabander getransporteerd, in betaling van de huwelijkse
voorwaarden die hij met zijn vrouw Mayken Ingels had gemaakt, ten behoeve van de
wezen: 15 ponden 10 schellingen die Claes Thonisz van zijn huis aan de ring, waarin hij
is overleden, schuldig was aan termijnen, alsmede 1 pond dat Bastiaen Arentbouts
schuldig is.

f 15v 31/10/1565

Boedelscheiding tussen Bartel Cornelisz, als volmacht voor Joes Pietersz, voogd over de
wees van Cornelis Piersz, met name Cornelis Cornelisz, enerzijds, en Marinus
Commersz, als in hewelijk hebbende Janneken Cornelisdr, anderzijds, over de verdeling
van hun vaders goed: Marinus Commersz verkrijgt het huis in de Kerckpolder en Cornelis
Cornelisz het huis in 't dorp, alsmede de 9 ponden die de weduwe van de secretaris op
rente heeft; de goederen bevonden in het sterfhuis van Mayken Ingels, moeder van de
wezen, worden geschat op 25 ponden 10 schellingen, Marinus Commersz zal deze
goederen krijgen en Cornelis Cornelisz zal dan de termijnen krijgen van Claes Thonisz's
huis, waarnaast Marinus Commersz aan Cornelis Cornelisz nog 3 ponden 3 schellingen
4 penningen zal uikeren in 1567.
19 januari 1574 verklaart Bartel Cornelisz, als gevolmachtigde van Joes Pietersz,
voldaan te zijn van de 3 ponden 3 schellingen en 4 penningen. Schepenen: Geert
Thomasz en Cornelis Philips.

f 15v 27/12/1565

Eed door Jacob Hallinck als voogd over zijn zusters Cornelie en Geertruyt Hallincx en
zijn broer Lenaert Hallinck; hem is opgedragen 15 ponden te ontvangen die hen zijn
aanbestorven van hun zustr Leenken Hallinck, in haar leven wonende te Oude Tonge.
11 maart 1566 Jacob Hallinck verklaart 30 ponden op rente te hebben voor de wezen;
borgen zijn Heynrick Heynricksz Smit en Barnart Pancraesz, Luenis Cornelisz en Mathijs

Cornelisz Ronghe, "elck voor al ongesondert".
Schepenen: Jacob Cornelisz, Marinus Thonisz en Simen Cornelisz.
f 16 19/4/1566

Doen Laureys Gorisz en Jacob Mathijsz eed als voogden over de wezen van Marinus
Thomasz Boucxinck, verwekt bij Janneken Cornelis. Schepenen: Marinus Reyns en
Simon Cornelisz.
Zelfde dag: Akkoord tussen Janneken Cornelis, als moeder van de wezen, geassisteerd
met Adriaen Cornelisz als haar gekozen voogd, enerzijds en de voogden over de wezen
en Cornelis Jacobsz Pot, als man van Mayken Marinus, anderzijds; de moeder moet de
schulden van het sterfhuis betalen en daarnaast 16 ponden 13 schellingen en 2 d
uitkeren aan de kinderen. Mayken Marinus krijgt haar deel meteen, de andere kinderen
bij meerderjarigheid; de moeder krijgt, als zij de kinderen onderhoudt, het huis met het
pachtland waar het op staat groot 11 gemeten en 1 roede, bestaande in vruchten, wei en
dijk, gepacht voor 4 ponden; de moeder zal nog borgen stellen.
Schepenen: Marinus Reynsz en Marinus Thonisz.
5 mei 1566 worden als borgen gesteld Marinus Commersz en Adroaen Cornelisz, als
man van Janneken Cornelis.
Schepenen: Marinus Thonisz en Cornelis Thinisz.

f 16 28/4/1566

Doet Marinus Reyns eed als voogd over Reynken Pieters [in margine: Janneken Pieters],
waar moeder van was Digne Lems.
Schepenen: gemene bank.
Zelfde dag: wordt de voogd toegestaan om de brieven en "munnementen" die de wees
zijn aanbestorven in Bergen op Zoom aldaar op te halen en in bewaring te geven bij
baljuw en schepenen.

f 16v 16/6/1566

Doet Jacob Leendertsen eed als voogd over zijn weskind, waar moeder van was
Leynken Cornelisdr, en belooft staat en inventaris te zullen overgeven.
Schepenen: Marinus Reyns, Pieter Bouwens en Jacob Cornelisz.
Dezelde dag doet Willem Cornelisz eed als toeziende voogd van de voornoemde wees.
19 januari 1567 akkoord van Jacob Leendertsen met de toeziende voogd over het
weeskind Mayken Jacobsdr, dochter van Loenken Cornelisdr. Jacob Leendertsen
behoudt de boedel, moet zijn dochter nog vijf jaar onderhouden en dan 25 ponden
uitkeren, waarnaast het kind nog de helft van de landerijen verkrijgt en nu meteen de
helft van de pachtopbrengsten (de eerste te vervallen half maart 1568 stilo communis).
Dit voorgaande is te boek gesteld op 2 februari 1567 door de schepenen Marinus Reyns
en Laureys Bosen.
5 september 1570 doet Jan Jacobsen, wonende in "Rubere" eed als principaal voogd
over het weeskind van wijlen Jacob Lenarts en Lijnken Cornelis, de toeziende voogd blijft
dezelfde [Willem Cornelisz].

f 16v 22/6/1566

Doet Marinus Marinusz Moete [ook: Moote] eed als voogd over de wezen van Geert
Marinusz, verwekt bij Janneken Jacobsdr.
Schepenen: Marinus Thinisz en Pieter Bouwensz.
Dezelde dag doet Marinus Moete, als voogd, afstand van het sterfhuis van Geert
Marinusz, "daervan begerende noch profijt noch last".
Schepenen: Marinus Reyns, Pieter Bouwensz en Simon Cornelisz.
Dezelfde dag doet Janneken Jacops afstand, als voren, van het serfhuis van haar man
Geert Marinusz.
Schepenen; als boven.

f 17 30/6/1566

Doet Laureys Cornelisz Duyvesteyn eed als voogd over de wees van zijn broer Willem
Cornelisz Duyvesteyn, verwekt bij Neelken Jans [Jans is doorgestreept].
Schepenen: Marinus Thonis, Laureys Pieters en Marinus Reyns.
30 juni 1566 belloft de voornoemde weduwe staat en inventaris over te geven.
16 juli 1566 akkoord tussen de voogd Laureys Cornelisz, met toestemming van Jacob de
Brammer, baljuw van Vossemeer, en de weduwe voornoemd, met haar gekozen voogd
Crijn Cornelisz; de weduwe behoudt de boedel, zij moet daarvoor het kind onderhouden
tot meerderjarigheid en dan 14 ponden uitkeren; zij zal het kind, als het 9 jaar oud is, 2

jaar naar school moeten laten gaan.
Schepenen: gemene bank.
f 17 9/2/1567

Akkoord van de baljuwschap over de twee wezen van Crijn Loenis betreffende de
alimentatie voor zes jaar (vanaf 2 januari 1565 tot 2 januari 1571); de voogden krijgen
per jaar de rente van 16 ponden 10 schellingen en 1 grote, de pacht van een stuk land
gelegen in Pier Lemsz Moerdijck, groot 539 roeden (oost: de kinderen van Pauwels de
Vos en Claes Stadhouwer, zuid: Ambrosius Colijn, west: de Heilige Geest te Vossemeer,
noord: Claes Stadhouwer), idem nog de Moerdijck over de weg waar het huisje op staat
groot 141 roeden (oost: de weg, zuid: de erfgenamen van Claes Pierssen, west: de
"capelrie van heer Trudo", noord: de weg) en de pacht van een stuk land in de
Moerhoeck, groot 460 roeden (oost: Crijn Haertsen, zuid: de dijk van Oud Vossemeer,
west: de kinderen van Maerten Cornelisz, noord: de dijk van de Kerckenpolder), "mits dat
de voogden nog hebben alzulck besterf als de kinderen is aanbestorven bij de dood van"
de huisvrouw van Denis Willemsz, genaamd Neelken Corstiaens, 1 pond 6 schellingen
en 8 d; daarvoor zullen de voogden "kwijt zijn alzulcke penningen als zij van borgtocht
gegeven hebben voor " Franck Jansz, waarvoor Crijn Loenis borg was; de voogden "zijn
tevens kwijt" wat ze voor de kinderen hebben betaald aan Jan Jansz Dijckgrave over 7
jaar pacht, een derde deel van 19 schellingen 9 groten als erfgenamen van Cornelis
Piers; als één van de kinderen overlijdt blijft dit hetzelfde, als beide kinderen overlijden
moeten de voogden de goederen "overbrengen".
Schepenen: Marinus Reyns, Jacob Cornelisz en Laureys Pieters.
16 maart 1574 bekent Luenis Crijns ontvangen te hebben uit handen van Querijn
Cornelisz de helft van de voornoemde penningen, als zijnde zijn deel.
Schepenen: Geert Domus, Cornelis Philips en Jan Piersen Verlucht.

f 17v 15/6/1567

Doet Jan Gillisz, zoon van Gilis de Bode, de eed als voogd over zijn zusters.
Schepenen: Marinus Reyns en Laureys Rosen.
Dezelfde dag doet Jan Gillis voor zich en zijn zusters afstand van de boedel, welke de
weduwe, gzassisteerd met haar gekozen voogd Cornelis Jacobsz Coster, heeft
geaccepteerd.
Getuigen: Marinus Reyns en Laurentio Rosen.

f 17v 28/1/1568

Doet Jan Stoffels eed als voogd over de wezen van wijlen Lijsken Stoffels, waar vader
van was Geert Meus.
Schepenen: Marinus Reyns en Quirijn Cornelisz.
Zelfde dag: akkoord, ten overstaan van de baljuw Jacob de Brammer, tussen de vader
en de voogd; de vader behoudt de boedel en betaalt aan de wezen, met name Lijsken
Geerts, Barbelken Geerts, Josijnken Geerts en Adriaenken Geertsdr, na hen tot
meerderjarigheid te hebben onderhouden, 6 schellingen en 8 d., omdat er geen huis of
erf in de boedel aanwezig is.
Schepenen: Bartel Cornelisz en Marinus Reyns.

f 17v 10/3/1568

Doet Adriaen Cornelisz Blanckert eed als voogd over de wees van Jan Cornelisz
Blanckert.
Schepenen: gemene bank.
Dezelfde dag heeft de weduwe van Jan Cornelisz Blanckert beloofd haar kind verwekt
door Jan Cornelisz Blanckert te onderhouden tot meerderjarigheid met al het goed en de
schulden die het kind heeft.
Schepenen: gemene bank.

f 18 16/3/1568

Kaveling tussen Jacob Lenertsen, ter ene zijde, en Willem Cornelisz, als toeziende
voogd van de wees van Jacob Lenertsen genaamd Mayken, verwekt bij Leenken
Cornelis, ter andere, in tegenwoordigheid van Jacob de Brammer, baljuw, en Bartel
Cornelisz en Odulff Lambrechts, schepenen.
Kavel A voor het kind: 1/3 deel van een hoeve en huis met 21 gemeten min 108 roeden
gelegen in het Westland van Steenbergen, belast met een erfelijke rente van 8
Carolusguldens 14 stuivers en 16 penningen; de helft van 8 gemeten gelegen in "de
aanwas van oosten incommende lancx Doene te Steenbergen"; Kavel A moet aan kavel
B geven 3 ponden Brabants 16 stuivers en 1 blank. Totaal waarde meer dan 128
ponden.
Kavel B: de helft van een perceel genaamd "de Zomkreke" van 7 gemeten, belast met

een rente, verder de helft van 3 gemeten in de "Sinte Comcommerspolder" te
Steenbergen en de helft van 8 gemeten in de "aenwas" als boven onder Steenbergen.
Totaal waarde 122 ponden.
f 18v 30/3/1568

Cornelis Commers doet eed als voogd over de wees van wijlen Marinus Commers, zijn
broer,.
Schepenen: gemene bank.

f 18v 31/5/1568

Doet Adriaen Cornelisz Blackert eed als voogd over de wees van zijn broer Cornelis
Cornelisz Groetenaer, verwekt bij diens huisvrouw Grietken.
Schepenen: Reyns en Crijn Cornelisz.

f 19 28/2/1569

(Stilo Leodensis = Luikse stijl) doet Cornelis Jansz Zwager eed als voogd over Pierken
Thonisz, waar moeder van was Laureysken Jansdr.
Schepenen: gemene bank.
Dezelde dag akkoord tussen Anthonis Pieters, de vader, met de voornoemde voogd
Cornelis Jansz Zwager. De vader zal het kind, dat jonger is dan 5 jaar, onderhouden tot
16 jaar en dan 4 ponden uitkeren; de vader behoudt de boedel en de schulden. Ook zijn
alle wederzijdse akties die Anthonis Pieters, uit naam van zijn vrouw, op Jan Cornelisz
Ackermans en Jan Denos te Moerstrate mocht hebben hierbij teniet gedaan.
Schepenen: Crijn Cornelisz, Odolff Lambrechts en Willem Adriaens.

f 19 20/3/1569

Doet Maerten Marinusz eed als voogd over de wezen van Lenert Marinusz, verwekt bij
Neelken Willems.
Schepenen: gemene bank.
29 maart 1569 akkoord van Neelken Willems, met haar gekozen voogd Corvinck Pieters,
ter ene zijde, en de voornoemde voogd, ter andere zijde. Zij behoudt de boedel en moet
de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid, en dan elk 10 stuivers uitkeren.
Schepenen: Adriaen Witsen, Odulff Lambrechts en Corvinck Pieters.

f 19v 6/6/1569

Doet Pieter Heynen eed als voogd over de wezen van Adriaen Cornelisz Blanckert
verwekt bij Copmijne Commers.
Schepenen: gemene bank.
1 december 1568[!] doet Adriaen Heynen, wonende in het Steenbergse land, eed als
voogd over de wees van Bartel Adriaens en Copmijne Adriaens, genaamd Adriaenken
Bartels; tevens doet Jan Adriaensz van Bergen eed als toeziende voogd.

f 20 8/7/1569

Doen Cornelis Jansz Muys, als toeziende voogd, en Wouter Bartels, als principaal
voogd, de eed over de wezen van Wouter Bartels, verwekt bij Neelken Cornelisdr.
Schepenen: Odulph Lambrechts en Willem Adriaensz Witsen.

f 20 20/2/1570

Akkoord tussen Copmijnken Jans, weduwe van Anthonis Jansz Kaersemaker, over hun
twee jonge wezen, met de voogden Jan Huygens, Jan Marinusz Sack en Lenert Jacobs;
zij behoudt de boedel en moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk
10 schellingen Vlaams uitkeren.
Schepenen: Corvinck Pieters, Crijn Cornelisz en Aillem Adriaensz.

f 20v 21/1/1571

Doen Engelbert Engels, als principaal voogd, en Willem Ingels, burgemeester der stad
Tholen, als toeziende voogd, eed over de wezen van Adriaen Piers Moysoete; zij doen
dit tot de eerst rekening, waarna, "zonder hun last en perikele" andere voogden benoemd
moeten worden.
Schepenen: Crijn Cornelisz, Odulff Lambrechts, Corvinck Pietersen en Geert Thomas.
17 maart 1572 is Engelbert Engels van de voogdij ontslagen en heeft Willem Ingels eed
gedaan als voogd alsmede Adriaen Geerts als toeziende voogd over voornoemde
wezen.
Schepenen: Bartel Cornelisz, Odulf [Lambrechts] en Gheert Thomasz.

f 21 23/1/1571

Doet Dimmen Michiels Pot eed als voogd over de wezen van Pieter Jaspars Pampe,
verwekt bij Cornelie Jacobsdr.
24 januari 1571 staat en inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Pieter Jaspers
ten overstaan van baljuw en de schepen Corvinck [Pieters] en Crijn Cornelisz; o.a. huis
en erve met 1 gemet en 36 roeden land ter waarde van 32 ponden, vee en huisraad,
baten alles tezamen 103 ponden 2 schellingen en 7 d.; schulden: pachtschulden aan de

volgende personen: Corvinck Pieters, de wezen van Stijne Claes, de weduwe en wezen
van Claes Adriaens, de baljuw van Poortvliet, een man van Reymerswale, Cornelis
Thonisz Hoochwerff, de kerk te Tholen, de Heilige Geest, Marinus Pier Geertsen en het
kapittel te Tholen; aan de wezen van Crijn Loenis een rente van 16 ponden hoofdsom op
het huis; een schuld aan de kerk te Vossemeer volgens een kenisse; volgens de weduwe
van volgende crediteuren: Marinus Colle, Mayken Adriaens, Claes de broeder van de
weduwe, Janneken, de weduwe van Coman Frans, mr. Gillis voor de verzorging van het
been van het kind; verder aan de voogd over de wees van Willem Cornelisz Duyvesteyn,
als het meerderjarig is, 14 ponden en de verplichting het genoemde kind te
onderhouden.
24 januari 1571 akkoord tussen de voornoemde weduwe, met Claes Bouincx haar
gekozen voogd, enerzijds en de voogd over de twee kinderen anderzijds; de weduwe
behoudt de boedel en moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan een
gouden engel van 3 carolusguldens uitkeren.
Getuigen: de baljuw Jacob de Brammer en schepenen Corvinck Pieters en Crijn
Cornelisz.
25 juni 1595 bekennen Heynrick Cornelisz, gehuwd met Betken Piersdr, en Dignis Jores,
gehuwd met Mayken Piers, voldaan te zijn door Marinus Jans Backer van bovenstaande
uitkering.
Schepenen: Pieter Geerts en Pieter de Brammer.
f 22v 28/1/1571

Doet Laureys Cornelisz eed als voogd over de wees van Henrick Wouters, verwekt bij
wijlen Adriaenken Cornelisdr.
Schepenen: gemene bank.
26 januari 1571 Staat en inventaris van de goederen van Henrick Wouters te zijnen huize
in
M[...]tlenburch. De boedel bestaat in huisraad en vlaswerktuigen; vorderingen op het
sterfhuis van Adriaen Moysoete wegens arbeid, op Cornelis Jan Muys, op Cornelis
Lams, op Claes de Metser over de huur van een "vack", op Laureys Cornelisz en
Cornelis Cornelisz, broers, over de voogdijadministratie van wijlen hun zuster Adriaenken
Cornelis; op de voornoemden vanwege 2 gemeten land in de Schuddeborse
[Schuddebeurs, polder onder Nieuw Vossemeer] die Leys Cornelisz voornoemd aan de
wees moet leveren volgens het schepenregister van Steenbergen d.d. 17 januari 1570
(Stilo Brabantiae); verder schulden aan Mansen Jans, wegens huur van vlasland, aan
"het Jonckwijff", aan Van Swingelen en aan molenaar Rombout.
Schepenen: Corvinck Pieters en Odolf Lambrechts.
11 februari 1571 Akkoord tussen Henrick Wouters en de voogd [Laureys Cornelisz] over
het kind; de vader behoudt de helft van de boedel en de schulden; hij moet het kind
onderhouden tot meerderjarigheid en daarna 6 ponden uitkeren; de voogd behoudt het
voornoemde gemet land, waarvan de vader de opbrengsten behoudt.
Getuigen: baljuw [Jacob] de Brammer en schepenen Corvinck Pieters, Quirijn Cornelisz,
Gerardt
T[homasz] en Cornelis Lams.

f 23v 21/10/1571

Doet Marinus Jacobs Bode de eed als voogd over Lauken Thonis, waar vader van was
Thonis Vige en moeder Crijnken Laureys.
Schepenen: gemene bank.

f 23v 26/10/1571

Doet Hubrecht Adriaens, wonende te Cloetinge, eed als voogd over de wees van wijlen
Adriaen Adriaens, waar moeder van is Geertruyt Hallincx.
Schepenen: Bartel Cornelisz en Odulff Lambrechts.
27 oktober 1571 akkoord tussen de weduwe Geertruyt Hallincx, met haar voogd in dezen
Jacob Hallincx, en de voogd Hubrecht Adriaens; zij behoudt het huis, de huisraad,
kleding, juwelen, vlas, tarwe etc. en de zal de schulden van de boedel betalen,
waaronder de kerkerechten van de overledene; zij zal de wees, met name Adriaenken
Adriaens, onderhouden tot meerderjarigheid en dan in één keer 2 ponden uitkeren voor
zijn vaderlijk erfdeel; de moeder stelt als onderpand het huisje waar ze nu in woont.
Gedaan ten overstaan van Victor Lenerts, gehuwd met een zuster van wijlen Adriaen
Adriaens.

f 24 13/11/1571

Doet Geert Thomas eed als voorlopige voogd over de wees van wijlen Leys Henricx,

verwekt bij Janneken Cornelis; volgt staat en inventaris opgemaakt ten sterfhuis van
Copminken en Heyn Leys, grootmoeder en grootvader van de wees, ten overstaan van
Leyn Jansz en Janneken Cornelis, in dezen bijgestaan door haar gekozen voogd
Marinus Balten, de baljuw Jacob Brammer en de schepen Bartel Cornelis.
De boedel bestaat uit kleding, bedden en een "tene pispot" ter waarde van 1 schelling,
huisraad, "tene zoutvaten ende tellioren", driestapstoelen, tarwe in de schuur, een paard,
3 koeien, tarwe en rogge te velde, "een roet vrouwencoersken, rocxken" en
vrouwenkousen en -schorten en een huik; verder het huisje waar Copmijnken en
Heynrick Leysz gestorven zijn met circa "7 kwartier erven" waar het huis op staat en
pachtland, gewaardeerd op 35 ponden; verder vorderingen op Marinus Maertsen,
wegens een gekocht paard, op Jan de Stamper te Bergen op Zoom wegens de koop van
vlas, op Adriaen Jorisz wegens de koop van schapen, op Simon Cornelisz wegens
arbeidsloon van Cornelis Henrickz "van mee te delven", op Willem Jans te Steenbergen
wegens een gekocht beddeken, op het sterfhuis van Lenert Piersz Duverick wegens de
koop van een rok; als schulden: aan de "Cathuysers" buiten Zierikzee wegens de
landpacht verschenen bamis 1571, aan de "heer van Elre" wegens landpacht
verschenen 1571, idem aan jonker Frederick uyten Ham, aan Leyn Jansz, namens de
wezen van Marinus Domisz, vanwege pacht, aan Laureys Rosen wegens mijnheer van
Elre; de baten verminderd met de schulden bedragen 115 ponden 10 schellingen en 3
penningen.
Hiervan heeft Cornelis Henricxz recht op de helft; van de andere helft krijgt het weeskind
3/4 deel en zijn moeder 1/4 deel. Er was nog geen verdeling gedaan van de goederen
van hun grootouders "omdat Copmijnken, Heyn Leysz weduwe, was blijven sitten in
winnen ende verlies", zodat noch Cornelis Henricxz noch Leys Henricxz van hun vaderlijk
erfdeel zijn voldaan; Cornelis Henricxz doet uitkoop jegens de voogden van de wees van
zijn broer en zal de helft van de 115 ponden uitkeren, waarvan nog te korten zijn 10
ponden 7 schellingen en 8 d., die de weduwe had ontvangen "op haer huwelijk goet ende
haer mans vaders goet", alsmede verder kosten; de wees krijgt uiteindelijk 51 ponden en
19 schellingen die Cornelis Henricxz nog op rente behoudt, onder verband van het huis
en erf; hij belooft verder de weduwe haar aandeel van 12 ponden 19 schellingen 9 d.
direkt te zullen betalen.
f 25 16/11/1571

Is Geert Thomas van de voogdij over de wees van Leys Henricxz ontslagen en doet
Cornelis Henricxz eed als voogd. Staat en inventaris van de goederen ten huize van de
weduwe Janneken Cornelisdr, ten overstaan van Geert Thomas, schepen.
Baten; huisraad, kleding, tarwe, 200 schoven "masseluyn", rogge, vlas, koeienn schapen,
varkens en vorderingen op Marinus Cornelisz Biersteker wegens 7 ponden geleend geld,
op Cornelis Commers, op Lenert Vrouchop en op Gaudolff Jansz; het huisje, dat tot het
sterfhuis behoort is, samen met het "gereede gelt" getaxeerd op 16 ponden.
Schulden: aan Cornelis Commers, als voogd van de wezen van wijlen Marinus
Commers, "op paai van 't huys waer sij in woent", aan mr. Jacob avn Gelre wegens pacht
van het land waar het huisje op staat, aan Lam Claes of Crijn Cornelisz Poelken wegens
pacht, aan Adriaen Cornelisz wegens "banen", aan "jonckbedorven" 2 schellingen 8 d.;
uiteindelijk blijven er zuiver 57 ponden over.
De weduwe doet uitkoop van haar wees; zij behoudt de boedel en zal de wees nog één
jaar onderhouden voor 3 ponden 6 schellingen 8d.; zij blijft de voogd nog 28 ponden
schuldig, onder verband van haar huis.

f 25v 2/12/1571

Doet Euwout Cornelisz eed als voogd over de wezen van Huych Papen.

f 26 27/1/1572

Doet Cornelis Philipsz eed als voogd over de drie wezen van Dimmen Cornelisz Kuel,
verwekt bij wijlen Lijsbet Willemsdr, ten overstaan van baljuw Jacob de Brammer en
schepen Corvinck Pieters en Odulf Lambrechts.
Staat en inventaris van het sterfhuis van Lijsbet Willemsdr, vrouw van Dimmen Cornelisz
Kuel, ten behoeve van de 3 wezen met name Cornelis en Marinus Dimmensz en
Cornelia Dimmendr.
Baten: paarden, wagens, varkens, schapen, kippen, eenden, huisraad, een kruisboog en
busse, kaas- en karnemelkgereedschap, tarwe, rogge, mede, alsmede een vordering
vanwege hetgeen Dimmen betaalt heeft voor Adriaen Kuel, te weten 19 ponden,
waarvoor Adriaen tot zekerheid heeft getransporteerd een aantal paaien [termijnen] van
een huis staande te Oud Strijen; het huis, schuur etc. geschat op 50 ponden, mits dit de
pacht zal volgen, en 11 gemeten 229 roeden eigen land; totaal 234 ponden 10
schellingen en 6 d.

Schulden: rente en pacht aan de kinderen van Stoffel Geerts; aan mr. Cornelis Aertsen;
aan mr. Gillis; aan David Jacobs; aan jonkvrouwe Colen; aan Jan Bouwens; aan
Ambrosius Cosijn; aan Thomas Crijnse de knecht wegens loon; teerkosten en schoolgeld
voor Cornelis Dimmensz; aan Helmich voor laken; de schulden tezamen bedragen ca. 24
ponden.
Schepenen: Odulf [Lambrechts], Corvinck [Pieters] en Geert Thomasz.
14 februari 1572 Akkoord tuusen Dimmen Cornelisz Kuel, enerzijds, en Cornelis Philipsz,
als voogd, anderzijds. Dimmen verkrijgt het huis en een deel van de verder goederen en
behoudt de opbrengsten van de rest; hij moet de kinderen onderhouden tot
meerderjarigheid en "perfectelijken leren lesen en schrijven" en daarna elk 28 ponden
Vlaams uitkeren.
Getuigen: de baljuw Jacob de Brammer en de schepenen Corvinck Pieters en Odulf
Lambrechts.
f 27 27/2/1572

Doet Andries Henrix, wonende te Steenbergen, eed als voogd over de wees van
Corvinck Pieters.
Getuigen: de baljuw Jacob de Brammer en schepenen Bartel Cornelisz, Odulf
Lambrechts en Stoffel Jans.
7 maart 1572 doet Denis Cornelisse eed als toeziende voogd over de wezen van
Corvinck Pieters.
Schepenen: Geert Thomasz en Bartel Cornelisz.

f 29 4/3/1572

Doet Crijn Hubrechts eed als voogd over de wezen van wijlen Claes Harmans, verwekt
bij Digne Huygendr.
Getuigen: baljuw Dierik Henrix en de schepenen in gemene bank.

f 30v ca. 3/1572

Doet Adriaen Cornelisz Blanckert eed als voogd over de wezen van wijlen Cornelis Jansz
Swager.
Schepen en baljuw in gemene bank.
24 maart 1572 doet Marinus Maerts eed als toeziende voogd over de voornoemde
wezen.

f 30v 25/5/1572

Doet Bartel Cornelisz eed als principaal voogd over het weeskind van Willem Doens
genaamd Lijsken Willemsdr, waar moeder van was wijlen Lijsken Bartels.
25 mei 1572 belooft Willem Doens zijn kind voor haar moederlijk goed 20 ponden te
zullen uitkeren en haar te zullen onderhouden tot ze 16 jaar oud is.
Getuigen de stadhouder Marinus Reyns en de schepenen Korvinck Pieters, Willem
Adriaensz en Cornelis Philipsz.

f 31 19/7/1573

Doet Machiel Thonisz, wonende te Wouwe, eed als voogd over de wezen van Lenert
Thonisz.
Schepenen: gemene bank.
10 juli 1573 Staat en inventaris van de goederen ten huize van Wouter Mercelisz, nu
getrouwd met de weduwe van Lenert Thonisz, nagelaten door Lenert Thonisz ten
behoeve van zijn kinderen met name Tuenken Lenerts, oud circa 6 jaar, en Aechtken
Lenerts, oud circa 4 jaar. Gedaan in presentie van Dierik Henricx, baljuw, Geert
Thomasz, Cornelis Lams en Cornelis Philips schepenen, in bijwezen van Paulus
Cornelisz als toeziende voogd, en Wouter Mercelis en Neel Joos, moeder van de
weeskinderen.
Baten: huisraad, paarden, koeien en kleinvee, vruchten en mede, alles tesamen 167
ponden.
Lasten: achterstallige pachten tesamen173 ponden.
19 juli 1573 akkoord tussen Wouter Mercelisz en de voogd Machiel Thonisz; Wouter zal
de kinderen tot 1( jaar onderhouden en dan elk 10 ponden uitkeren.
Getuigen: Marinus Reyns, stadhouder, Geert Thomasz, Qirijn Cornelisz, Cornelis Philips,
Cornelis Vrouchop en Jan Verlucht, schepenen.

f 31v 29/11/1573

Bkennen Jan Matthijsz en Crijn Marinusz Bousinck, als voogden over de wezen van
Willem Thonisz, ontvangen te hebben van Lijsken, weduwe van wijlen Jacob Matthijsz, 3
ponden voor wat de weduwe voor haar deel aan de wezen schuldig was.
Schepenen: Quirijn Cornelisz en Cornelis Vrouchop.
[In margine:] "Lijsken Coppe Tijs de doetbetalinge van 't gene sij schuldig is Willem

Thonisz wesen".
f 31v 23/11/1573

Doet Jacob Cornelisz Vrouchop eed als pricipaal voogd over het weeskind van Joos
Wouters, waar moeder van was Pauwelijne Jansdr, genaamd Wouterken Joos.
Schepenen: Quirijn Cornelisz, Jan Verlucht en Cornelis Vrouchop.
3 mei 1575 doet Jacob Cornelisz Vrouchop afstand van het vaderlijk erfeel ten behoeve
van het kind; van het moederlijk erfdeel wil hij wel meedelen.
Schepenen: Corvinck Pieters, Geert Domus en Cornelis Philips.

f 31v 29/11/1573

Doet Willeboort Cornelisz eed als toeziende voogd over het weeskind van Jacob Lenerts
genaamd Mayken Jacobsdr.
Schepenen: Geert Thomas, Cornelis Lampssen en [Cornelis] Vrouchop.

f 31v 18/12/1573

Doen Joos Betsmans, als principaal voogd, en Francke Cornelisz Braem, als toeziende
voogd, eed, over het ongeboren weeskind van wijlen Hubrecht Joos.
Schepenen: Korvinvk Pieters, Geert Domus en Cornelis Vrouchop.

f 31v 25/12/1573

Doet Jacob Hallincx eed als voogd over de twee minderjarige wezen van wijlen
Jacopmijne Cornelis Diericxdr, waar vader van is Pieter Heynen, met name Janneken en
Hubrecht Pieters.
Schepenen: gemene bank.
29 december 1573 uitkoop door Pieter Heynen van zijn kinderen ten overstaan van de
voogd; hij zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan 21 ponden uitkeren;
hij behoudt de boedel en de schulden.
Gedaan ten overstaan van de stadhouder Marinus Reyns en de schepenen Corvinck
Pieters, Cornelis Cornelisz Vrouchop en Jan Pierssen Verlucht.
3 januari 1574 geeft Pieter Heynen nog te kennen dat hij nog 4 ponden en 2 groten aan
geld heeft en een stuk land "in 't Roede lant", groot circa 1 gemet minus 11 roeden "in de
Rapinge", waar de kinderen nog de helft van toekomt.

f 31 26/12/1573

Doet Daniel Cornelis eed als voogd over de wes minderjarige wezen van wijlen Adriaen
Cornelisz Blanckert.
Schepenen: Korvinck Pieters, Cornelis Philips en Cornelis Vrouchop.
27 december 1573 In zijn leven heeft Adriaen Cornelisz Blanckert met Pieter Heynen, als
voogd over zijn wezen, waar moeder van was Jacopmijne Commersdr; uitkoop gedaan
van de wezen; hij behoudt de boedel en de schulden en moet aan alle vier de wezen elk
1 pond uitkeren. Deze overeenkomst was eerder gesloten voor nu wijlen de baljuw Jacob
de Brammer.
Schepenen: Korvinck Pieters, Cornelis Vrouchop en Quirijn Cornelisz.
27 december 1573 Uitkoop door de weduwe van Adriaen Cornelisz Blanckert, bijgestaan
door haar gekozen voogd Quirijn Cornelisz, vanwege de zes wezen, waarvan 4
vóórkinderen en twee van haarzelf; zij behoudt de goederen en de schulden en zal aan
de vóórkinderen elk 43 ponden uitkeren en ze onderhouden tot ze meerderjarig zijn; de
twee jongste kinderen, waarvan zij de moeder is, zal ze eveneens onderhouden tot
meerderjarigheid en ze dan elk 20 schellingen uitkeren; dit alles onder verband van haar
huis en alle verdere goederen.
Getuigen: de stadhouder Marinus Reynss en de schepenen Korvinck Pieters, Cornelis
Vrouchop en Jan Piers.
27 december 1573 de weduwe heeft eveneens verklaart onder bovengenoemde
voorwaarden de oudste twee meisjes te zullen onderhouden, terwijl het "knechtken" Jan
Adriaens is aangenomen door Daniel Cornelisz, oom van de kinderen.
19 december 1574 akkoord dat Daniel Cornelisz betaald zal worden door Pieter
Pietersen Raet, nu gehuwd met de weduwe van Adriaen Cornelisz Blanckert, voor wat hij
heeft uitgegeven voor het meisje dat nu is overleden aan doodschuld, kist e.d., alsmede
voor het knechtken.
7 februari 1575 heeft Daniel Cornelisz aangenomen het meisje Tuenken Adriaensdr voor
zes jaar te zullen onderhouden.
2 oktober 1575 heeft Anthonis Adriaens Lockbolle, het voornoemde kind overgenomen
van Daniel Cornelisz ter onderhoud.

4 januari 1575 hervedeling van de uitkeringen en het onderhoud van het zoontje
genaamd Pieter.
9 april 1581 uitkering van het moederlijk erfdeel aan enkele van de wezen in presentie
van Daniel Cornelisz als voogd.
f 32v 18/12/1573

Staat en inventaris ten huize van Hubrecht Joos, ten overstaan van Marinus Reyns,
stadhouder, en Korvinck Pieters, Geert Domus en Cornelis Vrouchop, schepenen.
Baten: 1161 Carolus guldens; lasten: o.a. van wat de weduwe krijgt voor het onderhoud
van het weeskind. Netto baten 228 Carolus guldens.
19 december 1573 akkoord tussen Jan Jansen Locker, als principaal voogd, en Geert
Adriaens Betsmans, als toeziende voogd, over het vóórkind van Hubrecht Joosssens, ter
ene zijde, en Frans Cornelisse Braen, als toeziende voogd van de ongeboren wees van
Hubrecht Joossens en Jacopmijnken Adriaens, welke laatste, als weduwe, wordt
bijgestaan door haar gekozen voogd Willeboort Cornelisz; de weduwe behoudt de boedel
op de goederen na die te Bergen op Zoom zijn gelegen, alsmede de rente op het huis
van Jan van den Steene en op het huis van Joos Betsman; de oudste wees krijgt 20
Carolus guldens eens, het ongeboren kind zal, als het in leven blijft, zes weken na de
geboorte naar de grootvader worden gebracht.
Getuigen: de baljuw Derck Henricx en schepenen Korvinck Pieters, Geert Domus en
Cornelis Vrouchop.

f 33 24/1/1574

Doen eed Jan Matthijssen, als rechte voogd, en Geert Cornelisz van Nispen, als
toeziende voogd, over het weeskind van wijlen Adriaen Cornelisz Brabander, genaamd
Willem Adriaens.
Schepenen: gemene bank.

f 33v 3/2/1574

Doet Cornelis Commers eed als toeziende voogd ovder de wezen van wijlen Marinus
Reyns.
26 februari 1574 doet Pieter Bouwens eed als rechte voogd over de voornoemde wezen.

f 33v 3/2/1574

Doen eed Cornelis Jansz Muys, als rechte voogd, e, Cornelis Cornelisz van Coveringe,
als toeziende voogd, over de wezen van wijlen Cornelis Jansz van Coveringe.
Schepenen: Korvinck Pieters, Quirijn Cornelisz en Cornelis Vrouchop.
3 februari 1574 heeft mr. Jacob van Gelren tot zijn last genomen een rente die de wezen
hebben ten laste van Pauwelijne Pauwelsdr, weduwe van Quirijn Hartss, groot ca. 3
ponden.
26 november 1577 bekent Cornelis Jansz Muys betaald te zijn door de rentmeester mr.
Jacob van Gelderen van de hoofdsom en de renten waarvoor verbonden is geweest het
land waar nu de hoeve op staat van Van Gelderen gelegen in de Welhoeck, afkomstig
van Pauwelijntje Pauwels.
23 februari 1580 goedkeuring door de schepenen van Vossemeer van de verkoop door
Cornelis Jansz Muys van land toebehorende aan de wezen gelegen te Moerstraten voor
12 ponden per gemet aan jonker Emanual Drayala.
Getuige: de baljuw Dirk Hendricx.

f 34 26/2/1574

Doet Jan Lenerts Bode eed als voogd over de kinderen van Leys Lauwersz totdat de
rekeing door mr. Engel Engelsen van de koopdag gedaan zal zijn en de uitkoop is
gesloten.
Schepenen: Korvinck Pieters, Geert Domus en Cornelis Vrouchop.

f 34 9/3/1574

Doen Mathijs Crijns, als principaal voogd, en Jacob Cornelisz Duym, als toeziende
voogd, eed over de wezen van Cornelis Phlips, waar moeder van was wijlen Catelijne
Crijnsdr.
9 mei 1574 akkoord over de wezen met name Geert Cornelisz en Philips Cornelisz;
Cornelis Philips behoudt de gehele boedel behalve de helft van het land te Oud
Vossemeer in de hoek van de dijk, groot circa 6 gemeten; hij zal de kinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en daarna 65 ponden uitkeren.

f 34v 16/3/1574

Doen Dierick Henricx, baljuw, als principaal voogd, en mr. Jacob van Gelre, als
toeziende voogd, de eed over de wezen van wijlen Anneken Henricxdr, die huisvrouw
was van mr. Engel Engels

f 34v 28/3/1574

Doen Ingel Marinusz, als recht voogd, en Cornelis de Bode, als toeziende voogd, eed
over de kinderen van Matthijs Cornelisz Ronde, waar moeder van was Digne Marinusdr.

f 35 26/4/1574

Doet Cornelis Philips de eed als toeziende voogd over de weeskinderen van Digne
Celens.
Schepenen: Korvinck Pieters, Geert Domus en [Cornelis] Lamssen.

f 35 11/5/1574

Doet Lenert Matheusen de eed als recht voogd over de wezen van wijlen Jan
Matheusen.
8 juni 574 akkoord tussen de weduwe van Jan Matheusen, geassisteerd met haar
gekozen voogd Willeboort Cornelisz, enerzijds en de voogd, anderzijds, over de drie
minderjarige kinderen te weten Truyken, de oudste, Neelken, de middelste, en Jaenken,
de jongste; de weduwe mag de boedel behouden en zal de kinderen onderhouden;
Lenert Matheusen, de voogd, verkrijgt als aandenken aan zijn broer een zwarte "tabbert"
voor 7 schellingen.
Schepenen: Korvinck Pieters, Geert Domus en [Cornelis] Lamssen.

f 35 11/5/1574

Doet Geleyn Jans eed als voogd over "'t mesken" [het meisje] achtergelaten door wijlen
Joesken Leynsdr, de huisvrouw van Jacob Hallincx.
30 oktober 1575 belooft Jacob Hallincx het kind voor haar moederlijke deel 4 ponden uit
te keren en het kind te zullen onderhouden tot meerderjarigheid.
Getuigen: de baljuw en Korvinck Pieters en Cornelis Vrouchop, schepenen.

f 35v 6/6/1574

Doet Huych Marinusz Nodde de eed als voogd over het weeskind van wijlen Cornelis
Ewouts, genaamd Jaenken Cornelisdr.
7 juni 1574 akkoord tussen de voogd en Neelken Jacobsdr, moeder van de wees; het
kind zal worden onderhouden en bij meerderjarighed zal de moeder 4 ponden uitkeren.
Getuigen: de baljuw en Korvinck Pieters en Cornelis Vrouchop, schepenen.
24 november 1591 bekent Jaenken Piers, als erfgename van het voornoemde kind, voor
zichzelf, en "haer moeies wege" voldaan te zijn door Marinus Janszn, als nazaat van
Hubrecht Lemsen.
Schepenen: Pieter de Brammer en Geert Domis.

v 35v 2/7/1574

Doet Adriaen Toen Heyne de eed als rechte voogd over de twee minderjarige kinderen
van wijlen Cornelis Cornelisz Thoff.
Schepenen: Korvinck Pieters en Jan Piersz.
4 juli 1574 doet Hendrick Jansz de eed als toeziende voogd over de voornoemde
kinderen.
16 juli 1574 akkkoord van de voogden met Neelken Jans, moeder van de kinderen en
weduwe van Cornelis Cornelisz Thoff, geassisteerd met haar gekozen voogd Jochum
Jacobs; zij behoudt de boedel, moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en
daarna 8 ponden uitkeren.
Getuigen: de baljuw Diedrick Henricx, schepenen Geert Domis, Quirijn Cornelis en
Cornelis Vrouchop, in presentie van de secretaris Cornelis Hartssen.

f 36 16/6/1574

Staat en inventaris van de goederen ten sterfhuize van wijlen Willem Cornelisz Floy en
diens huisvrouw, ter presentie van de schepenen Geert Thomasz, Quirijn Cornelisz en
Corneis Vrouchop, alsmede van Pieter Cornelisz Priem als voogd van de twee kinderen;
Adriaen Adriaensz Mangensken is present als voogd van de kindskinderen en Cornelis
Artssen als toeziende voogd.
Baten: de vruchten te velde, huisraad, beesten, paarden en landbouwwerktuigen.
16 juni 1574 akkoord tussen de baljuw en de schepenen enerzijds en de voogden
anderzijds: Claes Willemsen zal de de opvolger zijn voor de pacht van de hoeve waarvan
hij nog verrekening moet doen met zijn broer Marijnus Willemsen, alsmede met de
kindskinderen van Willem Cornelisz Floy "daervan den buyck gebroeken" en waarvan de
beide ouders overleden zijn te Bergen op Zoom.

f 36v 16/7/1574

Doet Maeyken Jansdr, weduwe van Jacob de Brammer, geassisteerd met haar gekozen
voogd Marijnis Balten, de eed als voogdes over haar kinderen; zij doet afstand van het
recht "velliani"; zij geeft volmacht aan haar zoon mr. Johan de Brammer alle financiële
zaken te regelen zoals het innen van de pachten, tienden, inschulden etc. en de betaling

van de schulden; zij belooft niets tegen hem te zullen ondernemen wegens zijn
handelingen sinds de laatste rekening gedaan door mr. Engel Engelsen.
f 36v 7/7/1574

Doen Cornelis Vrouchop en Anthonis Adams de eed als voogden over de kinderen van
Cornelis Lamsen, verwekt bij wijlen Soetken Cornelis Lamsen.
Schepenen: Corvinck Pieters en Crijn Cornelisz.
7 juli 1574 akkoord tussen de voogden en de vader over de verdeling van goederen:
Cornelis Lamsen zal aan elk kind 19 ponden 10 schellingen uitkeren; de dochter Mayken
Lamsdr krijgt echter slechts 17 ponden omdat zij de kleren van haar moeder krijgt; de
beide zoon Cornelis en Jan krijgen daardoor elk 20 ponden 10 schellingen; de vader zal
de kinderen onderhouden tot 21 jaar; Cornelis Lamsen moet verder de schulden betalen
die hij heeft aan de kerk en de schulden die voort kunnen vloeien uit het nog lopende
proces te Bergen [op Zoom] tegen "de heer" wegens de levering van tarwe.

f 37 7/11/1574

Doet Matijs Cornelisz Ronde de eed als voogd over het weeskind van wijlen Jacobmijne
Piersdr, die huisvrouw was van Bernart Spranckraes, genaamd Marijnus Bernarts.
9 november 1574 akkoord tussen Bernart Spranckraes enerzijds en de voogd anderzijds;
de vader moet het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 32 ponden uitkeren; hij
moet het kind vier jaren naar school zenden, elk jaar van Sint Maertensmisse tot
Lichtmisse, te Tholen of Vossemeer,al naar gelang waar school gehouden wordt.
Schepenen: Cornelis Vrouchop en Quirijn [Cornelisz]
15 maart 1575 verklaart Bernart Spranckraes nog 3 ponden te hebben gevonden en toe
te voegen aan de boedel.

f 37v 14/12/1574

Doen Jan Mercelis, als rechte voogd, en Stoffel Janssen, als toeziende voogd, de eed
over de wezen van Wouter Mercelis. De weduwe behoudt de hoeve en verdere schulden
en moet daarvoor het weeskind onderhouden tot meerderjarigheid en daarna 100
Carolus guldens uitkeren; het vóórkind, genaamd Cele Wouters, zal bij haar huwelijk een
koe van haar stiefmoeder ontvangen.
Schepenen: Corneis Vrouchop en Quirijn Cornelisz
26 juli 1575 moet de voogd erop toezien dat Jacob Marcelis, nu getrouwd met de
weduwe, zekerheid stelt voor de betaling van de 100 Carolus guldens.

f 38 9/1/1575

Doen Claes Lenerts, als echte voogd, en Loy Diericx, als toeziende voogd, de eed over
het weeskind van wijlen Robrecht Hessels, genaamd Hessel.
25 februari 1575 akkoord tussen de voogden enerzijds en Quirijn Dane, nu getrouwd met
de weduwe van Robrecht Hessels, anderzijds; Quirijn Dane zal het kind zes jaar lang
onderhouden, tot het 14 jaar zal zijn, waarvan hij het twee jaar naar school zal laten gaan
en daarna 2 ponden uitkeren.

f 38 6/2/1575

Doen Jacob Duyme, als recht voogd, en Jan Lenerts, als toeziende voogd, de eed over
het kind van Johannis van Luyck, genaamd Paes Jans.
15 februari 1575 akkoord tussen de voogden Jacob Duyme en Jan Lenerts enerzijds en
Huybrecht Sebastiaens anderzijds, over de goederen die de wees zijn aanbestorven met
het overlijden van zijn moeder Tuenken Piersdr; Huybrecht Sebastiaens zal het kind de
helft van de nalatenschap, zijnde haar aandeel, groot 21 ponden uitkeren; Sebastiaens
behoudt de boedel en schulden.
15 februari 1575 akkoord Huybrecht Sebastiaens enerzijds en Jan Piers, wonende nu ter
tijd in Den Doel, getrouwd met de zuster van Tuenken Piersdr, genaamd Janneken
Piersdr, anderzijds, over de andere helft van de nalatenschap.
Getuigen: de baljuw Dierik Heynricx en de schepenen Geerdt Domus en Cornelis
Vrouchop.

f 38v 1/3/1575

Doet Stoffel Jans de eed als toeziende voogd over het weeskind van wijlen Querijn
Hugen.
8 maart 1575 doet Jan Denis de eed als rechte voogd over het voornoemde kind.
20 april 1575 akkoord tussen Tanneken Hubrechts, bijgestaan door haar gekozen voogd
Pieter Cornelisz, enerzijds en de voogden anderzijds; zij behoudt de boedel en moet het
kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 143 1/2 Carolusguldens uitkeren.
Gedaan in presentie van de vader van de weduwe Hubrecht Jansen, van Jaenken Jans,

de grootmoeder van het kind, bijgestaan door haar gekozen voogd Adriaen, oom van de
kinderen, en van Digne Hubrechts, zijn moeie.
19 juli 1580 is Jan Denis van de voogdij ontslagen na rekening te hebben gedaan.
Getuigen: de baljuw Dierik Heyndricx en de schepenen Quirijn Cornelisz , Adriaen Joris
en Adriaen Geleyns.
19 juli 1580 doet Jan Willemsen, boekbinder te Bergen [op Zoom], de eed als voogd over
het kind genaamd Dingenken Quirijns, terwijl Stoffel Jans, de stiefvader, toeziende voogd
blijft.
f 39 18/4/1575

Doen Geert Domus, als recht voogd, en Jan Lenerts Bode, als toeziende voogd, de eed
over het weeskind van wijlen Marijnus Martssen.

f 39 8/5/1575

Akkoord tussen Geert Geertsen, als vader van de vijf minderjarige wezen nagelaten bij
het overlijden van Leenken Joris zijn huisvrouw, enerzijds en Adriaen Joris, oom van de
wezen, anderzijds; Geert Geertsen moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid
en dan elk 3 Carolus guldens uitkeren.
Gedaan in presentie van Dierik Verkercke en Claes Jansz Weyte.

f 39v 19/6/1575

Doen Jacob Witsen, als recht voogd, en Hubrecht Willems, als toeziende voogd, de eed
over de wezen van Willem Adriaens.

f 40 15/7/1575

Doet Joris Jansen, wonende te Rosendael, de eed als toeziende voogd over de twee
minderjarige wezen van Jan Cornelis Jacobssen.
Schepenen: Gheert Domus en Cornelis Cornelisz Vrouchop.
22 juli 1575 doet Bartel Cornelisz als rechte voogd de eed voor een periode van twee
weken, of zolang de twee wezen nog geen boedelscheiding hebben gedaan met de
vóórkinderen, hun broers en zusters, of een akte van uitkoop is gedaan.
Schepenen: Korvinck Piers en Quirijn Cornelisz.
2 augustus 1575 akkoord tuusen de voogden enerzijds en Geert Jans, de zoon,
anderzijds; de zoon verkrijgt de boedel, uitgezonder het goud en zilver en uitgezonderd
eventuele kosten die betaald dienen te worden voortvloeiende uit een proces dat wijlen
Jan Cornelis Jacobssen had tegen Joachim Jacobssen "beroerende het branden van
Joachims houve"; verder dient de zoon de jongste wezen te onderhouden tot
meerderjarigheid en hen dan 70 ponden uitkeren. Tot zekerheid stelt Geert Jans zijn
huis, hof, bogert, vee etc.

f 40 28/12/1575

Doet Pieter Joos, wonende te Nispen, eed als voogd over het weeskind van wijlen
Pieternella Piers, genaamd Hubrecht Crijns, waar de vader van is Crijn Cornelisz
Hetegale.
Schepenen: Geerdt Domus, Quirijn Cornelisz Poet en [Cornelis] Vrouchop.
28 december 1575 akkoord tussen de voornoemde voogd Pieter Joos en Pier Piers,
wonende te Halsteren, als voogd over de twee vóórkinderen van wijlen Pieternella Piers,
genaamd Mayken en Frans, waar de vader van was Cornelis Francken, "daervan den
buyck gebroken is te Halsteren", enerzijds, en Quirijn Cornelisz Hetegael, als vader van
het jongste kind, anderzijds; Quirijn Cornelisz Hetegael behoudt de boedel en moet het
jongste kind, dat nog onder de 15 jaar is, onderhouden tot meerderjarigheid en daarna
25 ponden uitkeren; verder moet hij de vóórkinderen elk 24 ponden uitkeren, te betalen
in handen van de voogden.

f 40 28/12/1575

Doet Crijn Cornelisz Poet de eed als voogd over het weeskind van wijlen Jan Claesen,
onder voorbehoud dat hij alleeen verantwoordelijk kan worden gesteld vanaf deze dag.

f 41 18/1/1576

Doet Cornelis Vrouchop de eed als voogd over de wezen van Hendrick de Smit en wijlen
Cornelie Smits, zijn huisvrouw.

f 41v 31/1/1576

Doet Cornelis Danckerssen, wonende te Tholen, de eed als voogd over de wezen
nagelaten door Melchijnken Claesdr, waarvan de vader is Cornelis Cerper.
3 februari 1576 akkoord tussen Cornelis Carper, vader van de vier minderjarige wezen,
enerzijds en Cornelis Danckerssen, als voogd, anderzijds; Carper behoudt de boedel en
moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid, daarna elk 9 Carolusguldens
uitkeren, samen 36 ponden Vlaams.
Schepenen: Corvinck Piers, Geert Domusz en Cornelis Vrouchop.

f 42 5/2/1576

Doen Cornelis Adriaensen, als voogd, en Willeboort Cornelisz, als toeziende voogd, de
eed over het kind van Adriaen Willemsen, waar moeder van was Lijsken Adriaensdr.

f 42 14/2/1576

Doet Cornelis Claessen de eed als voogd over de wezen nagelaten door zijn zuster
wijlen Leenken Claesdr, waar de vader van is Cornelis Hackert; tevens akkoord tussen
de vader en de voogd; Cornelis Hackert behoudt de boedel en moet de zes kinderen,
met namen Neelken, 13 jaar, Mayken, 11 jaar, Claes, 9 jaar, Jacob, 7 jaar, Jan, 4 jaar en
Paes, 2 jaar, elk 2 ponden uitkeren, waarvoor de vader zijn goederen tot zekerheid stelt;
[later bijgeschreven:] "Bewijsinge van dit goet gedaen 18 november 1580".

f 42 19/2/1576

Doet Merten Jacobs, wonende te Sint Annaland, eed als voogd over de wezen van
Leenken Jacobsdr, waar vader van is Cornelis Commers, met namen Mayken
Cornelisdr, oud circa 4 jaar en Dignus Cornelisz oud circa 3/4 jaar. Tevens akkoord
tussen de voogd en de vader; de vader zal de kinderen ondehouden zo lang hij leeft en
op hun trouwdag elk 6 schellingen en 8 penningen betalen.
Schepenen: Corvinck Piers, Cornelis Vroechop en Jan Piers.

f 42v 22/5/1576

Doen Hubrecht Pauwels, als voogd, en Pieter Stoffelsen, als toeziende voogd, eed over
de wezen van wijlen Cornelis Philipsz, waar moeder van is Berbelken Stoffels.
Schepenen: Cornelis Piers, Querijn Cornelisz en Jan Pierssen.
17 juni 1576 doet Hubrecht Pauwels de eed als voogd over de wezen van wijlen Cornelis
Philipsz, waar moeder van was wijlen Lijnken Crijnsdr; Matthijs Crijnsen had reeds lange
tijd daarvoor de eed gedaan als toeziende voogd over deze wezen.
14 februari 1591 doet Hubrecht Willems de eed over Philips Cornelisz, terwijl Matthijs
Crijnsen de toeziende voogd blijft.

f 42v 22/5/1576

Doet Querijn Cornelisz eed als voogd over de wezen van Adriaen Toen Heynen [in
margine: "Adriaen Tonen wesen"]
20 maart 1577 doen Pier Heyne en Querijn Cornelissen Heetegael de eed over de
wezen van wijlen Adriaen Tonen.
Schepenen Korvinck Piers en Jacob Cornelissen Duym.

f 42v 11/5/1576

Akkoord tussen Marinus Maensen, voogd, en Korvinck Piers, toeziende voogd, enerzijds
en Stoffel Thonisz, vader van de wees Hubrecht Stoffels, waar moeder van was wijlen
May Ingels, anderzijds; de vader zal het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan
20 schellingen uitkeren; als het kind eerder overlijdt krijgen de erfgenamen dit geld, zoals
gebruikelijk is.
20 maart 1581 bekent Stoffel Thonisz dat hij met bovenstaande uitkoop zijn kind
"verongelijkt" heeft en belooft hem nog eens 12 ponden te zullen betalen als het kind
huwt; mocht het kind eerder overlijden dan komt dit bedrag aan de erfgenamen, maar
pas dan wanneer Stoffel Thonisz zelf is overleden.

f 43 25/5/1576

Doet Querijn Cornelisz Poet de eed als rechte voogd over de wees van wijlen Cornelis
Cornelisz Vrouchop.
Schepenen: Geert Domus, Cornelis Lamssen en Jan Pierssen.
29 mei 1576 doet Jacob Cornelissen Vrouchop de eed als toeziende voogd over de wees
genaamd Jacob Cornelisz.
13 maart 1577 doet mr. Jan de Brammer eed als toeziende voogd over deze wees,
terwijl Jacob Vrouchop rechte voogd wordt.
Schepenen: Korvinck Piers, Jacob Duym en Claes Willemssen.

f 43 17/6/1576

Doe Geert Domusz, als voogd, en Mathijs Crijnssen, als toeziende voogd, de eed over
de wezen van Marijnus Pier Geertssen, zowal van de twee vóórkinderen, waar de
moeder van was Dngne Adriaensdr, als van de drie nakinderen, waar moeder van is
Neelken Hubrechtsdr.
19 maart 1577 wordt Matijs Piersen recht voogd toeziende voogd en wordt Matijs
Crijnssen rechte voogd.

f 43v 19/6/1576

Doet Jacob Witssen de eed als voogd over de vijf kinderen nagelaten door Neelken
Jacobsdr Scharre, van moederzijde, en de andere voogden "blijven altijts een yegelijck in
't sijne".

5 oktober 1578 akkoord tussen Jacob Witssen, als voogd van moeders zijde, enerzijds,
en Hubrecht Lenertsz, als stiefvader van de kinderen, anderzijds; Hubrecht Lenertsz zal
al de kinderen 14 ponden uitkeren.
5 oktober 1578 verklaart Hubrecht Pierssen Moerbeke te Wouwe 8 ponden ontvangen te
hebben van Hubrecht Lenertsz in mindering op de 14 ponden wegens het houden van
het jongste kind.
20 november 1581 heeft Hubrecht Lenertsz aan Hubrecht Pierssen nog 19 schellingen
betaald voor het houden van het jongste kind; de rest heeft hij betaald aan Claes
Cornelisz Bousinck, als oom van de kinderen.
f 43v 24/6/1576

Doet Cornelis Diericxsen eed als voogd over de wezen van Claes de Coninck, waar
moeder van was Jacobmijnken Cornelisdr. [In margine:] Cornelis Diericxsen voogd van
zijn zusters kinderen.

f 43v 25/6/1576

Doet Hendrick Janssen eed als voogd over de wezen van Jan Verhuelen, zijn broer.
8 augustus 1576 doet Jacob Duym, als toeziende voogd, eed over het weeskind van
wijlen Jan Verhuele.
Schepenen: Corvinck Pieters, Quirijn Haetgael en Claes Floy.

f 43v 14/11/1576

Doen Pieter Jansen te Halsteren, als rechte voogd, en Marck Denis, als toeziende
voogd, de eed over het achtergelaten weeskind van wijlen Anthonis Janssen.

f 44 2/12/1576

Adriaen Joris doet eed als voogd over de wees van Enthonis Adroaens Lockebolle.
24 december 1576 doet Pieter Pieters Raet eed als toeziende voogd over voornoemde
wees.
24 december 1576 doen de voogden wegens de vele schulden afstand van de boedel en
verzoeken sequestratie, wat wordt toegestaan. Quirijn Cornelisz Heetgael wordt
benoemd tot administrateur.

f 44 27/12/1576

Doet Cornelis Commers de eed als voogd over het weeskind van Quirijn Cornelisz
Poetkens, genaamd Hubrecht Quirijns, alsmede Geleyn Jans, die eed doet als voogd
over het jongste weeskind genaamd Tanneken Quirijns.
Schepenen: Jan Pierssen Verlucht, Hendrik Jans en Adriaen Geleyns.
16 maart 1576[sic] doet Cornelis Hartssen de eed als toeziende voogd over voornoemde
wezen en Leyn Jans doet de eed als rechte voogd.
27 april 1576[sic] doen Geleyn Jans en Cornelis Hartss afstand van het moederlijk deel
uit de boedel waarop het kind Hubrecht recht had; tevens worden zij ontslagen als
voogden en worden daarop aangesteld als sequestranten.
Getuigen: de baljuw Diederick Heyndrix en de schepenen Korvinck Piers, Jacob
Cornelisz Duym, Jan Piers, Quirijn Hoetegael en Claes Willemsz Floy.
[ca. 1583 (gezien het handschrift)] doet Crijn Jansz Bode eed als voogd over het
weeskind van wijlen Crijn Cornelisz Poet genaamd Tanneken Crijnsdr, verwekt bij
Melcijnken Marinus Clampertsdr.
Schepenen: Jan Verlucht en Pieter Geerts.

f 44v 19/3/1577

doen Marten Jacobsen, uit Sint Annaland, als broer van de weduwe van wijlen Cornelis
Commersen, en Jan Cornelisz Gobbe de eed als administrateurs over de boedel van
wijlen Cornelis Commers.
Schepenen: Korvinck Pieters, Jacob Cornelisz Duym en Claes Willems.

f 44v 7/5/1577

Doen Cornelis Claessen, als recht voogd, en Cornelis Artssen, als toeziende voogd, de
eed over de wees van Jonge Lieve [ook Lievens].

f 44v 31/3/1577

Doen Ingel Jacobs, als pricipaal voogd, en Cornelis de Bode, als toeziende voogd, de
eed over de wezen van Hubrecht Jacobsen.
Schpenen: Corvinck Pieters, Jacob Duym en Quirijn Hetegael.
31 maart 1577 akkoord tussen de voornoemde voogden enerzijds en Betken Piersdr,
weduwe van Hubrecht Jacobsen, bijgestaan door haar gekozen voogd Cornelis Jan
Hartssen, anderzijds; zij behoudt de boedel en moet haar twee kinderen, met namen
Loenken Hubrechts, oud circa 11 jaar, en Geert Hubrechts, oud circa 6 jaar,
onderhouden tot meerderjarigheid en daarna elk 28 ponden uitkeren. Als de voogden

twee jonge schapen voor hen willen kopen, moeten ze die betalen van voornoemde
penningen.
f 45 25/8/1577

Doet Cornelis Cornelisz Backer eed als voogd over de wees van Jacob Diericx, genaamd
Bele Jacobsdr.
Schepenen: Korvinck Piers, Jan Piers en Jacob Duym.

f 46 28/3/1577

Doen Pier Marijnis en Jacob Cornelisz Poppe, beiden wonende te Kloetinge, eed als
voogden over de wezen van wijlen Geert Thomas.
Getuigen: baljuw Dierick Hendrix en de schepenen in gemene bank.
26 april 1577 "versettinge" van de koopdag van wijlen Geert Domus, gedaan door
Cornelis Hartssen. De gemene schuld bedraagt circa 20 ponden; uit de verkoop komt
circa 129 ponden ten behoeve van de kinderen; Hendrik Jansen "heeft te gelde" 122
ponden, Geert, de zoon, 8 ponden, Pier Geerts, de zoon, 5 schellingen; Pier Marijnis, de
voogd, 2 schellingen en Jacob Cornelissz Poppe 2 ponden; Hendrik Jansen belooft de
kinderen te zullen onderhouden gedurende één jaar tot mei 1579 terwijl hij zolang het
geld mag behouden; tot zekerheid transporteert hij zijn land dat hij gemeen heeft met de
kinderen, gelegen in "de Hicke" voor de prijs waarvoor Geert Thomas het had gekocht;
hij belooft tevens, zodra mr. Godert van Luchtenburch hier komt, met hem te zullen
rekenen over de resterende gelden en renten.
17 januari 1581 doen Geert Geert Domusz en Hendrik Janss eed als voogden over
Pieter Geerts, zoon van Geert Domus.

f 47 12/1/1578

Doen Adriaen Heyne, als principaal voogd, en Marinus Marinusz, als toeziende voogd,
de eed over het kind van Denis Thonisz Smout, genaamd Anthonis Denis.
28 januari 1578 doen de voornoemde voogden afstand van alle goederen de wees
aanbestorven van zijn grootmoeder Mayken Cornelisdr.
28 januari 1578 akkoord tussen voornoemde voogden enerzijds en Pieter Jans Gantel
anderzijds over de penningen die deze laatste heeft en het onderhoud van het kind; hij
heeft nog geld volgens akten van 11 november 1571 en 7 december 1574 ingeschreven
in dit register, terwijl het kind ook no geld krijgt van wijlen zijn moeie Neel Heyne, bagijne,
alles tezamen 18 ponden; hij zal het kind onderhouden tot meerderjarigheid.
Getuige: de secretaris Cornelis Hartssen.
14 december 1578 Marinus Marinusz, als toeziende voogd, bekent 8 ponden van Pieter
Jans Gantel, tegen de penning 16, en zal dit geld uitkeren met rente als het kind
meerderjarig is.
Schepenen: Korvinck Piersen, Jan Piersen en Adriaen Gelzyn.
7 april 1591 bekent Anthonis Denis van deze 8 ponden voldaan te zijn door Marinus
Marinusz.
Schepenen: Pieter J. Verlucht en Geert Domus.

f 47v 6/1/1578

Doet Cornelis Jans Weelman, als vader, eed als voogd over zijn kind Jan Cornelisz.
Present: Corvinck Piers als stadhouder, en Jan Piers Verlucht, Quirijn Cornelisz
Heetegael en Adriaen Geleyns als schepenen.
6 januari 1578 verklaart Cornelis Jans Weelman dat het kinds goed bedraagt circa 6
ponden; de rekening is gedaan door Cornelis Hartssen, waaruit o.a. blijkt dat Querijnken
Wijnen, de grootmoeder van de wees, het kind zal onderhouden, waarvoor zij een rode
koe heeft ontvangen.

f 47v 2/5/1578

Akkoord tussen Bouwen Lenerts en Adolff Lambrechts, voor henzelf, en Geleyn Jans, als
voogd over het weeskind van Quirijn Cornelisz Poet genaamd Tanneken Quirijns,
aangaande de staat en inventaris van de goederen nagelaten door Mayken Marinusdr,
die huisvrouw was van Marinus Marinusz, zonder dat zij in dezen optreden namens de
wezen van Stoffel Hugens, die mede erfgenamen in deze boedel zijn; Marinus Marinusz
behoudt de boedel, zowel de goederen van zijn moeder, waarover een geschil bestaat,
als de andere goederen; de erfgenamen verkrijgen alleen twee oostwaartse stukken land
gelegen in het Oud Kijckuyt, waarvan Marinus Marinusz echter levenslang pacht
behoudt, de kleren van voornoemde Mayken en een koffertje met lijnwaad, waarde
ongeveer 5 ponden.
Schepenen: Jacob Cornelisz, Korvinck Piers en Quirijn Hetegael.

4 mei 1578 keurt Adriaen Huge, als voogd over de wezen van Stoffel Hugens, voorgaand
akoord goed; de goederen hebben samen een waarde van circa 22 ponden; hiervan
krijgen Bouwe Lenerts en Adolf Lamberts, getrouwd met de zuster van Bouwe Lenerts,
samen de helft, van de andere helft krijgen zij gezamenlijk de helft, terwijl de andere helft
daarvan naar de wezen van Stoffel Hugens en Tanneken Crijnsdr gaat, elk voor een
vierde deel.
Schepenen: Cornelis Lamsen en Jacob Cornelisz.
f 48 27/5/1578

Doen Stoffel Kerstiaen, wonende te Steenbergen, als rechte voogd, en Claes Heyndricx,
wonende te Halsteren, als toeziende voogd, de eed over minderjarige wees van wijlen
Jan Kerstiaens, genaamd Mayken Jans.
27 mei 1578 akkoord tussen voornoemde voogden enerzijds en Jacobmijnken, de
weduwe van Jan Kerstiaens, bijgestaan door haar verkozen voogd Willeboort Cornelisz,
anderzijds; de weduwe behoudt de boedel, moet het kind onderhouden tot
meerderjarigheid en dan uitkeren "een koe met een bedde" of 20 Carolus guldens.
Getuigen: baljuw Dirk Hendricks en de schepenen in gemene bank.

f 48v 15/8/1578

Akkoord tussen de weesmeesters en Jan Jans Poppe en Cornelis Heyne, als voogden
van de wees van Jacob Hallincks, genaamd Nelleken Jacobsdr over de goederen
nagelaten door Geleyn Jans. Adriaen Geleyns behoudt de boedel, alleen in het eigen
erve en land, groot 20 gemeten 126 roeden, dat Adriaen Gemeyns mag gebruiken
zonder pacht, behoudt het weeskind haar 1/4 part; Adriaen Geleyns moet het kind
onderhouden tot meerderjarigheid en dan 18 ponden uitkeren; als het land inundeert
mag hij het op kosten van het kind bedijken; kwijtschelding van de gelden die de moeder
van het kind in haar leven van Geleyn Jans heeft ontvangen ook "mede het houden van
de kinde sint overleden van den vader Jacob Hallinx".
Getuigen: Corvinck Piers als stadhouder van de baljuw en de schepenen Jacob
Cornelisz en Jan Piers Verlucht.

f 49 [1578]

Rekest van Cornelis Cornelisz Backer te Tholen, als voogd over de wees van Jacob
Diericx; wijlen Quirijn Cornelisz Poet was voogd over deze wees; de administrateur over
de nagelaten boedel van deze voogd mag echter nog niets uitkeren; Backer heeft echter
geld nodig om de wees te kunnen onderhouden en "de grote kosten die sij jaerlicx geven
moeten tot suster Lijsken".
1 oktober 1578 apostille op dit rekest: de voogd mag de renten te Antwerpen en
Berchem verkopen, mits hij hierover rekening doet.

f 49v 24/11/1578

Akkoord tussen Jacob Cornelisz Duym, als vader, enerzijds en Marijnis Jacobsz Duym,
mede voor zijn zuster Mayken, met Dingnus Jacobsz Duym, zijn broeder, anderzijds;
Jacob Cornelisz Duym behoudt de boedel nagelaten door hun moeder Pierken; de
kinderen Dingenis Dume en Mayken krijgen elk 4 ponden.
Schepenen: Korvinck Piers en Adriaen Geleyns.

f 49v 27/9/1578

Akkoord tussen Damiaen Janssen enerzijds en de voogden Bartholomeus Lenerts en
Jan Marcelis over het weeskind van wijlen Nelleken Mattheeusdr, die huisvrouw was van
Damiaen Janssen, anderzijds; Damaiaen behoudt de boedel en zal het kind tot
meerderjarigheid onderhouden en daarna 2 ponden uitkeren.
Getuigen: stadhouder Korvinck Pieters en de schepenen Adriaen Leyns en Quirijn
Cornelisz.

f 50v 19/6/1579

Doet Philips Cornelisz eed als voogd over de wezen van wijlen Neelken Willem,
huisvrouw van Claes Janssen; tevens staat en inventaris van de boedel bestaande in ca
406 ponden aan baten en circa 227 ponden aan schulden, waaronder o.a. 4 gemeten
eigen land gelegen te Steenbergen en een rente van 400 Carolus guldens op het land
van Lieven Lenerts of diens dochter.
Getuigen: mr. Jan de Brammer en Adriaen Leyns.
19 juni 1579 akkoord van Claes Jans met de toeziende voogd over de kinderen; hij
behoudt de boedel, behalve de helft van het land en de helft van de rente; hij moet de
kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en elk kind als het circa 11 of 12 jaar oud is
twee jaar naar school sture, uitgezonderd "het outste knechtken d'welck stamert ende
onbequaem es om schole te leggen"
19 april 1593 doet Jan Jans de eed als toeziende voogd over de wezen van wijlen Claes

Jans.
27 april 1593 doet Melchior Hubrechts de Bonte de eed als principaal voogd over deze
kinderen.
f 51 21/4/1579

Doet Dierick Adriaensz, korenmeter in den Brielle, de eed als voogd over de wezen van
wijlen Ingel Adriaens Lapper.
21 april 1579 akkoord van Dierick Adriaensz met de weduwe Clemente Aertsdr,
bijgestaan door haar gekozen voogd Lambrecht Janssen; zij zal de twee oudste kinderen
genaamd Adriaen en Cornelis Ingels onderhouden en dan twee lammeren uitkeren;
Dierick Adriaensz belooft het jongste kind, genaamd Marijnis Ingels, als zijn eigen kind te
zullen onderhouden.

f 51 22/2/1579

Doet Jan Cornelisz Machuyt de eed als voogd over de weeskinderen van wijlen Ewout
Cornelissen.
8 mei 1579 akkoord van de voornoemde voogd met de weduwe van Ewout Cornelissen,
geassisteerd met haar gekozen voogd Cornelis Hartssen; zij behoudt de boedel
uitgezonderd wat de boedel nog toekomt van het dorp wegens het "houden van de
schatten [schattingen?]"; zij zal het vóórkind van Ewout Cornelissen, dat nu in Brabant
woont, genaamd Cornelis Ewouts, voor zijn moederlijk goed 20 schellingen en voor zijn
vaderlijk goed 12 schellingen en later nog 9 schellingen uitkeren; Jan Cornelisz Machuyt
zal dit kind onderhouden; het jonge meisje genaamd Fuychken Ewouts zal door de
moeder worden onderhouden en ze zal haar later 2 ponden uitkeren voor haar vaderlijk
erfgoed.
31 januari 1580 bekent Jan Cornelisz Machuyt 4 ponden ontvangen te hebben van Daem
Janssen, nu gehuwd met de weduwe van Ewout Cornelissen.
30 november 1580 bekent Jan Cornelisz Machuyt idem 4 ponden te hebben ontvangen.
22 oktober 1581 1580 bekent Jan Cornelisz Machuyt idem 3 ponden te hebben
ontvangen.

f 51v 8/10/1579

Doet Daem Jansen de eed als voogd over het weeskind van Cornelis de Bode genaamd
Jacob Cornelisz.
8 november 1579 doet Adriaen Geleyns de eed als toeziende voogd over voorgenoemde
wees.

f 51v 4/10/1579

Doen Marinus Heyndricx en Jan Cornelisz Bartoen uit Steenbergen eed als voogden
over de wees Janneken Jansdr, oud circa 2 jaar, waar moeder van was Adriaenken
Jansdr, huisvrouw van Jan Janse Calis; tevens akkoord van de voogden met Jan Janse
Calis; Calis behoudt de boedel en moet het kind onderhouden tot 12 jaar en dan 8
ponden uitkeren; als onderpand hiervoor stelt hij o.a. land gelegen te Steenbergen.

f 52 19/11/1579

Doen Adriaen Denis, als rechte voogd, en Marinis Marijnisse, als toeziende voogd, de
eed over de wezen van wijlen Pier Heynens, waar moeder van is Aechte.
14 december 1579 akkoord tussen Aechtken Cornelisdr, weduwe van Pier Heynens,
bijgestaan door haar verkozen voogd Lambrecht Jans enerzijds en Hubrecht Piers en
Janneken Piers, met Bouwen Jans haar bruidegom, anderzijds; de weduwe behoudt de
boedel uitgezonderd 1 gemet land in het Roodeland; zij zal de voorgenoemde kinderen
hun moederlijk goed, groot 44 ponden, uitkeren en de jongste kinderen van haar en Pier
Heynens onderhouden. Zij stelt Bartholomeus Cornelisz als borg; Janneken Piersdr en
Bouwen Jans bekennen de eerste helft van de 22 ponden te hebben ontvangen.
5 maart 1581 bekent Bouwen Jans van Heyndrick Wouters de tweede helft te hebben
ontvangen.
5 maart 1581 bekent Huybrecht Piers een deel van zijn 22 ponden te hebben ontvangen.
19 januari 1582 bekent Huybrecht Piers een volgende deel te hebben ontvangen.
21 maart 1583 bekent Huybrecht Piers een volgende deel te hebben ontvangen.
18 maart 1584 bekent Corstiaen Simons, voor zichzelf en namens de andere
erfgenamen van Heyndrick Wouters volledig voldaan te zijn van het deel van Huybrecht
Piers.

f 52v 11/4/1584

Akkoord tussen Janne Michiels, weduwe van Lenert Geertsen, bijgestaan door haar
gekozen voogd Dierick Heyndricx, enerzijds en Marinus Marinusz, als voogd en Jan
Lenerts als toeziende voogd anderzijds; de weduwe behoudt de boedel uitgezonderd de
aktie die Bastiaen Jansen Raphael op het sterfhuis mocht hebben "van sijn eerste wijfs
goet, gecomen van haer moeye dat Lenert Geertsen in tocht besittende was"; de
weduwe zal haar jong kind onderhouden tot meerderjarigheid.

f 53 5/12/1580

Eed door Jacob Jan Hermans van Wouwe, als principaal voogd, en Pauwels Cornelisz
uit Kruisland, als toeziende voogd, over de wees van wijlen Jacob Marcelis, genaamd
Pieter Jacobs.
19 december 1580 akkoord tussen de voogden over de wees waar moeder van was
Neelken Joosdr, enerzijds, en Cornelis Cornelisz Lamssen, weduwnaar, in bijwezen van
zijn vader Cornelis Lamssen anderzijds; Pieter Jacobs behoudt de goederen te Wouw en
Heerle, bestaande in erve, hoeve, renten of andere goederen nagelaten door Neel Joos;
Cornelis Cornelisz Lamssen behoudt de hoeve, erve en verdere goederen, hij betaalt
hiervoor 23 ponden aan de voogden voor het onderhoudt va het kind en voor diens
moederlijk erfdeel.
19 december 1580 akkoord tussen Pauwels Cornelisz als toeziende voogd over Lenert
Thonisz's weeskind, genaamd Anthonis Lenerts, waar moeder van was Neelken Joos,
met volmacht van van Michiel Thonisz, de voogd enerzijds en Cornelis Cornelisz
Lamssen anderzijds over het kinds moederlijke goed; Lamssen behoudt de boedel maar
moet het kind onderhouden tot meerderjarigheid, deze winter al naar school sturen, en
later 14 ponden uitkeren.

f 53v 22/2/1581

Belooft Bastiaen Piersen zijn kinderen verwekt bij Neelken Steentas, genaamd Querijn,
Jan en Lucyken, te zullen onderhouden tot meerderjarigheid en daarna elk 4 ponden te
zullen uitkeren.

f 54 9/4/1581

Akkoord tussen Daniel Cornelisz, wonende in het Oudeland, als voogd over de kinderen
van Adriaen Cornelisz Blanckert, zowel de 4 vóórkinderen, als de twee nakinderen,
waarvan de moeder is Dingenken Cornelisdr enerzijds en Adriaen Piersen van
Genuchten, getrouwd met Dingen Cornelisdr, anderzijds, aangaande de twee laatste
kinderen genaamd Cornelis Adriaens en Marijnis Adriaens; de voogd zal de kinderen
onderhouden, op voorwaarde dat Adriaen Piersen van Genuchten 2 schapen met de
lammeren zal betalen alsmede de penningen die het sterfhuis aankomen van de verkoop
van het huis aan Marijnis Duym, staande in de Kerkepolder, waar nu Dingenis Janse in
woont; Adriaen Piersen van Genuchten mag verder de boedel en de schulden behouden.

f 54v 10/4/1581

Eed door Bartholomeus Cornelisz als voogd over de kinderen van Heyndrick Wouters.
9 juli 1581 akkoord tussen de voogd Bartholomeus Cornelisz en Heyndrick Wouters over
de boedel voor het moederlijk goed; Wouters behoudt de boedel, netto 15 ponden, en
moet de drie wezen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 3 ponden uitkeren; tot
zekerheid stelt hij 35 roeden land met het huisje erop, gelegen in Schuddeborse
[Schuddebeurs polder onder Nieuw Vossemeer].

f 54v 7/3/1581

Eed door Anthonis Cornelisz Boir, als voogd, en Claes Piers van Reimerswale, als
toeziende voogd, over de wezen van Jan Bouwens, waar de moeder van was Copmijne
Bouwens.

f 55 2/5/1581

Eed door Paes Jans als voogd over de wees van Adriaen Geleynse.
3 mei 1581 doet Marinus Cornelisse Braem eed als toeziende voogd over deze wees.

f 55 12/5/1681

Eed door Marinus Claesz Daen als voogd over de wezen van Cornelis Bastiaens, waar
de moeder van was Soetken Crijns, genaamd Pierken en Bastiaen Cornelis.

f 55v 2/7/1581

Eed door Cornelis Hartsen en Jan de Brammer, als administrateurs van de boedel van
wijlen Crijn Cornelisse Hetegale [Crij Cornelisse Hetegale is op 12 mei 1581 voor de
laatste maal vermeld als schepen].

f 55v 8/8/1581

Eed door Jan Denis als voogd over de wezen van zijn broer Adriaen Denis; idem doet
Bastiaen Denis de eed als toeziende voogd.

f 56 30/7/1581

Eed door Daem Jans als voogd over het weeskind van wijlen Pauwels Jans.
8 september 1581 akkoord van de voogd over het weeskind genaamd Mayken

Pauwelsdr met de weduwe Aechken Cornelis, geassisteerd met haar vader Cornelis
Diericx en haar broer Dierick Cornelisz; de weduwe zal het kind onderhouden tot
meerderjarigheid en dan 7 ponden uitkeren; tot wekerheid transporteert zij het huis
waarin Pauwels Jans is overleden, staande op het Nieuweland van Vossemeer in "'sheeren vroene".
Getuigen: de baljuw jonker Hubrecht van Werkendet en de schepenen.
f 56 30/7/1581

Eed door Willeboort Cornelisz als voogd over het kind van Cornelis de Bode.

f 56v 13/9/1581

Eed door Cornelis Adriaens Hutspot de eed als voogd over de wees van Cornelis Jans
Muys.

f 56v 19/10/1581

Eed door Yeman Denis, als principaal voogd, en Jan Geert Claessen, als toeziende
voogd, over het weeskind van Paes Lievens, genaamd Godelief Paesdr, waar de moeder
van was Truycken Denisdr, huisvrouw van Paes Lievens.

f 57 5/2/1582

Eed door Cornelis Matthijs Voglesanck als voogd over de wezen van Franck Piers van
Halsteren.

f 57 30/4/1582

Eed door Bastiaen Merts als voogd over de wezen van Geert Geerts Heylicx.

f 57v 30/4/1582

Eed door Marinus Geerts als voogd over het kind van wijlen Hubrecht Cornelis alias
Kindermaker, genaamd Melchijnken, waar de moeder van was Tuenken Mattheusdr, die
overleden is binnen Tholen.

f 57v 7/5/1582

Eed door Cornelis Heyndricx als voogd over de wezen van wijlen Adriaen Toen Heyne.

f 58 3/7/1582

Akkoord tussen Marinis Luenis enerzijds en Gabriel Jans Stellenaers, als voogd over de
twee kinderen van Marinis Luenis, waar de moeder van was Mayken Jansdr, anderzijds.
Marinis Luenis behoudt de boedel, zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en
dan elk 20 schellingen uitkeren.

f 58 15/9/1582

Eed door Jan Willems Bolderts als voogd over zijn weeskind genaamd Lijsbeth Jansdr,
waar moeder van was Lijsbet de dochter van Jan Jooss de Schipper.

f 58v 22/9/1582

Akkoord tussen Cornelis Bastiaens, enerzijds, met Zeger Cornelis, wonend op den
Ruygenhil, als oom en voogd van de twee kinderen van wijlen Crijnken Nouts, huisvrouw
van Cornelis Bastiaens, waarvan de vader is overleden, alsmede met Lenert Cornelis,
één van deze weeskinderen, nu circa 20 jaar oud, anderzijds; Cornelis Bastiaens
behoudt de boedel, mits hij uitkeert 3 koeien, een merrieveulen en 9 Carolus guldens,
alsmede de 5 ponden die Crijnken aan haar kinderen had beloofd als hun vaderlijk
erfdeel.
Schepenen: Jacop Vroechop en Daem Jans.

f 58v 11/2/1583

Eed door Hubrecht Michiel Hagens als voogd over de wezen van wijlen Adriaen Cornelis
Heyn Wouters.

f 59v 26/1/1583

Eed door Jan Matthijssen, wonende in het Nieuweland van Tholen, als voogd over de
wezen van Marinis Arentsen, waar de moeder van was Janneken Thijsdr. zijn zuster.
Gedaan in presentie van de rentmeester Dierck Heynricx.
26 januari 1583 akkoord van voornoemde voogd met de vader Marinus Arentsen; de
vader behoudt de boedel, moet zijn drie kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en
op 20 jarige leeftijd samen 4 ponden uitkeren.

f 60 24/4/1583

Wordt Jan de Bruyne, als voogd gesteld over de kinderen van wijlen Claes de Cueninck,
om de goederen van de kinderen te beheren en te verantwoorden, waarbij hij, indien
nodig, goederen mag verkopen.

f 60 25/4/1583

Eed door Adriaen Geerts als voogd over de wezen van Adriaen Matthaeus.

f 60v 5/5/1583

Eed door Corstiaen Pier Cuyper als voogd over de wees van Pauwels Heynricx Coy,
waar de moeder van was wijlen Tanneken Pietersdr.
5 mei 1583 Akkoord tussen Pauwels Heynricx Coy, als vader van het [nog ongeboren]
kind "dat met Gods hulpe genaempt sal worden Tanneken", en de voogd; de vader
behoudt de boedel, moet het kind onderhouden tot 16 jaar en dan 4 ponden en een bed
uitkeren.

f 61 2/6/1583

Eed door Lambrecht Geerts als voogd over de kinderen van Anthonis Jans, waar de

moeder van was ... [niet ingevuld].
f 61v 28/6/1583

Eed door Aert Gielen, als administrateur van de boedel van Gandolf Jans.

f 64v 12/7/1583

Eed door Marinis Pauwels als voogd over de wees van wijlen Jaeken Pauwelsdr, die
huisvrouw was van Paes Matthijss
2 juli 1583 Akkoord van Paes Matthijss met de voogd over het kind genaamd Pauwels
Paes, verwekt bij Jaenken Pauwelsdr; de vader behoudt de boedel, moet het kind
onderhuden tot meerderjarigheid en dan circa 6 ponden uitkeren, te betalen uit het geld
dat Adriaen Pauwels aan het sterfhuis schuldig is en nog uit de laatste termijn van het
huis onder de molen, waarvoor Cornelis Matthijss zich borg stelt.

f 65 24/7/1583

Doet Jan Marcelis eed als voogd over de wezen van Jan Thoene.

f 65 9/9/1583

Eed door Bastiaen Piers Steentas en Jan de Brammer als voogden over de ongeboren
wees van wijlen Hubrecht Quirijns Pootken.
11 oktober 1583 worden beide voogden van de voogdij ontslagen omdat het kind dood is
geboren; Bastiaen Piers wordt aangetseld als administrateur van de goederen van
voormelde wees.

f 65v 4/10/1583

Eed door Hubrecht Pieters, van Sint Maartensdijk, als voogd over de wezen van Lenert
Hubrechts en diens huisvrouw.

f 65v 8/11/1583

Eed door Heynrick de Smit van Tholen als voogd over de wees van Pieternelle
Hubrechtsdr, die de huisvrouw was van Domus de Smit in Vossemeer; tevens akkoord
van de voogd met Domus de Smit over het kind, genaamd Dingenken Hubrechtsdr;
Domus de Smit behoudt de boedel en aan de wees 5 ponden uitkeren.
15 augustus 1586 bekent Heyndrick de Smit, als voogd, ten volle voldaan te zijn door
Thoams de Smit.

f 65v 8/11/1583

Eed door Pieter Lenerts als voogd over de wezen van wijlen Thoonken Denis, de
huisvrouw van Francke Piers Roover.
5 december 1583 Akkoord van Francke Piers met de voogden van de twee
weeskinderen van Thoonken Denis, in bijwezen van de wezen genaamd Cornelis
Michiels en Heynrick Michiels; Francke Piers behoudt de boedel, inclusief hetgene wijlen
de moeder was aanbestorven en wat de kinderen nog zal aanbesterven van hun zuster
Janneken Michiels, hij moet de kinderen onderhouden tot meererjarigheid en dan circa
91 ponden uitkeren.
19 november 1584 Cornelis Michiels, de oudste wees, heeft één vierde deel ontvangen,
terwijl het deel van Heynrick nog bij de vader blijft.
8 september 1585 Cornelis Michiels heeft nog eenzelde deel ontvangen.
8 februari 1599 bekent Cornelis Michiels, voogd en broer, van de nakinderen van
Francke Piers ontvange te hebben de andere helft.

f 66 8/11/1583

Doet Jan Janse Poppe de eed als voogd over de kinderen van Jan Cornelisse Ludde.

f 66 9/11/1583

Doet Marinus Martsse uit het Sint Maartensdijke land de eed als voogd over de wezen
van wijlen Cornelis Jan Hartssen, in leven baljuw van Vossemeer.
19 november 1583 doet Aert Heynricxsen de eed als principaal voogd over voornoemde
wezen.
27 juli 1586 Akkoord van de voornoemde voogden en de moeder van de kinderen
Adriaenken Martens; er is nu voor de tweede keer rekening gedaan, de wezen krijgen 27
ponden van de helft van de vruchten die zijn verkocht terwijl de weduwe de andere helft
krijgt; de weduwe behoudt verder de boedel en belooft haar vijf kinderen met namen Jan,
Merten en Marinus, de zonen, en Susanna en Adriaenken, de dochters, te zullen
onderhouden tot meerderjarigheid en dan circa 50 ponden te zullen uitkeren; verder
neemt zij alle schulden op zich ten gunste van Cornelis Lanssen en Jan Adriaens van der
Lissen.
Getuigen: de baljuw Emman Oliphant en schepenen Jan Piers Verlucht , Odolph
Lambrechts en Jan Faes.

f 66 16/11/1583

Doen Hubrecht Willems en Dignus Jans de eed als voogden over de wees van Jan

Willems Cuyper.
f 66v 28/11/1583

Doet Willem Heynricx de eed als voogd over de wezen van wijlen Neelken Heynricx, die
huisvrouw was van Stoffel Jans.
20 maart 1584 Staat en inventaris van de goederen bedragende in totaal 260 ponden,
waarbij de onroerende goederen nog niet zijn begrepen.
20 maart 1584 Akkoord tussen Stoffel Jans enerzijds, en de voogd anderzijds. Stoffel
Jans behoudt de boedel met uitzondering van de landerijen die verdeeld zullen worden;
hij zal de kinderen onderhouden, de oudste twee, met namen Aechken en Mayken nog
zes jaar, de jongste, met name Janneken, nog acht jaar en daarna elk 12 ponden
Vlaams uitkeren.

f 66v 14/12/1583

Doen Cornelis de Brammer en Daem Jans de eed als voogden over de wezen van wijlen
Heynrick Commers.

f 66v 14/12/1583

Doet Cornelis Matthijss Voglesanck de eed als voogd over de wees van wijlen Quirijn
Cornelisse Hetegale.
11 maart 1584 Akkoord van voornoemde voogd over de wees genaamd Hubregt Crijns,
met Adriaen Piers, getrouwd geweest zijnde met de weduwe van Quirijn Cornelisse
Hetegale. Adriaen Piers behoudt de boedel en zal het weeskind voor vaderlijk en
moederlijk erfgoed 36 ponden uitbetalen en onderhouden tot 18 jaar "also 'tselve
weeskint cleyn van wasch ende machte is".

f 66v 15/12/1583

Anthonis Cornelisse Boer doet rekening als voogd over de wezen van wijlen Copmijne
Bouwens, verwkt bij Jan Bouwens.
15 december 1583 neemt Jan Bouwens de voogdij over de kinderen weer op zich en
wordt Anthonis Cornelisse Boer van de voogdij ontslagen.
2 april 1585 bekent Jan Bouwens van Anthonis Cornelisse Boer 54 ponden te hebben
ontvangen wegens diens administratie over de wezen.

f 67 19/12/1583

Doet Lambrecht Geerts de eed als voogd over de wezen van wijlen Laureys Adriaens
Lucke.

f 67 31/1/1584

Doet Bastiaen Piers Steentas de eed als voogd over het weeskind van wijlen Lucijken
Bastiaensdr, huisvrouw van Dignus Hubrechts Matken.
1 februari 1584 Akkoord tussen Dignus Hubrechts met de voogd over het kind genaamd
Quirijn Dignus; de vader behoudt de boedel, moet het kind onderhouden tot
meerderjarigheid en dan 3 ponden uitkeren.
Getuige: secretaris Jan de Brammer.

f 67 10/2/1584

Doet Bastiaen Piers Steentas de eed als voogd over de wezen van wijlen Hubrecht
Bastiaens de Decker.

f 67v 28/2/1584

Doet Cornelis Geerts [Goerts?] Speck de eed als toeziende voogd over de ongeboren
wees van wijlen Philips Cornelisse.
13 maart 1584 doet Cornelis Lanssen de eed als principaal voogd over voornoemde
wees.

f 67v 13/3/1584

Doet Herman Jans de eed als voogd over de wees van wijlen Jacob Marcelis, genaamd
Pieter Jacobs.

f 67v 20/3/1584

Doet Hubrecht Marinisse Nodde de eed als voogd over de wees nagelaten door Marinus
Commers.

f 67v 22/3/1584

Akkoord tussen Adriaen Piers, als bruidegom van Neelken, de weduwe van Hubrecht
Quirijns, enerzijds, met de erfgenamen van Hubrecht Quirijns, anderzijds; Adriaen Piers
verkrijgt de boedel mits hij aan de erfgenamen 6 ponden betaalt.
8 april 1586 verklaren Merten Jacobs, als voogd over het weeskind van Cornelis
Commers, Aechken Commersdr, bijgestaan door Odulf Lambrechts haar gekozen vogd,
voor haarzelf en vertegenwoordigende Magdalena en Marinus Commers, allen
erfgenamen van voor de helft van Hubrecht Quirijns, verklaren ontvangen te hebben van
de erfgenamen van wijlen Adriaen Piers 3 ponden.

f 68 22/3/1584

Is Marinus Crijnse door burgemeester en schepenen aangesteld als administrateur over
de goederen van wijlen Mayken Willems Codde van Steenbergen; hij doet tevens de eed.

f 68 27/4/1584

Akkoord tussen Wouter Adriaense, gehuwd met de weduwe van Gandolff Jansz, met
Corvinck Piers, administrateur van de wezen van Gandolff Jansz, met namen Corn: en
Jacob Gandolffs; Wouter Adriaense zal hen 18 ponden betalen in twee termijnen;
gedaan ten overstaan van de schepenen en de wees Cornelis Gandolffs, oud circa 20
jaar volgens verklaring van zijn moeder Jacobmijne, mede present.

f 68 8/5/1584

Adriaen Marinusz en Heynrick Jansz worden aangesteld als administrateurs over de
goederen van wijlen Pauwels Jansz Vlaminck; Adriaen Marinusz doet de eed.
13 mei 1584 Heynrick Jansz doet de eed.

f 68 12/6/1584

Heynrick Woutersz in Outkijckuyt bekent schuldig te zijn aan de wees van wijlen Pier
Heyne, met name Pieter Pietersz, waar moeder van is Aechken Cornelisdr, hem
aanbestorven met het overlijden van "sijn halfbroeder die Heynrick vers. schuldig was",
12 ponden 13 schellingen en 4 d., te betalen als het kind meerderjarig is, of eerder als dit
nodig is.

f 68v 17/6/1584

Wordt Marinus Crijnsz aangesteld tot administrateur van de goederen van wijlen Cornelis
Bastiaens Duyvekote; hij doet de eed ten overstaan van Corvinck Piers, Cornelis Lamsen
en Jacob Vrouchop, schepenen.

f 68v 7/8/1584

Doet Jacques Meertens de eed als voogd over de wezen van wijlen Cijken Meertensdr,
die huisvrouw was van Rochus Piersz.
7 augustus 1584 Akkoord tussen Rochus Piersz en Jacques Meertens; Rochus Piersz
behoudt de boedel en de schulden, behalve de goederen de wezen aangestorven en
gelegen in Brabant, die nog half en half in het gemeen blijven; hij zal verder de kinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en hoeft verder niets uit te keren. Gedaan ten
overstaan van E. Oliphant, baljuw, Geert Domus en andere schepenen.

f 68v 25/9/1584

Doet Adriaen Marinusz de eed als administrateur van de goederen van wijlen Geert
Marinusz; Geert Domusz zal hem assisteren.

f 68v 5/11/1584

Doen Jan Faesz, als principaal voogd, en Anthinis Jansz, als toeziende voogd, de eed
als over de wezen van Heylken Wouters, waar Lambrecht Geerts de vader van was.
15 november 1584 Inventaris van het sterfhuis van wijlen Heylken Wouters, huisvrouw
van Lambrecht Geerts; baten: koeien, paarden, varkens, schapen, huisraad, tarwe en
rogge; vorderingen op Bartholomeus Cornelisz wegens de koop van mee en Adriaen
Fransz wegens de koop van mee; de hoeve, staande op 253 roeden eigen grond met
circa 48 gemeten pachtland en 100 ponden in geld; te Attem in Brabant een hoeve groot
14 gemeten waarvoor ieder jaar per gemet 21 schellingen 8 d. wordt ontvangen,
overigens als vier jaar onbetaald; nog 14 gemeten land Heulken Wouters aanbestorvan
van haar vader. Schulden: aan Tanne Jans wegens geleend geld; aan Jan Faes wegens
de koop van hooi; aan Jan Douwens wegens de koop van hooi; aan het sterfhuis van
Cornelis Jorysz te Tholen; aan Claes Jonge Nele te Goes wegens pacht; aan Jan
Willemsz wegens pacht en aan het Sint Margriete klooster [aan pacht] over 1582 en
1583.
15 november 1584 Akkoord van Lambrecht Geertsz met Jan Faesz: Lambrecht Geertsz
behoudt de boedel en zal de wezen onderhouden tot meerderjarigheid en daarna samen
60 ponden, dat is elke wees 12 ponden uitkeren; de knechtkens zal hij laten leren lezen
en schrijven en te school houden, de meyskens leren naaien en te school houden; hij
verkrijgt alleen de goederen in Zeeland en moet alle schulden betalen behalve wanneer
er verhypotheceerd wordt op de goederen in Brabant.

f 69 5/11/1584

Wordt Marinus Crijns aangesteld tot administrateur over de goederen van Marinus
Jorysz, "die fugityff is"; hij doet tevens de eed.

f 69 5/11/1584

Doet Jan Willemsz Boldert de eed als toeziende voogd over de wezen van wijlen Adriaen
Cornelisz en Heyn Woutersz (sic).

f 69v en f 70

Banco

f 70v 18/11/1584

Doet Hubrecht Lenertsz de eed als voogd over de wees genaamd Janneken Marinusdr,

waar de moeder van was wijlen Jaenken Rochusdr, verwekt door Marinus Jansz Hicke.
20 november 1584 Akkoord tussen Hubrecht Lenertsz en Marinus Jansz [Hicke]: Marinus
Jansz behoudt de boedel en het zijn kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan
uitkeren 5 ponden, een koe en een bed; als het kind voordien overlijdt krijgen de
erfgenamen 20 schellingen; als het kind meerderjarig wordt zal hij het "cleen, reen en
uytsetten soo sijn moeder als sij uytgeset wierde gecleet was".
f 71 22/1/1585

Doet Hubrecht Thonisz de eed als principaal voogd over zijn broer Marinus Thonisz,
waar moeder van was wijlen Jacobmijnken Jansdr, laatst huisvrouw van Jacob Cornelisz
Vrouchop.
20 maart 1587 doet Hubrecht Thonisz rekening over zijn beheer; hij blijft nog 60 ponden
schuldig; tevens wordt nu aan Marinus Thonisz zelf het beheer over zijn goederen
gegeven, te weten de ontvangsten van de lopende termijnen van de hoeve, pachten,
renten etc.

f 71 13/1/1585

Doet Cornelis Cornelisse Manse de eed als voogd over de wezen van wijlen Jan
Cornelisse Manse; tevens staat en inventaris: baten 248 ponden en 9à ponden schulden.
13 januari 1586 Akkoord van de voogd Cornelis Cornelisse Manse met Zoetken Piersdr,
de moeder van de wezen genaamd Rochus Jans en Pieterken Jans, bijgestaan door
haar gekozen voogd Anthonus Piers, haar broer; de weduwe behoudt de gehele boedel,
met uitzondering van het land gelegen te Halsteren dat onverdeeld tussen de weduwe en
de kinderen zal blijven, alsmede een rentebrief van 2 guldens jaarlijks op een hoefje te
Halsteren; de weduwe neemt alle lasten van het sterfhuis op zich zowel aan de westzijde
als de oostzijde "van de watere" [zowel ten westen als ten oosten van de Eendracht, dit
wil zeggen zowel van de Zeeuwse als de Brabantse goederen], als van de hoeve in
Mattenburch [polder onder Nieuw Vossemeer]; zij zal tevens de kinderen onderhouden
tot meerderjarigheid en dan 100 Carolusguldens uitkeren.
21 april 1602 bekent Rochus Jansz wel voldaan te zijn door Goris Cornelisse van zijn
vaderlijke erfgoed.

f 71v 13/3/1585

Staat en inventaris overgebracht door Cornelis Mattheusz Vogelsanck van de
nalatenschap van wijlen Mayken Cornelisdr, die huisvrouw was van vornoemde Cornelis
Mattheusz: Corstiaen Simons de Bode wordt, aangaande deze nalatenschap, aangesteld
als voogd over de wees van Crijn Hetegael genaamd Hubrecht Crijns.
De boedel omvat ondermeer een huis, schuur en buur in het dorp; het sterfhuis heeft nog
een vordering op het sterfhuis van wijlen Crijn Hetegael, als rest van Mayken Cornelisdr's
moederlijk erfgoed; verder vorderingen op Jacob Lenerts, Claes Verheyden, wegens
luiden, Yeman Willems, wegens vlees en verder de inboedel; als schulden de termijnen
van het huis, aan het weeskind van Franck Piers, waarvan afgetrokken dienen te worden
de kosten voor het onderhoud van deze wees, en aan Margriete Willemsdr.
Akkoord van de voogd Corstiaen de Bode met Cornelis Mattheusz Vogelsanck over de
goederen nagelaten door Mayken Cornelisdr, de halfzuster van de wees. Cornelis
Mattheusz Vogelsanck behoudt de volledige boedel en moet aan de wees 8 ponden
uitkeren.

f 71v 14/1/1586

Doet Geerdt Domusz de eed als voogd over de wezen van wijlen Hubrecht Marinusz
Nodde.
20 maart 1587 Akkoord tussen Geert Domusz en Janneken Cornelisdr, weduwe van
Hubrecht Marinusz; zij behoudt de boedel en moet de kinderen Mayken Hubrechtsdr,
Marinus Hubrechtsen en Cornelis Hubrechtsen onderhouden tot meerderjarigheid en dan
elk 10 schellingen uitkeren; het land dat de kinderen toekomt gelegen in de Welhoek blijft
buiten deze uitkoop.

f 72 14/1/1586

Doet Geerdt Domus de eed als pricipaal voogd over de wezen van wijlen Jan Cornelisz
Machuyt.
17 januari 1586 Doet Jacob Cornelisz Pot de eed als toeziende voogd over de wezen
van wijlen Jan Cornelisz Machuyt.
17 januari 1586 Staat en inventaris van de nalatenschap te weten: een huis, staande op
eigen land en op Pauwels de Vos land, huisraad, vruchten op het land, totaal 122
ponden; schulden in totaal 24 ponden: verder eigen land in Oud Vossemeer 4 gemeten

vroone en 4 gemeten met Pauwels de Vos gemeen.
14 maart 1586 Akkoord van de voogden met Bernartken Claesdr, weduwe van Jan
Cornelisz Machuyt, geassisteerd door Cornelis Claesz en Laurens Diericx, haar broers;
zij behoudt de gehele boedel en de schulden en moet haar twee kinderen genaamd
Mayken Jans en Jan Jansz onderhouden tot meerderjarigheid, laten leren en dan elk 16
ponden uitkeren.
18 februari 1594 verbindt Crijn Bastiaens de laatste 100 Carolusguldens die hij nog
tegoed heeft van de verkoop van de hoeve aan Mels Hubrechts voor het onderhoud van
de kinderen.
f 72 26/1/1586

Doet Marinus Crijns de eed als administrateur over de goederen van wijlen Jan Jansz
Cantman [Kaufman?]

f 72v 23/3/1586

Doet Anthonis Jans de eed als principaal voogd over de wezen van wijlen Joos Jacobse.
Het huis en verdere goederen bedragen 46 ponden meer dan de schulden.
26 maart 1586 Akkoord van de voogd Anthonis Jans met Mayken Marinusdr, weduwe
van Joos Jacobse, bijgestaan door Jan de Brammer als haar gekozen voogd; de
weduwe behoudt de gehele boedel en moet haar vier kinderen onderhouden tot
meerderjarigheid en dan een "speulam" uitkeren.
Getuigen: de baljuw E. Oliphant en schepenen Corvinck Pieters, Jan Pieters Verlucht en
Jan Faes.
5 maart 1600 Is de weeskamer bekend geworden dat de wezen enig land gelegen in
Brabant is aanbestorven van hun moeie Tanneken, de voogd zal nu ook dit
administreren.

f 72v 20/12/1585

Doen Adriaen Wormers de eed als principaal voogd en Aert Jans Wagemaker als
toeziende voogd over de wees van wijlen Heyndrick Jans.

f 73 11/11/1586

Doet Marinus Pauwels de eed als toeziende voogd over de wezen van wijlen Gabriel
Adriaens.
2 december 1586 Doet Jan Piers Verlucht de eed als principaal voogd over deze wezen;
tevens staat en inventaris van de nalatenschap bevattende een huis en renten en
gronden "van erffve" in Brabant; netto 343 ponden.
2 december 1586 Akoord tussen Thoonken Diericksdr, weduwe avn Gabriel Adriaens,
bijgestaan door de rentmeester Dierick Heynricx, en de voornoemde voogden; de
weduwe behoudt de gehele boedel en de schulden, uitgezonderd de gepretendeerde
aktie tegen Jacques le Martyn over de pacht van een hoeve te Steenbergen en verder
uitgezonderd alle renten en goederen gelegen in Brabant; de zoon Jan Gabriels krijgt
twee ponden omdat hij school gaat en uithuizig is; de dochters genaamd Maeyken
Gabriels en Janneken Gabriels zullen door de weduwe worden onderhouden tot
meerderjarigheid; deze drie kinderen zijn vóórkinderen uit een eerder huwelijk van
Gabriel Adriaens, er zijn ook kinderen uit het huwelijk met Thoonken Diericksdr; de
vóórkinderen krijgen verder nog het geld dat hun vader in aanbestorven in Steenbergen;
de weduwe zal de vóórkinderen samen 93 ponden uitkeren.
2 december 1586 Akkoord van de voornoemde voogden met Thoonken Diericksdr over
de nakinderen van haar en Gabriel Adriaens: zij behoudt de gehele boedel en zal de vijf
kinderen, met namen Dierick Gabriels, Piercken Gabriels, Engelken Gabriels, Mayken
Gabriels en Cornelis Gabriels, onderhouden tot meerderjarigheid en daarna elk 5 ponden
uitkeren.
25 november 1590 bekent Jan Piers, als voogd, de 93 ponden voor de vóórkinderen
ontvangen te hebben en geeft hiervoor kwijting aan Cornelis Michiels.

f 73v 9/3/1587

Doen Laureys Goris de eed als principaal voogd en Claes Cornelisz Boldert als
toeziende voogd over de wezen van Neelken Laureys; de staat en invenaris bedraagt
netto 141 ponden.
9 maart 1587 akkoord van voornoemde voogden met Marinus Marinusse Bode,
weduwnaar van Neelken Laureys, over haar nagelaten wezen; Marinus Marinusse Bode
behoudt de gehele boedel en zal zijn kinderen, met namen Mayken Marinus, Jan
Marinusz en Lijnken Marinus, onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 20 ponden

uitkeren.
12 oktober 1597 doet Hubrecht Cornelisz Hocke de eed als voogd over voornoemde
wezen, na het overlijden van Laureys Goris.
f 73v 3/4/1587

Doen Wouter Adriaens de eed als principaal voogd en Marinus Adriaens als toeziende
voogd over het weeskind van wijlen Janneken Woutersdr.; tevens staat en inventaris van
de nalatenschap, waaronder een eigen erve, netto blijft er voor de wees 128 ponden.
5 maart 1587 Akkoord van voornoemde voogden met Goris Cornelisz, vader van de
wees met name Gielis Goris; de vader behoudt de boedel en zal het kind onderhouden
tot meerderjarigheid en dan zijn deel uitkeren, waaronder een koe.

f 74 13/4/1587

Doen Anthonis Jans de eed als principaal voogd en Lambrecht Geerts als toeziende
voogd over de nagelaten wezen van Lenertken Geertsdr, die huisvrouw was van Jan
Faes.

f 74v 12/5/1587

Doet Hubrecht Willems de eed als voogd over het weeskind van wijlen Jacob Willems.
7 augustus 1587 Akkoord van Bastiaenken Bastiaens, de weduwe van Jacob Willems,
met haar voogd Michiel Cornelisz, verder geassisteerd door Corelis Heyne Schrijver,
oom van de weduwe, enerzijds en de voornoemde voogd anderzijds; de weduwe
behoudt de boedel en zal het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 14 ponden
uitkeren; buiten deze uitkoop blijven de goederen in Brabant die het kind voor de helft
toekomen; tevens krijgy het kind de opbrengst van "een stuk lijnzaat" gelegen bij de
hoeve van wijlen Jacob Willems.

f 74v 8/7/1587

Akkoord tussen Jacob Cornelisz Vrouchop, als voogd over de drie kinderen van wijlen
Lenert Vrouchop enerzijds en Mayken Adriaens, weduwe van Lenert Vrouchop,
bijgestaan door haar gekozen voogd Marinus Crijns, anderzijds; de weduwe behoudt de
boedel en moet als uitkoop de kinderen 12 ponden en 10 schellingen uitbetalen.
Getuige: de baljuw Pieter van Dalen [Emanuel Oliphant was voor de laatste keer vermeld
als baljuw op 12 mei 1587].

f 75 28/6/1587

Doen Hubrecht Willems de eed als principaal voogd en Cornelis Matthijsz Vogelsanck als
toeziende voogd over de wees van wijlen Dignus Cornelisz Eeldam.
2 juli 1587 Akkoord van Jacobmijnken Cornelisdr, weduwe van Dignus Cornelisz Eeldam,
bijgestaan door Hubrecht Cornelisz Hocke, haar gekozen voogd, met de voogden; de
weduwe behoudt de boedel en zal het weeskind genaamd Cornelis Dignusz
onderhouden tot meerderjarigheid en dan 4 ponden of een koe uitkeren.

f 75 4/12/1587

Heeft Gabriel Marinusz aangenomen het kind van wijlen Mayken Marinus genaamd
Marinus Geerts te zullen onderhouden tot meerderjarigheid; Dabriel Marinusz aanvaardt
hiervoor alle goederen waarop het weeskind aanspraak heeft.

f 75v 26/1/1588

Akkoord tussen Clemente Aertsdr, weduwe van Bouwen Lenerts, bijgestaan door
Corstiaen Simons, haar gekozen voogd, enerzijds, en Adolf Lambrechts, als oom en
voogd over de weeskinderen van Bouwen Lenerts genaamd Luenis Bouwens en Heylken
Bouwens, anderzijds; de weduwe behoudt de boedel bestaande in een huis, huisraad
etc.; zij zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid, het jongetje 2 à 3 winters naar
school sturen te Vossemeer, en dan elk 2 ponden uitkeren.

f 75v 16/3/1588

Doen Heynrick Bastiaens de eed als principaal voogd en Marinus Claesz als toeziende
voogd over de wezen van wijlen Michiel Cornelisz.
17 maart 1588 Akkoord van de voornoemde voogden met de weduwe [van Michiel
Cornelisz] Willemken Heynricxdr, geassisterd met haar broer Cornelis Heyne Schrijver;
zij zal de boedel en de schulden behouden en zal de kinderen genaamd Cornelis
Michielsen, Engel Michielsen, Adriaen Michielsen en Marinus Michielsen onderhouden
tot meerderjarigheid en dan elk 6 ponden uitkeren.

f 76 20/5/1588

Doet Crijn Jansz Bode als principaal voogd de eed over de wezen van wijlen Jan Willems
Cuyper.
31 mei 1588 Akkoord tussen Mayken Domusdr, weduwe van Jan Willems Cuyper,
geassisteerd met haar gekozen voogd Marinus Crijns, enerzijds, en Crijn de Bode, als
voogd over de kinderen van Jan Willems Cuyper en Mayken Domusdr, en Hubrecht
Willems, als voogd over het vóórkind van Jan Willems Cuyper, anderzijds; de weduwe

behoudt de boedel, uitgezonderd de goederen die Jan Willems Cuyper en Mayken
Domusdr zijn aanbestorven en die gelegn zijn in Brabant; zij zal haar twee eigen
kinderen genaamd Saerken Jans en Crijnken Jans, alsmede het vóórkind genaamd Jan
Jans onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 1 pond uitkeren; zij stelt tot zekerheid
hiervoor het huis waarin zij nu woont.
f 76 5/7/1588

Doet Geert Domus de eed als voogd over de wezen van Geert Cornelisz, verwekt bij
wijlen Neelken Cornelisdr.
5 juli 1588 Akkoord tussen Geert Domus, als voogd, en Geert Cornelisz; de vader
behoudt de boedel en moet de kinderen genaamd Loete en Neelken onderhouden tot
meerderjarigheid en dan elk 30 schellingen uitkeren.

f 76 7/2/1589

Doet Dignus Jans de eed als voogd over de wezen en erfgenamen van zijn broer
Heynrick Wouters genaamd Corstiaen Wouters, Lijnken Wouters en Claes Wouters.

f 76v 1/7/1588

Doet Gabriel Jans Schipper de eed als voogd over de kinderen van wijlen Cornelis
Mattheus.
10 juli 1588 Akkoord tussen de voogd van de nakinderen enerzijds met Luenken
Heyndrixdr, weduwe van Cornelis Mattheus, geassisteerd met haar gekozen voogd
Geert Cornelisz, anderzijds, mede gezien het schrijven van Heyndrick de Smit te Tholen,
als voogd over het vóórkind van Cornelis Mattheus; de weduwe behoudt de boedel en de
schulden en moet de twee nakinderen onderhouden tot meerderjarigheid en daarna
samen 3 ponden uitkeren; het vóórkind krijgt 10 schellingen, te betalen binnen één jaar.

f 76v 9/5/1588

Akkoord tussen Thomas Crijnse Smit en Cornelis Betsen over diens kinderen betreffende
de goederen hen aanbestorven van wijlen diens huisvrouw Jacobmijnken Commersdr;
Cornelis Betsen behoudt de boedel en moet zijn twee kinderen onderhouden tot
meerderjarigheid en dan samen 2 ponden uitkeren; als de vader overlijdt zullen "beide
zijden" een kind onderhouden, hetgeen beloofd wordt door Cornelis Betsen en door Crijn
Matthijsz, vader van Thomas Crijnse voornoemd.

f 76v 18/4/1589

Doet Jan Marcelis de eed als voogd over de nagelaten wezen van wijlen Cornelis
Lamsen, genaamd Barbel Lams en Mayken Lams.
27 december 1590 akkoord tussen Pieter Adriaens, getrouwd met Mayken Marcelis,
weduwe van Cornelis Lams, enerzijds, en Jan Marcelis en Cornelis Cornelisz, als
voogden over de twee wezen, anderzijds; Pieter Adriaens behoudt de boedel en de
schulden en zal de wezen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 8 ponden
uitkeren.

f 77 8/9/1589

Doen Hubrecht Cornelisz Hocke de eed als principaal voogd en Hubrecht Willems als
toeziende voogd over de wees van wijlen Jacobmijne Cornelisdr.
8 september 1589 akkoord tussen Marinus Pauwels enerzijds, en de voornoemlde
voogden anderzijds; Marinus Pauwels behoudt de boedel en zal het kind van Jacobmijne
Cornelisdr onderhouden tot meerderjarigheid en dan 10 pionden uitkeren.
8 juni 1603 bekent Cornelis Dignis, verwekt door Jacobmijne Cornelisdr, van zijn voogd
Hubrecht Cornelisz Hocke voldaan te zijn van de bovenstaande 10 ponden.

f 77 8/6/1589

Doen Crijn Bastiaens en Marinus Cornelisz de eed als voogden over de kinderen van
wijlen Cornelis Claesz.

f 77 8/12/1589

Doet Jan Piers Verlucht d eed als voogd over de wees van wijlen Nellekn Andriesdr, die
huisvrouw was van Thomas Crijnse Smit.
8 december 1589 akkoord tussen Thomas de Smit en Jan Piers Verlucht; Thomas de
Smit behoudt de boedel en zal het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 1 pond
uitkeren.

f 77v 9/5/1590

Doen Michiel Adriaens, als principaal voogd, en Jan Cornelisz Hocke, als toeziende
voogd, de eed over de wezen van wijlen Hubrecht Lenerts Rosch.
9 mei 1590 akkoord tussen Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Hubrecht Lenerts,
geassisteerd door Jan Jans Huge, haar gekozen voogd, enerzijds, en de voornoemde
voogden anderzijds; zij behoudt de gehele boedel en de schulden en zal de kinderen
genaamd Lenert Hubrechts, Pieter Hubrechts, Adriaen Hubrechts, Mayken Hubrechts en

Neelken Hubrechts onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 4 ponden uitkeren; de
goederen gelegen in Brabant zijn niet in deze uitkoop begrepen.
f 77v 31/8/1590

Doen Willem Pauwels en Anthonis Cornelisz Cuijl, als principaal voogden, en Hubrecht
Willems, als toeziende voogd, de eed over de wezen van wijlen Hubrecht Pauwels.
5 juni 1591 akkoord tussen Adriaenken Cornelisdr, weduwe van Hubrecht Pauwels,
geassisteerd door haar gekozen voogd Jan Piers Verlucht, enerzijds, en de principale
voogden anderzijds; zij behoudt de boedel en de schulden en meot haar drie lµkinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en daarna elk 20 ponden uitkeren; in deze uitkoop is
de hoeve gelegen in Oud Vossemeer, groot circa 7 gemeten, niet begrepen.
27 februari 1594 bekent de voogd Willem Pauwels, ten behoeve van de Dingenken
Hubrechtsdr oud 16 jaar en 3 maanden, 20 ponden te hebben ontvangen.
9 maart 1599 bekent Willem Pauwels 40 ponden te hebben ontvangen voor de andere
twee wezen, waarbij nog één jaar rente voor het aandeel van Jacobmijnken Hubrechtsdr.

f 78 1/6/1591

Doet Cornelis Adriaens van Eeckele de eed als voogd over de wezen van wijlen
Lambrecht Geertsen.
3 juni 1591 staat en inventaris gedaan van de nalatenschap van wijlen Lambrecht
Geertsen ten overstaan van de voogden Jan Faes en Cornelis Adriaens; baten: de
vruchten te velde, vee, inboedel en goederen gelegn in Brabant; schulden aan Anthonis
Jans en Jan Faes; aan knechthuur; aan Lopsen; aan Pier Thijssen en Jan Claessen; aan
Adriaen Leys Duyvesteyn; aan Jan de Lakencooper; aan Cornelis de schoenmaker; aan
de rentmeester Dalles; aan Dignus Commers [chirurgijn] wegens "meesteren"; aan Jacob
Lam; aan Marinus Crijns wegens gelagen; aan Cornelis Commers; aan Adriaen Piers en
aan de voorkinderen wegens de uitkoop 60 ponden; netto blijft er 542 ponden over,
waarvoor de helft voor de kinderen.
4 juni 1591 akkoord tuusen Dingenken Willemsdr, weduwe van Lambrecht Geertsen,
geassisteerd met haar gekozen voogd Marinus Crijnssen, enerzijds, en Cornelis
Adriaens Eeckele en Jan Faesen en Anthoenis Jansz, voogden over de kinderen van
Lambrecht Geertsen, anderzijds; Dingenken Willemsdr behoudt de boedel en de
schulden, zij zal de kinderen elk 13 ponden uitkeren, de vóórkinderen vanaf Bamis
aanstaande in termijnen; de nakinderen zal ze onderhouden tot ze 13 jaar oud zijn en
dan elk 21 ponden uitkeren; samen 147 ponden voor vóór- en nakinderen; de
vóórkinderen krijgen nog 16 ponden voor hun moerderlijk goed; tevens zal de weduwe
het jongste van de vóórkinderen onderhouden overeenkomstig de akte van uitkoop van
het moederlijk goed. De goederen gelegen in Brabant zijn niet in deze uitkoop begrepen,
waarop zowel Dingenken Willemsdr als Lambrecht Geertsen daar aanspraak hadden
toen zij trouwen en nog tijdens hun huwelijk hadden verworven.Cornelis Adriaens zal een
staat brengen van de goederen gelegen in Brabant [zie f 79v 26 februari 1592]

f 78v 23/8/1591

Dot Dignus Jansen de eed als voogd over de wezen van Wijlen Hubeken Cornelisdr,
verwekt door Cornelis Adriaen Thoone.
23 augustus 1591 akkoord van Dignus Jansen, als voogd, met Cornelis Adriaens
voornoemd, als vader; Cornelis Adriaens behoudt de boedel, uigezonderd de goederen
die gelegen zijn in Brabant die in deze niet betrokken worden; hij zal de kinderen
genaamd Adriaen, Mayken, Thoonken, Tanneken en Hubeken onderhouden to
meerderjarigheid en dan 4 ponden elk uitkeren; Cornelis Adriaens zal zolang de
inkomsten uit de goederen in Brabant genieten.

f 79 26/12/1590

Akkoord van Dingne Cornelisdr, weduwe van Adriaen Cornelisse Hackert, geassisteerd
door haar broer Claes Cornelisz Boldert, enerzijds, en Geert Stoffels, gehuwd met
Janneken Adriaensdr, namens de wezen van Adriaen Hackert met namen Jacob
Adriaens, een vóórkind, en de nakinderen Cornelis Adriaens, Neelken Adriaens, Mayken
Adriaens en Crijnken Adriaens; de weduwe moet de kinderen onderhouden tot
meerderjarigheid en dan elk een ooilam geven of 10 schellingen Vlaams. Dit akkoord is
goedgekeurd door de baljuw en schepenen op 9 juli 1591.

f 79 30/7/1591

Akkoord tussen Dignus Jansz, als grootvader, met Cornelis Michiels, als vader, over de
wees van wijlen Mayken Dignus, met name Jan Cornelisz; Dignus Jansz zal de wees
onderhouden tot meerderjarigheid; Cornelis Michiels zal het goed dat hij bij zijn huwelijk
had ingebracht behouden, terwijl Dignus Jansz het goed zal verkrijgen dat zijn dochter

Mayken Dignus bij haar huwelijk had ingebracht; de goederen verkregen staande het
huwelijk zullen half of half verdeeld worden; bij meerderjarigheid van de wees zal Dignis
Jansz hem nog 4 ponden uitkeren.
F 79v ^26/2/1592 Staat en inventaris van de goederen gelegen in Brabant toekomende aan de wezen van
wijlen Lambrecht Geerts door de voogd Cornelis Adriaens van Eeckele.
I. de goederen die deelbaar zijn gekomen van Lambrecht Geerts: 1 gemet ettingen bij
Riddervaert gelegen onder de Hoevende bancke onder Etten; een bunder land in de
Banckstrate in de stde van Wouter Jans van Rien, gelegen als voren en 1 1/2 gemeten in
de beemden van het dorp Hoeven;
II. de goederen, die ook deelbaar zijn, gekomen van Wouter Jan van Rijen, de
grootvader van de kinderen: 1 1/2 gemet in de Banckestrate gelegen onder de Hoevende
vierschaar; 3 gemeten land gelegen bij Laureys Staels als voren, belast met jaarlijks 3
guldens voor de beneficie van heer Pieter Godschalck; 250 roeden land in de Geerstrate,
belast met een jaarlijkse rente van een viertel rogge ten behoeve van de armen van
Breda; renten: op het weeshuis van Cornelis Joos te Breda op de Legen Donck; een
rente verledne bij Goort Thonis Denisz c.a., alles samen 97 ponden; de ene helft van de
vóórkinderen hun toekomende van hun moeder, de andere helft voor de gemene boedel
van Lambrecht Geerts, welke helft weer voor de helft toekomt aan Melchior Lmabrechts,
de andere "smal helft" de vóór- en nakinderen.
III. de goederen gekomen van Dingenken Willemsdr: te Steenbergen in Graef
Heynricxpolder circa 4 gemeten, tevens aldaar in de Ruvere 2 stukjes van circa 442
roeden; circa 11 gemeten in twee gedeelten in 't Westland onder Steenbergen, samen
circa 90 ponden; hieruit krijgen de weduwe en de kinderen van Lembrecht Geerts de
helft, van de andere helft 1/3 deel omdat Lambrecht Geerts "een hoofddeel uitgekocht
heeft"; om moeilijkheden te voorkomen is een akkoord gesloten door Cornelis Adriaens,
voogd over de kinderen, met Bouwen Jans, gehuwd met Mayken Lambrechts, en met
Melchior Hubrechts, gehuwd met Dingenken Willems: de kinderen behouden alle
goederen te Steenbergen en Melchiot behoudt de goederen gekomen van Dingenken
Willemsdr.
IV. Andere goederen gelegen te Etten, waarvan de voogd zecht dat ze niet deelbaar zijn:
3 gemeten in Creytenberch en nog 1 gemet; een stede met huisinge groot circa 1100
roeden, belast met een rente van een viertel rogge ten behoeve van de armen te Etten;
een stedeke op 400 roeden grond; een halve bunder wei aan de Ribbewaert; 800 roeden
aan de Nieuwe Donck; 1 gemet Heyblocks.
V. De volgende goederen waarvan Melchiot Hubrechts zegt dat ze hem alleen
toebehoren wegens de uitkoop: een schuldbrief op Cornelis Franke van 470
Carolusguldens, waarin de erfgenamen van Philips Cornelisz voor de helft komen; de
penningen uit een geloste rentbrief door Crijn Adriaens Struve die Dingenken Willemsdr
heeft gehad; van alle laatste goederen wordt hier geen deling gedaan.
De voogd belooft de jongste van de vóórkinderen genaamd Cornelis en de nakinderen te
zullen onderhouden tot mei aanstaande.
14 maart 1594 de voogden Jan Faes en Cornelis van Eeckele bekennen, samen met
Heyndrick Jacobs en Hermen Jans, enerzijds, een akoord te hebben gesloten met
Bouwen Jansz, anderzijds: laatstgenoemde zal 100 guldens op rente krijgen uit de
boedel, terwijl hij bekent van enkele andere gelden voldaan te zijn.
f 81 24/5/1592

Doet Cornelis Adriaens Thoone de eed als voogd over de wezen van wijlen Cornelis
Heynricx Verstelle.
24 mei 1592 akkoord van Cornelis Adriaens Thoone, als voogd, enerzijds, met Francke
Jansdr, weduwe van Cornelis Heynricx Verstelle, geassisteerd met haar gekozen voogd
Jan Piers Verlucht, anderzijds; de weduwe behoudt de boedel en moet de kinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en dan 15 schellingen uitkeren, waarbij nog gevoegd
dient te worden het geld dat Stoffel Heynricx, de oom van de wezen, nog van zijn broer
Cornelis Heynricx Verstelle tegoed had, maar nu aan de wezen heeft geschonken.

f 81 17/1/1592

Doen Marten Piers als principaal voogd en Jasper Cornelisz Lopsen, als toeziende
voogd, de eed over [de wezen van] wijlen Corvinck Piers.
17 november 1592 doet Matthijs Piers de eed als voogd over de voornoemde wezen.
17 september 1593 kaveling van de goederen die het sterfhuis van Corvinck Piers en
Cornelis Pieters Schipper gezamelijk toekomen.

- het sterfhuis van Corvinck Piers: 6 gemeten in de Leguit polder; 2 1/2 gemeten onder
Tholen in de 1500 Gemeten polder, gekomen van Huych Cole
- het sterfhuis van Cornelis Pieters: 4 1/2 gemeten te Oud Vossemeer en 3 gemeten
vroone aldaar, alles gekomen van Ambrosius Colijn.
20 januari 1594 kaveling van de landen tussen Jan Barentsen Smout, gehuwd met de
weduwe van Corvinck Pieters, en de wezen van Corvinck Pieters:
Kavel A: in Vossemeer: in de Moerdijck 14 gemeten; de weien bij Quackelaers groot 10
gemeten; het land dat gepacht wordt door Hubrecht Hocke, groot 7 gemeten; het land
naast de meet en het land dat gepacht wordt door Jan Cornelisz, samen vier stukken
groot 7 gemeten; het land aan de noordzijde van de Lang Weg, gepacht door Marinus
Thoone, groot 2 gemeten; het minste stuk, dat gepacht wordt door Frans de Weeffver,
groot 2 gemeten; het land gepacht door Cornelis Cuyl, achter en voor het huis, groot 3
gemeten; het land gepacht door Jan Barents gelegen bij Quackelaers; verder nog het
land te Tholen: het land dat Kaesboort pacht, groot 2 gemeten; alsmede het land te Sint
Maartensdijk in 't Nieuwland en te Poortvliet, alles tezamen ruim 60 gemeten; kavel A
wordt toegewezen aan Jan Barents, die dan 4 ponden moet uitbetalen aan de verkrijger
van kavel B.
Kavel B: landen gelegen te Vossemeer in verschillende polders, verpacht aan Assuerus,
Cornelis Breyel, Jan Meerts, Franck Crijns en Cornelis Rolle; het land vóór en achter
Mels Hubrechts huis en het land gepacht door Frans de Wever; verder land te Tholen,
Sint Maartensdijk en Poortvliet; kavel B, groot alles tezamen circa 66 gemeten, wordt
toegewezen aan de wezen.
f 82v 19/9/1593

Doen Cornelis Cornelisz, als principaal voogd, en Jan Gillisz, als toeziende voogd, de
eed over wezen van wijlen Pieter Cornelisz Wintter.
29 december 1595 voornoemde voogden wordt gelast rekening te doen.

f 82v 21/11/1594

Doen Pieter Geerts, als principaal voogd, en Cornelis Cornelisz 't Hoff, als toeziende
voogd, de eed over de wezen van wijlen Steven Guebels.

f 83 21/11/1593

Doen Cornelis Michiels Rolle, als principaal voogd, en Pieter de Brammer, als toeziende
voogd, de eed over de wezen van wijlen Hubrecht Bartels.

f 83 11/2/1594

Doet Pauwels Heynricx Coij de eed als voogd over de wezen van wijlen Jan Cornelisz
Boir.
2 juni 1595 akkoord tussen Pauwels Heynricx Coij, als voogd van de wezen, met
Neelken Stoffels, geassisteerd met haar gekozen voogd Jan Piers Verlucht: zij behoudt
de boedel en moet de drie kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 5
schellingen uitkeren.

f 83v [1594]

Doen Jan Claesz Cole, als principaal voogd, en Jan Cornelis Geerts, als toeziende
voogd, de eed over de wees van Claes Cornelisz Cole, verwekt bij wijlen Mayken
Claesdr. Schepen: Pouwels Coij.

f 84 23/5/1594

Akkoord tussen Luenken, de weduwe van Hubrecht Piers Spelle, enerzijds, met
Ghijsbrecht Piers Spelle en Stoffels Piers Spelle, broers van Hubrecht Piers Spelle, als
voogden over de wezen van Hubrecht Piers Spelle anderzijds: de weduwe behoudt de
boedel en moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid.

f 84 10/7/1594

Doen Marinus Marinusse Bode, als principaal voogd, en Andries Bastiaens, als
toeziende voogd, de eed over de wees van wijlen Dancker Bastiaens, genaamd Mayken.

f 84v 6/12/1594

Doet Anthonis Geerts de eed als voogd over de wezen van wijlen Pieter Geerts,
"molenbaes".
6 december 1594 akkoord van Anthonis Geerts, als voogd, met Neelken Adolfsdr,
weduwe van Pieter Geerts, geassisteerd door haar vader Odolph [Lambrechts]: zij
behoudt de boedel en zal de twee kinderen van haar en Pieter Geerts onderhouden tot
meerderjarigheid en dan elk circa 5 schellingen uitkeren.

f 84v 3/3/1595

Staat en inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Marinus Adriaens,
overgebracht door zijn weduwe; slechts 2 koeien, een bed en wat huisraad; lasten te
betalen aan Cornelis Heynricx wegens "gorsettinge" en huishuur: 32 Carolusguldens; de
weduwe behoudt de boedel end e schulden en moet hun weeskind onderhouden tot

meerderjarigheid.
f 84v [3/3/1595]

Doen Joos Adriaens, als principaal voogd, en Bastiaen Ingels, als toeziende voogd, de
eed over de wees van Simon Ingels.

f 85 29/3/1595

Wordt Pieter Joosse Wolff, die voogd was over de wees [wezen] van Martine
Meertensdr, van deze voogdij, na rekening te hebben gedaan, ontslagen, omdat de wees
[wezen] nu getrouwd is [zijn].

f 85 10/4/1595

Doet Jan Cornelis Hertssen de eed als voogd over zijn minderjarige broers en zusters.

f 86v 1/8/1595

Doen Meeus Dignus de eed als voogd en Jan Cornelisz Lamsen als toeziende voogd
over de wezen van wijlen Jacob Lenerts.

f 88 18/2/1596

Doen Goris Nijlen de eed als principaal voogd en Aert Jans als toeziende voogd over de
wezen van wijlen Frans Heynricx.
18 februari 1596 akkoord van Aelken Laureysdr, weduwe van Frans Heynricx met de
voornoemde voogden; zij behoudt de boedel en moet het kind onderhouden tot
meerderjarigheid en dan zoveel uitkeren "als sij 'tselve is gunnende".

f 89 10/4/1597

Doet Steven Jans de eed als voogd over de wees van wijlen Jan Jans.

f 89 12/10/1597

Doet Marinus Pauwels de eed als voogd over de wees van Willem Adriaens, verwekt bij
wijlen Mayken Adriaens, die huisvrouw was van Marinus de Bode.
19 oktober 1597 wordt Pieter de Brammer aangesteld als administrateur over de
goederen nagelaten door wijlen Marinus de Bode.
21 oktober 1597 doet Laureys Jacobsz de eed als principaal voogd over de kinderen en
vóórkinderen van Marinus de Bode, verwekt bij Mayken Adriaensdr.
20 oktober 1597 doet Jan Cornelisz Hutspot de eed als toeziende voogd over de
voornoemde wezen.

f 90 14/12/1597

Doen Marinus Thijs, als principaal voogd, en Marinus Jans Backer, als toeziende voogd,
de eed over de wezen van wijlen Cornelis Adriaens Heere.
1 februari 1600 akkoord van voornoemde voogden met Geertruyt de weduwe van
Cornelis Adriaens Heere; de weduwe behoudt de boedel en schulden en de 2 kinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk circa 6 schellingen uitkeren; Marinus Thijs
heeft beloofd de weduwe, "voor deze leventijd" 2 dagen per jaar met zijn paarden te
zullen helpen en Marinus Janse heeft hetzelfde beloofd voor 3 dagen per jaar.

f 90 1/5/1598

Doet Jacob Cornelisz Lamsen de eed als voogd over de wezen van wijlen Mauken
Marcelis, verwekt door wijlen Cornelis Lamsen.

f 90v 31/5/1598

Doet Anthonis Willemse de eed als voogd over de nagelaten wezen van Luenken
Heynricxdr, die huisvrouw was van Geert Cornelisz Gantel.

f 90v 21/6/1598

Doet Cornelis Matthijsz Vogelsanck de eed als voogd over de wezen van wijlen
Tanneken Cornelisdr, zijn zuster, die huisvrouw was van Soffel Jans.

f 91 28/6/1598

Doen Cornelis Matthijsz Ronde, als principaal voogd, en Cornelis Adriaens Thoone, als
toeziende voogd, de eed over de nagelaten kinderen van wijlen Paes Matthijssen Ronde.

f 91v 20/6/1598

Doet Pieter de Brammer de eed als voogd over de wezen van wijlen Geert Marinusz,
verwekt bij wijlen Tanneken Piersdr.

f 92 12/7/1598

Doen Jacob Wolffs en Jacob Goyverts de eed als voogden over de kinderen van
Cornelis Gandwolfs.
12 juli 1598 doen de voogden afstand van de boedel ten behoeve van de kinderen, hun
aangekomen na het overlijden van hun vader.
12 juli 1598 Pieter Geerts en Pauwels Coy worden aangetseld als administrateurs van de
boedel.

f 92 8/12/1598

Doet Jan Domus de eed als voogd over de wees van wijlen Stijnken Domusdr, waar de
vader van is Claes Cornelisz Hackert.
18 december 1598 a kkoord van de voornoemde voogd met Claes Cornelisz; de vader
behoudt de boedel en moet zijn kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 8 ponden

uitkeren.
f 92v 8/12/1598

Doet Marinus Noutsen de eed als voogd over de wees van wijlen Pieter Nouts.

f 92v 27/12/1598

Doet Pieter Jans Donck de eed als voogd over het weeskind van Lijnken Jans, verwekt
door Marinis Adriaens.

f 92v 6/1/1599

Doet Cornelis Cornelisz Peter de eed als voogd over de wezen van wijlen Cornelis
Thonisz.

f 93 12/1/1599

Doet Hubrecht Willems de eed als voogd over de wees van Heynrick Wouters genaamd
Wouter Heynricx, verwekt bij [...].

f 93 26/2/1599

Doet Dignus Jans de eed als voogd over de wezen van wijlen Aert Jans Cocq.
3 maart 1599 doet Cornelis Trampel de eed als voogd over voornoemde wezen.
10 maart 1599 akoord van de weduwe van Aert Jans Cocq, geassisteerd met haar vader
Laureys Jans, met de voogden; de weduwe zal de drie kinderen van Aert Jans Cocq met
namen Martijnken, Hubrecht en Cornelis één jaar onderhouden voor respectievelijk 2, 3
en 4 ponden, terwijl de voogden de kleren uit de gemene boedel moeten betalen.
10 maart 1599 Laureys Jans neemt aan om het oudste kind genaamd Mayken (sic) één
jaar te wullen onderhouden; de kleren zullen uit de gemene boedel worden betaald.
4 juni 1600 akkoord van Dignus Cocq en Cornelis Tramper, als voogden, met de moeder
van de voornoemde kinderen; de moeder zal het oudste kind tot 12 jaar onderhouden en
het jongste tot 16 jaar; Dignus Cocq heeft aangenomen het middelste kind te
onderhouden tot 16 jarige leeftijd.

f 93v 20/6/1599

Doet Goris Cornelisz de eed als voogd over de kinderen van Janneken Cornelis, verwekt
door Dignis Jans.

f 94 12/9/1599

Doet Cornelis Cornelisz Cole de eed als voogd over de wezen van wijlen Jan Cornelis
Geertsen, verwekt bij Nelleken Cornelisdr Cole.
19 september 1599 doet Marten Cornelisz de eed als toeziende voogd over voornoemde
wezen.

f 94v 30/3/1600

Doen Crijn Jacobs de eed als voogd en Crijn Jans als toeziende voogd over de wezen
van wijlen Jan Geerts.

f 95 19/6/1600

Doen Adriaen Lamsen de eed als principaal voogd en Claes Jans, wonende onder
Tholen, als toeziende voogd over de wees Marinus Jacobs Nodde, kind van wijlen Jacob
Marinisse Nodde en wijlen Nelleken Rochusdr.
25 juli 1600 neemt Adriaen Lamsen aan de voornoemde wees 4 jaar te zullen
onderhouden, terwijl hij de boedel krijgt en de schulden betaalt. Hij zal het kind niet
langer behoeven te onderhouden als zijn huisvrouw komt te overlijden.

f 96 17/2/1601

Wordt Pauwels Heynricx voogd over de wezen van wijlen Jacob Gandwolffs.
17 april 1601 doet Pauwels Heynricx voornoemd de eed als voogd.
Schepenen: Pieter Geerts en Melchior Hubrechts.

f 97 30/4/1601

Wordt Anthuenis Pieters voogd over de wezen van wijlen Franck Piers Roover, zijn
broeder.
30 april 1601 uitkoop met de weduwe van Franck Piers Roover, omdat de voogd wegens
ziekte van zijn vrouw geen voogd kan blijven; gedaan met toestemming van de baljuw en
de 'wethouders' Goris Piers en Melchior de Bonte.
6 mei 1601 akkoord van de weduwe van Franck Piers Roover, geassisteerd door
Pauwels Heynrocx Coij haar gekozen voogd, enerzijds met Geert Lambrechts en
Cornelis Willems, beiden getrouwd met een vóórdochter van Franck Piers Roover,
anderzijds; de weduwe behoudt de boedel: hoeve, land, have, 'muelen' en geld alsmede
de schulden, waarna zij aan Geert Lambrechts en Cornelis Willems voor hun "vaderlijk
goed" 84 ponden zal uitkeren.
4 november 1601 bekent Cornelis Willems, mede namens Geert Lambrechts, voor een
deel voldaan te zijn.

16 november 1602 bekennen Geert Lambrechts en Cornelis Willems van Jan Pier
Claessen, getrouwd met de weduwe van Franck Piers Roover volledig betaald te zijn.
Schepenen: Cornelis Michiels Rolle en Goris Piers.
f 101 8/1/1600

Opmeting door de landmeter Cornelis Fransz Houck te Steenbergen ten verzoeke van
Laureys Cornelis Jacopsen, als voogd over de wees van wijlen Willem Adriaensen en
vanwege "de wijlen Marinus Marinusz Bode", van de hoeve en landerijen die de wezen te
Halsteren hebben [veel landerijen genoemd met veldnamen en gebruikers].
13/3/1600 idem opmeting van een hoeve en landerijen te Wouw in de gehuchten
Westelaer en Oosterlaer.

[Voor de hier ontbrekende akten zie fol. 223 - fol. 271]
f 105 6/9/1609

Wordt Heunrick Willems principaal voogd en Pieter Diericx toeziende voogd over de
wezen van wijlen Jan Jorisz, verwekt bij Neelken Pietersdr.
Schepenen: Geert Domus en Jacques Verlucht.
7 september 1609 Akkoord tussen Neelken Pietersdr, weduwe van Jan Jorisz,
geassisteerd met Crijn Jans haar gekozen voogd, enerzijds en de bovengenoemde
voogden anderzijds: de weduwe behoudr de boedel, waaronder huis, huisraad, juwelen
en geld alsmede de schulden en moet haar vijf kinderen met namen Mayken, Lijncken,
Pieterken en Neelken Jansdr en Joris Jansz onderhouden tot meerderjarigheid en dan
elk 20 schellingen uitkeren.
Schepenen: Geert Domus, Jacques Verlucht en Pauwels Heynricx Coij.

[Voor de hier ontbrekende akten zie fol. 223 - fol. 271]
f 106 7/7/1615

Doet Aert Aertssen van Vieuw Vossemeer de eed als pricipaal voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Aert Jacobsen, zijn vader, waar de moeder van was
Adriaenken Aertsdr.
Getuigen: de baljuw van Dalen, en Jacques Verlucht, Jan Cornelisse en Anthonis de
Bruyne, schepenen.
9 juli 1615 akkoord van Adriaenken Aertsdr, weduwe van Aert Jacobsen, geassisteerd
door Anthonis de Bruyne, werhouder van Vossemeer haar gekozen voogd in deze,
enerzijds, en de oudste zoon van Adriaenken Aertsdr en Aert Jacobsen, voor zichzelf en
als voogd over zijn minderjarige broers en zusters met namen Cornelis Aerts, Jacob
Aerts en Maicken Aerts alsmede Jan Aerts en Neelken Aerts meerderjarige broer en
zuster, anderzijds; de weduwe behoudt de boedel, ook de hoeve en de landen en de
schulden; zij zal de minderjarige kinderen onderhouden tot 17 jaar en dan elk 200
carolus gudens uitkeren; Aert Aerts heeft bij zijn huwelijk reeds 350 guldens gehad, hij
moet de 150 carolus guldens die hij boven het vaderlijk erfgoed heeft gehad aan zijn
broer Jan Aerts betalen; om goede vriendschap te behouden met Cornelis Bastiaens,
gehuwd met Mailen, ee, natuurlijke dochter van Aert Jacobsen, krijgen deze 10 ponden
te weten van de weduwe 4 ponden en van elk kind 1 pond.
10 oktober 1613[sic] verklaart Adriaen Marinisse, gehuwd met Mayken Aerts, voldaan te
zijn voldaan te zijn van het aandeel van zijn vrouw te weten 194 guldens.

f 107 23/8/1615

Doen Cristiaen Crul, timmerman op Nieuw Vossemeer, de eed als principaal voogd en
Jan Cornelisse opte Barte, wethouder te Nieuw Vossemeer, de eed als toeziende voogd,
over de kinderen van wijlen Maicken Lenaerts uit twee verschillende huwelijken.

f 108 19/10/1615

Doet Huybrecht Melsse de Bonte, wonende te Steenbergen, de eed als principaal voogd,
over de wezen van wijlen zijn broer Niclaes Mels, waar de moeder van was wijlen
Neelken Adriaens, welke kinderen genaamd zijn Pieter, Barbera, Engelken en
Adriaenken; tevens doet Stoffel Huybrechts, wethouder van Vossemeer, de eed als
toeziende voogd

f 110 8/12/1615

Doet Aert Cornelisse Huyben de eed als principaal voogd over de minderjarige kinderen
van wijlen Cornelis Huybrechts alias Neel Huyben, zijn vader.

f 111 29/6/1616

Akkoord tussen Janneken Adriaensdr, weduwe van Marinus Pouwels, geassisteerd door
Aert Jans Ketelaer, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en Dignis Jans, voor zich en
voor zijn kinderen verwekt bij wijlen Sijnken Marinusdr, anderzijds; de partijen houden de
goederen in gemeenschap zoals dit was tijdens het leven van wijlen Sijnken Marinusdr,
er zullen nadere regelingen worden getroffen maar vooralsnog zijn zowel de weduwe

Janneken Adriaensdr en de weduwnaar Dignis Jans nog niet hertrouwd; Dignis Jans
mag wel 2 gemet lijnzaad zaaien op de het land.
f 112 2/7/1616

Worden uit de magistraat verkozen Stoffel Marinisse tot voogd en Helmis Jans als
toeziende voogd over de kinderen van wijlen Niclaes Dominicus, waar de moeder van is
Loenken Jans.

f 112v 8/12/1616

Doet Willem Willemse in den Broeck de eed als voogd over de kinderen van wijlen Jacob
Engelen, waar de moeder van was wijlen Neelken Adriaens, laatst in huwelijk gehad
hebbende Govaert Joossen, wonende op Nieuw Vossemeer.
3 januari 1617 akkoord tussen Willem Willemse in den Broeck als voogd over de drie
wezen van Jacob Engelen en Neelken Adriaens, enerzijds en Govert Joossen,
weduwnaar van Neelken Adriaens, anderzijds: Govert Joossen behoudt de boedel en de
schulden en zal de drie kinderen 825 carolus guldens uitkeren voor hun moederlijke
erfdeel, onverminderd de 24 ponden die de kinderen nog te goed hebben wegens de
uitkoop van hun vaderlijke goed; Govert Joossen behoeft de kinderen niet te
onderhoude, wel moet hij ze kleren geven.
23 januari 1617 worden als borg voor deze uitkoop gesteld Cristiaen Crul en Cornelis
Pieters van Gelre.
17 december 1631 wordt verklaard dat Govert Joossen voornoemde kinderen heeft
voldaan.

f 114 15/2/1617

Doen Geubel Stevenssen, als oom, en Reuner[?] Meuss de eed als voogden over het
weeskind van wijlen Marinis Anthonisse Backer, waar de moeder van was Jacobmijnken
Stevensdr, genaamd Marinis oud 3 jaar.

f 114v

[Blanco]

f 115 14/3/1617

Verschijnt te Vossemeer mr. Jean Bertelot, chirurgijn onder de compagnie van wijlen
kapitein Jacques Bersaux, als vader van zijn drie kinderen verwekt bij wijlen Neelken
Lievensdr, overleden alhier binnen Vossemeer omrent 5 jaar geleden, enerzijds en
Reynier Lievens, oom van de kinderen, wonende te Poortvliet, anderzijds: Jan Bertelot,
de vader, behoudt de boedel en zal de kinderen met namen Willemijnken, oud 13 jaar,
Lieven, 10 jaar, en Mayken, 8 jaar, onderhouden tot ze 17 jaar oud zijn en dan elk 6
ponden uitkeren.

f 115v 13/3/1617

Doen Marinus Cornelissen Beduyte de eed als voogd en Pieter Geertssen als toeziende
voogd over de drie kinderen van wijlen Jan Pierssen Poot, waar de moeder van is
Maicken Lenert Hackers.
14 maart 1617 akkoord tussen Maicken Lenert Hackers, weduwe van Jan Pierssen Poot,
geassisteerd door Adriaen Engelsen, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de
voogden Marinus Cornelissen Beduyte en Pieter Geertssen anderzijds: de weduwe
behoudt de boedel en zal haar drie kinderen met namen Neelken, oud circa 12 jaar,
Lenaert, 9 jaar, en Cathelijnken, 1 jaar, onderhouden tot ze 14 jaar zijn en als de moeder
het belieft ze naar school laten gaan en daarna elk 2 ponden uitkeren; de weduwe
verbindt hiervoor haar "huysinge" waar ze woont en waar haar man is overleden op de
hoek van de straat in de Kalisbuurt in de Kerkpolder.
1633 Aernout de Conynck, gehuwd met Neeltien Jans, en Leendert Jansen verklaren
van de voorgaande uitkoop voldaan te zijn.
Was getekend A. Liens

f 116 13/4/1617

Doen Lenaert Meertens, als oom, en Jan Pietersen van de Heene, de eed als principaal
voogd en toeziende voogd over de kinderen van wijlen Jasper Meertens, waar de
moeder van is Anneken Andriesdr; akkoord ten overstaan van Geeraert Aertsplaets,
behuwd oom van de kinderen, tussen de de weduwe ne moeder enerzijds en de
voogden anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en moet de kinderen, met namen
Neelken, 10 jaar, Commerken, 6 jaar, Maicken, 4 jaar, en Meerten, 2 jaar, onderhouden
tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 2 ponden uitkeren.
Getuige: de baljuw Witten Wittensz.

f 116v 18/4/1617

Doet Matteus Domussen de eed als voogd over het weeskind van Jan StoffelsenCramer,
waar de moeder van was wijlen Grietken Adriaensdr, genaamd Neelken Jans.

f 117 26/4/1617

Akkoord tuusen Daniel Joossen, optredende namens Neelken Huybrechtsdr, eerder
weduwe van Anthonis Cornelissen alias Cleyn Thoene, enerzijds en Adriaen Engelsen,
door de magistraat gekozen voogd van de vier kinderen van Anthonis Cornelissen en
Neelken Huybrechtsdr: de weduwe zal de vier kinderen onderhouden tot 16 jaar en dan
elk 9 carolus guldens uitkeren.

f 117v 17/4/1617

Doet Claes Huybrechts Cock de eed als voogd over het weeskind van wijlen Elisabeth
Cornelisdr, waar de vader van is Cornelis Jacobsen Vrouchop.
25 april 1617 akkoord tussen Claes Hubrechts Cock en Cornelis Jacobsen Vrouchop
weduwnaar van Elisabeth Cornelisdr: de vader zal het kind genaamd Colijnken, oud circa
1 1/2 jaar onderhouden tot het 16 jaar oud is en dan 13 ponden uitkeren.

f 118 [1617]

Akkoord van Jan Pluys, nu getrouwd met Janneken Adriaen Cruyxdr, eerder weduwe
van Mahieu de Lange, enerzijds en Jacob Claessen, wonende op Piershouck, oudoom
en voogd van Pieter de Lange, zoon van Mahieu de Lange en Janneken Adriaens
Cruyxdr, die nu mondig is: de weduwe heeft het kind altijd goed "opgebracht"; de
inventaris van de boedel was, toen Mahieu de Lange overleed, zeer gering en ze heeft al
meer dan genoeg voor hem gedaan, maar nu belooft ze hem nog eens 12 carolus
guldens, uit te keren met de goedkeuring van haar huidige man en Jacob Claessen.

f 118 12/7/1617

Akkoord tussen Dingenken Huybrechts, weduwe van Marinus Hartssen, geassisteerd
door Geubel Stevenssen, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de baljuw van
Poortvliet, Pieter Resen, vertegenwoordigende de voogdij van de vier kinderen van
Marinus Hartssen en Dingenken Huybrechts, met namen Susanneken, Huychken,
Huybrecht en Marijnis Marijnissen anderzijds: de weduwe behoudt de boedel bestaande
uit een huis, schuur, landerijen, inboedel, kleren, goud, zilver, juwelen alsmede de lasten
en zal haar kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 100 carolus guldens
uitkeren.

f 118v 22/1/1618

Doet Cornelis Hendricx, wethouder van Vossemeer, de eed over de wezen van wijlen
Jan van Oosten, overleden in "Rijckebuyrte", omdat de weduwe verklaarde van vaders
zijde "geen man's oir" alhier te lande te weten [omdat zij geen mannelijke verwanten van
vaders zijde hier te lande kent].
25 januari 1618 akkoord tussen Dingenken Niclaes van der Heyden, weduwe van Jan
Pauwelssen van Oosten, geassisteerd met haar broer Niclaes van der Heyden wonende
in Schakerloo, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en voornoemde voogd anderzijds:
de weduwe behoudt de gehele boedel en moet haar kinderen, met namen Huybrecht, 7
jaar oud, Davit 5 jaar, Susanneken, 3 jaar, en Claes Janssen van Oosten, 1 jaar,
onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 9 carolus guldens of een Rosenobel
uitkeren.
Getuigen: Witte Wittens, baljuw, Pieter Geerts, Geubel Stevens en Adriaen Engels,
schepenen en J. Valcke, secretaris.

f 119 23/1/1618

Doet Niclaes Huybrechts Cock, in de plaats van Cornelis Michiels Rolle, de eed over de
kinderen van wijlen Cornelis Matthijssen Vogelsanck.

f 119v 20/2/1618

Doet Anthonius Janse, wonende in Schakerloo, de eed als voogd over de kinderen van
wijlen Cornelis Janssen Man, daar de moeder van is [... niet ingevuld].

f 120 [circa 1618] Akkoord tussen Aert Cornelissen Huben, weduwnaar van wijlen Willemijnken
Hubrechtsdr, enerzijds en Cornelis Jan Matthijssen Wagemaker, als voogd over de drie
kinderen van Aert Cornelissen Huben en Willemijnken Hubrechtsdr anderzijds: de vader
behoudt de gehele boedel en moet de drie kinderen met namen Dingenken, 12 jaar,
Tanneken, 11 jaar, en Huycken, 5 jaar, onderhouden tot ze 14 jaar oud zijn en dan elk 2
ponden uitkeren.
f 120v 1/9/1617

Doet Sr. Pieter Dalen, oud baljuw van Vossemeer, de eed als principaal voogd en
burgemeester Marinus Corvincx, de eed als toeziende voogd, over de kinderen van
wijlen Pieter de Brammer, in leven secretaris van Vossemeer, waar de moeder van was
Heylken Corvinxdr.

f 121 20/9/1614

Akkoord tussen Matthijs Gilissen, gehuwd met de weduwe van Cornelis Cornelisse
Kuper, enerzijds en Leonaert Cornelisse Kuper, als oom en voogd over het weeskind van
Cornelis Cornelisse Kuper genaamd Cornelis, oud circa 1 1/2 jaar, verwekt bij
Susanneken Harmans, nu gehuwd met Matthijs Gilissen; Susanneken Harmans en

Matthijs Gilissen zullen het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 2 ponden
Vlaams uitkeren.
Was getekend Matth. Gillissen [met handmerk] en Leon C. Kuper [met handmerk].
6 februari 1618 wordt dit akkoord goedgekeurd door de weesmeesters; de reden dat dit
niet eerder is gebeurd is dat Leonaert Cornelisse Kuper in garnizoen lag in Vlaanderen
en niet eerder kon komen.
f 121v 25/4/1617

Akkoord tussen Hans Jacobsen Wissenburger bijgenaamd Den Duytser, weduwnaar van
wijlen Oitella Baltens, enerzijds en de baljuw als oppervoogd anderzijds: Hans Jacobsen
Wissenburger behoudt de boedel en zal zijn vier kinderen met namen Vathalina, oud 13
jaar, Jacob, 9 jaar, Janneken, 7 jaar, en Barbara, 2 jaar, onderhouden tot ze 16 jaar oud
zijnen dan elk 20 schellingen uitkeren.

f 122 22/7/1618

Doet Jacob Andriessen, wonend te Sint Annaland, de eed als principaal voogd en
Adriaen Engelse als toeziende voogd over de kinderen van wijlen Janneken Cornelisdr,
verwekt in twee huwelijken; eerst twee kinderen van wijlen Merten Cornelisse Hartssen
genaamd Cornelis en Jan Hartssen, het derde kind van wijlen Goris Cornelisse genaamd
Soetken Goris.
22 juli 1618 wordt mr. Cornelis Henrix gemachtigd de goederen uit deze boedel te
verkopen ten behoeve van de wezen en de schuldeisers.

f 122v 22/8/1616

Vertonen Huybrecht Mels de Bonte, als voogd over de wezen van zijn broer Claes Mels,
enerzijds en Reijer Pieters de Langue, administrateur van de boedel van Pieter Stevens,
zijn broer, anderzijds een akkoord in een geschil dat deze boedel had met wijlen Claes
Mels de Bonte.
23 juli 1616 akkoord in verband met een geschil tussen wijlen Nicolaes de Bonte, enig
erfgenaam van Neelken Jacobsdr, laatste huisvrouw van Adriaen Dircks, vervangende
de verdere erfgenamen (sic), enerzijds en Reijer Pieters als administrateur van de boedel
van wijlen Pieter Stevens de Langue anderzijds over de administratie die Pieter Stevens
heeft gehad over de nagelaten goederen van Adriaen Dircks, door tussenkomst van mr.
Francois Hessels en Pieter Joosz van Ruyen; de erfgenamen van Neeltje Jacobsdr
krijgen, naast wat zij volgens de rekening van Pieter Stevens kregen, nog 200 guldens.
Gedaan en uitgesproken door Pieter Joosz van Ruyen en mr. Francois Hessels in de
herberg "'t Serpent" te Delft in tegenwoordigheid van Jan de Molijn, notaris publiek.
De partijen beloven zich aan deze uitspraak te zullen houden in tegenwoordigheid van
Jan de Roon en Jan de Molijn.

f 124 19/10/1618

Doet mr. Cornelis Heynricx, als gekozen uit het college, de eed als voogd over de wezen
van wijlen Christijnken Marinusdr, waar de vader van is Dignus Janssen Keyser.
10 oktober 1618 akkoord tussen de voornoemde voogd enerzijds en Dignus Janssen
Keyser anderzijds, met toestemming van Janneken Adriaens, grootmoeder van de
wezen: de boedel bedraagt netto 72 ponden voor de wezen, de vader zal de twee
kinderen onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan hun erfdeel uitkeren.
3 februari 1619 stelt Dignus Janssen Keyser als borg Marinus Jans Verlucht en Crijn
Jansen Keiser.
2 augustus 1626 wordt Marinus Jans Verlucht als borg ontlast en wordt er land als
zekerheid gesteld.
10 maart 1628 wordt Dignus Janssen Keyser toegestaan door Cornelis Leenderts en zijn
schoonmoeder dat de kosten van de mondkost en leringe van zijn dochter te Dordrecht
ten laste van haar erfdeel komen.

f 125 19/10/1618

Doet Pieter van Dalen de eed als principaal voogd over de kinderen van wijlen Maicken
Jacob de Brammersdr, waar de vader van is Jacques Jansz Verlucht.

[Hierna volgen enkele kladaantekeningen gevonden op losse blaadjes bij fol. 126]
18/3/1612

Bernert Piersse op Vroubetkendijk als voogd te stellen over het vóórkind van Rokus
Janse.

18/3/1612

Pieter Lenerts Leyngte [ook: Lengte] als principaal voogd en Cornelis Gilliss als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Rochus Janse, verwekt bij Geylken

Anthuenis.
13/3/1612

Verzoekt Pieter de Brammer, als ontvanger van de Statenpenningen over 1611
toestemming om beslag te leggen op de goederen van, of gijzeling te doen van: Laurens
Crijnse voor 9 ponden, Gillis Gorisse voor 3 ponden, Adriaen Ingels voor 2 ponden,
Cornelis Jacobs Vrouchop voor 6 ponden, Sijmon van der Mere voor 2 ponden, Aert
Cornelisse voor 7 ponden, Cornelis Huybrechts voor 7 ponden en Pieter Crijns voor 3
ponden.

[ongedateerd]

Uitkoop van de weduwe van Rochus Jans: zij behoudt de boedel en de helft van het
land, de andere helft pacht ze van de kinderen en ze moet de twee kinderen van Rochus
Jans, Janne en Marinus onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn.

[1609]

Aantekeningen van de uitgaven gedaan door de baljuw en de rentmeester van
Vossemeer te Brussel aan verteringen.

[Einde kladaantekeningen]
f 126 7/12/1618

Doet Pieter Polij, wethouder, de eed als bij loting aangewezen voogd over de wezen van
wijlen Ysabeau Pieters van der Goes, waar de vader van is Joachum Thomassen,
tegenwoordig veerman op 't Botshoofd.
12 december 1619 akkoord van Joachum Thomassen, over de goederen van Isabeau
Pieters van der Goes, laatste huisvrouw van Joachim Thomassen, enerzijds en de
voornoemde voogd anderzijds: Joachum Thomassen behoudt de boedel en moet de
kinderen van voornoemd echtpaar met namen Cathalina, 5 jaar, en Jochum, 1 1/2 jaar,
onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 4 ponden uitkeren; als borg hiervoor stelt
hij o.a. zijn huis staande op de berm en "draybandendijk" bij het Botshoofd in de polder
van Oud Kijckuut.

f 126v 17/1/1619

Doet Jan Arsen de eed als principaal voogd en Anthonis Janssen Schipper als toeziende
voogd over de twee wezen van wijlen Aert Aerts, hun respective broer en zwager, waar
de moeder van is Neelken Dircx.
17 januari 1619 akkoord van de weduwe genaamd Neelken Dircx met de voornoemde
voogden: zij moet de twee kinderen onderhouden en voor hun vaderlijk goed 170
guldens uitkeren.

f 127 15/2/1619

Doet mr. Samuel Schepens, predikant te Sint Annaland, als voogd over de kinderen van
wijlen zijn vader mr. Geerardt Schepens, verwekt bij Sara Diertens zijn weduwe.
29 juli 1619 vertoont mr. Samuel Schepens het testament van Geeradt Schepens en
Sara Diertens d.d. 30 oktober 1614 voor notaris Jan Camerlinck te Vosmeer; de weduwe
moet aan haar kinderen elk 10 ponden uitkeren, voor de overige zaken wordt het
testament gevolgd.

f 128 15/10/1619

Akkoord waarbij Adriaen Geertssen, "inwonende buyrman" van deze heerlijkheid,
getrouwd met de weduwe van Gerrit Simonsen, belooft de kinderen van Gerrit Simonsen
met namen Mayken, Dingenken, Janneken, Simon en Jan Geeraertsen 100 guldens uit
te keren; omdat al zijn goederen verhypothekeerd zijn stelt hij wat vee tot onderpand voor
dit bedrag.

f 128 1/11/1619

Akkoord van Stoffel Marinusz, als voogd over de wezen van Claes Dominicus, enerzijds
en Joris Janse, kleermaker te Scherpenisse anderzijds: Joris Janse neemt aan om
Huybrecht Claessen, de zoon van Claes Dominicus, 3 jaar te zullen onderhouden en
hem het vak van kleermaker te zullen leren van 14 ponden; als Joris Janse komt de
overlijden dan moet zijn weduwe van jongen zolang onderhouden.

f 128v 24/11/1619 Toestemming van de weesmeesters voor Pieter Geeraertsen, als behuwd vader van de
kinderen van wijlen Hendrik Cornelisz Schriver, om twee percelen land te Schakerloo te
mogen verkopen ten behoeve van de wezen.
f 129 1/1/1620

Doet Geeraert Lenaerts, wonende in de Mosselhoek, als rechte oom, de eed als voogd
over de minderjarige dochter Aechtken Pieters verwekt bij wijlen Adriaen Lenaerts, zijn
broer; tevens de eed van Sebastiaen Adriaens, gehuwd zoon van deze ouders, als
toeziende voogd.
1 januari 1620 akkoord van de voornoemde voogden enerzijds met Aechtken Pieters,
weduwe van Adriaen Lenaerts, geassisteerd met haar bruidegom Cornelis Marinisse,

anderzijds: zij behoudt de boedel en moet haar kinderen, met namen Sebastiaen
voormeld en Adriaenken Adriaens, nu boven de zestien, maar nog inwonend bij haar
moeder, samen 30 ponden uitkeren, waarnaast zij de dochter nog verder zal
onderhouden.
f 130 8/1/1620

Doet Crijn Pauwels Coije, als behuwd oom van de twee kinderen van wijlen
Pieternelleken Jacobs den Otter, verwekt door Commer Jacobs Smith, de eed over dewe
wezen.
8 januari 1620 akkoord van Commer Jacobs Smith, inwoner van Vossemeer, enerzijds
en Crijn Pauwels Coije, als voogd, anderzijds: de vader Commer Jacobs Smith zal de
kinderen met namen Dingenken, 3 1/2 jaar en Jacobmijnken, 20 weken, onderhouden; hij
behoudt de boedel en 3 gemeten land, zowel in Bartelmeet als in Baersdijk onder
Poortvliet, die Jacob den Otter, de vader van zijn vrouw, bij testament aan zijn vrouw had
nagelaten; dit land was met een fideïcommis bezwaard volgens dit testament; tevens
verschijnt Leenken Adriaens, weduwe van Jacob Marinisse Otter, geassisteerd met
Willem Willemse in den Broek, voor haar gehuwde en ongehuwde kinderen en het dit
fideïcommis op ten behoeve van haar schoonzoon Commer Jacobs voornoemd;
Commer Jacobs moet nog wel aan de kinderen enkele schapen uitkeren.

f 130v 11/2/1620

Doet Geubel Stevens, als principaal voogd, en Holmus Jans, als toeziende voogd, de
eed over de vier wezen van wijlen Lijnken WIllemsdr, waar de vader van is Pieter
Lenaertsen Lengte [was doorgestreept: Gebraet].

f 131 [ca. 1620]

Akkoord van de weesmeesters met Jan Laureyssen Croon, geboren te Vilvoren
[Vilvoorde], zoals hij zelf verklaarde, weduwnaar van Anneken Heindricks "afkomstig van
eenen Pieter Verbeylen, geboortich van Beersele", tegenwoordig inwoner van
Vossemeer, over zijn boedel ten behoeve van het moederlijkgoed van de drie
weeskinderen; Jan Laureyssen Croon belooft zijn kinderen, met namen Laureys Jans
Croon, 15 jaar, Geerardt Janse Croon, 11 jaar, en Cornelis Jans Croon, 8 jaar, te zullen
onderhouden tot meerderjarigheid en dan 25 schellingen uit te keren.

f 131v [ca. 1620]

Doet Geubel Stevens de eed als principaal voogd over de Drie wezen van wijlen
secretaris Cornelis Valcke.
22 augustus 1623 verzoekt Jacques Ongenae, names de voornoemde voogd,
bekrechtiging door de weesmeesters van de verkoop van een huis te Bergen op Zoom
genaamd De Lelie, gekocht door Bastiaen Denijs; de weesmeesters bekrachtigen daarop
de verkoop.

f 131v 1/5/1619

Akkoord van Pieter Stoffels Weelman enerzijds en Jan Jans Ruyer, als voogd over de
drie wezen van wijlen Maijcken Marinis Backersdr, in leven huisvrouw van Pieter Stoffels
Weelman, door wie de kinderen zijn verwekt: Pieter Stoffels Weelman behoudt de boedel
en moet de drie kinderen onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan 10 ponden uitkeren.
[ca. 1620] belooft Geubel Stevens, volgens een contract gesloten met Pieter Stoffels
Weelman, aan de voornoemde kinderen en de vóórkinderen van Pieter Stoffels Weelman
100 carolus guldens.

f 132 29/4/1621

Doet Rochus Cornelissen de eed als principaal voogd en Helmus Jans als toeziende
voogd over de wees van wijlen Dingenken Marijnisdr, waar de vader van is Cornelis
Marijnis Thijssen; tevens akkoord van de vader met de voogd: de vader behoudt de
boedel bestaande in vruchten, roerende en onroerende goederen en schulden, alleen het
land in Deurloo blijft half om half, waaruit hij wel de baten krijgt; de landerijen in Brabant
vallen buiten deze akte; hij moet het kind onderhouden tot 15 jaar en dan zoveel uitkeren
als de vader verkrijgt uit de verkoop van de kleding en de juwelen van de overleden
moeder.

f 132v 15/5/1621

Akkoord van Pieter Lenertsen t' Gebraet, als grootvader en voogd over de twee wezen
van wijlen zijn dochter Leenken Pieters, genaamd Pieternelleken Claes, oud 4 jaar, en
Janneken Claes, oud 2 jaar, enerzijds en Niclaes Godijn, als vader en weduwnaar,
anderzijds: de vader behoudt de boedel en moet de kinderen onderhouden tot
meerderjarigheid, daarna elk 200 carolus guldens uitkeren; als zekerheid voor deze
betaling stelt hij zijn huis, schuur e.a. aan de zuidzijde van het dorp Oud Vossemeer,
waar hij nu in woont.
15 mei 1621 doet Geubel Stevens de eed, als principaal voogd, en Pieter Lenerts t'

Gebraet als toeziende voogd, over de kinderen van Nicolaes Godijn
3 augustus 1622 Doet Jacob Pieters t' Gebraet, wegens het overlijden van zijn vader
Pieter Lenerts t' Gebraet, de eed als voogd over de wezen van wijlen (sic) Nicolaes
Godijn.
f 133 28/1/1621

Akkoord van Stoffel Marinusse, als principaal voogd, en Jacob Jacobsen Verlucht, als
toeziende voogd, over de wezen van wijlen Maeyken Pieter Brammersdr, enerzijds en
Pieter Servaes, als vader van de wezen, anderzijds: de vader behoudt de boedel, te
weten een huis, huisraad, kleren, juwelen, goud, zilver en schulden; hij zal de twee
kinderen met namen Heyndrick Pieters, oud circa 4 jaar,en Maeyken Pieters, oud circa 1
jaar, onderhouden tot meerderjarigheid en dan 1 pond 8 schellingen en 3 p. uitkeren.
Getuigen: Cornelis Cornelisse den Enter, baljuw, en Geubel Stevens en Pieter Geerts,
schepenen.

f 133 28/1/1621

Doet Cornelis Jans Wagemaker, als oppervoogd, de eed ten behoeve van Stoffdel
Marinusse, en doet Cornelis Jacobse Verlucht de eed als toeziende voogd over het
weeskind van Pieter Servaes en Mauµyken Brammers.

f 133v 17/4/1622

Doet Cornelis Pieters Winter de eed als principaal voogd en Jan Romboutsen Bode als
toeziende voogd over de twee wezen van wijlen Gillis Gorissen, verwekt bij Neeltien
Pieters t' Gebraet met namen Leendert Gilisse en [...] Gilisse.
17 april 1621 Akkoord van voornoemde voogden enerzijds en Neeltien Pieters,
geassisteerd met Pieter Lenerts t' Gebraet, haar vader, anderzijds: de weduwe behoudt
de boedel, te weten een huis, huisraad, juwelmen etc. en de schulden en moet de
kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan 2 ponden en 10 schellingen uitkeren;
tot zekerheid van deze betaling verbindt zij hiertoe het huis waar ze nu in woont.

f 134 21/4/1622

Akkoord tussen Pieterken Marinis, weduwe van Barent Lenerts, geassisteerd met Pieter
Geerts, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de kinderen Cornelis Barents,
Leenken Barents, Mels Jans, gehuwd met Aechken Barents, tevens vervangende
Heyndrick Barents, nu overleden, alsmede Marinus Barents, nu nog minderjarig, verwekt
bij Pieterken Marinis, anderzijds: de weduwe behoudt de boedel, te weten huis, huisraad
etc., en de schulden; zij belooft de kinderen van Barent Lenerts 11 ponden uit te keren,
waartoe zij het huis waarin zij nu woont onder de molen in de polder van Oud Vossemeer
te wekerheid stelt.

f 134v 16/11/1622 Akkoord van Joachim Jorissen Constabel, enerzijds, en Hans Janse, vóórzoon van zijn
overleden huisvrouw Tanneken Jansdr, anderzijds: Hans Janse krijgt voor zijn
moederlijke en vaderlijke goed eens 9 carolus guldens en 6 tinnen schotels, op
voorwaarde dat hij (Hans Janse) het land van moeders zijde gelegen in Brabant en in
Vlaanderen mag behouden.
27 november 1622 doet Joachim Thonissen, gehuwd met de oudste dochter van
Joachim Jorissen Constabel [in de marge: Maycken Jochums], de eed als voogd over de
twee dochters verwekt bij Tanneken Jansdr.
f 135 30/11/1622

Akkoord van Dignus Pieters, voogd over de wezen van wijlen Marinus Pieters, zijn broer,
enerzijds en de weduwe en de erfgenamen van wijlen Corstiaen Beduyte anderzijds: ui
de gemene boedel zal het onderhoud van de wees betaald worden voor 6 jaar, samen 25
ponden; als het kind niet goed wordt verzorgd, b.v. bij hertrouwen van de mloeder, mag
het door de voogd elders worden besteed.

f 135v 17/1/1623

Doet Jan Jans Wagemaker, van Tholen, de eed als voogd over de wees van Cornelis
Huybrechts Nodde, verwekt bij wijlen Jaquemijnken Cornelis.
19 januari 1623 Staat en inventaris van de goederen ten huize van Cornelis Huybrechts
Nodde, weduwnaar van Jaquemijnken Cornelis, ten behoeve van de wees genaamd
Janneken Cornelisdr; baten: huis, schuur en erve, volgens de overloper waard 44
ponden, waarop nog termijnen te betalen zijn, inboedel, vruchten, landbouwwerktuigen;
schulden o.a. aan Jan den Brandewijnman, Huybrecht Smitegelt, Evert Van Eyburch en
aan de meid en aan de knecht; netto circa 200 ponden.
19 januari 1623 akkoord van Cornelis Huybrechts Nodde, de voornoemde vader, met Jan
Jans Wagemaker, de voornoemde voogd over de wees, die op 1 april 1623 10 jaar
wordt: de vader behoudt de gehele boedel en moet het kind onderhouden to

meerderjarigheid en laten leren "op een bequame schole" en daarna 51 ponden uitkeren.
f 139v 7/2/1623

Uispraak van de weesmeesters in het geschil tussen Adriaen Ingelse, als voogd over de
kinderen van wijlen Pieter Stoffels Weelman enerzijds en Geubel Stevens anderzijds:
Geubel Stoffels Weelman moet betalen aan Francois Manteau voor "gedane vacatie" 13
schellingen 4 penningen en aan Adriaen Ingelse 16 ponden.
Schepenen: Pieter Geerts, Stoffel Marinusz, Jacques Verlucht en Jacob Pieters t'
Gebraet.
4 maart 1634 bekent Stoffel Pieters Walman, voor zichzelf en namens zijn zuster
Neeltien Pieters, voldaan te zijn van de 16 ponden door Geubel Stevens.
4 maart 1634 stelt Reynout Leenders zich borg voor Stoffel Pieters voor de 3 ponden die
deze moet betalen aan Claes Huybrechts wegens overbetaling.

f 140 9/2/1623

Akkoord van Dignis Janse Keyser, weduwnaar van Neelken Thonisdr, enerzijds en
Marinus Anthonis Joossen, als voogd over de wees genaamd Jan Dignisse, oud over de
drie jaar, verwekt bij Neelken Thonisdr, in bijwezen van de grootvader van de wees
Anthonis Joossen, anderzijds: Dignis Janse Keyser behoudt de boedel bestaande in
huisraad, goud, zilver en vee en moet het kind onderhouden tot 20 jaar en dan 100
guldens uitkeren.

f 140v 17/2/1623

Doet Jan Romboutsen, bode van Vossemeer, de eed als principaal voogd en Cornelis
Marinusz Tholl, als toeziende voogd, over de kinderen van wijlen Marinus Marinusz Tholl,
waar de moeder van is Crijntken Jans, met namen Lijntken Marinus, circa 3 jaar oud, en
Marijnis Marinius, oud circa 3/4 jaar.
17 februari 1623 akkoord tussen Crijntken Jans, voornoemde weduwe, en de
voornoemde voogden: de weduwe behoudt de boedel bestaande uit een huis, hof, geld,
huisraad etc., zij moet de kinderen onderhouden tot ze 17 jaar oud zijn en dan elk 2
ponden uitkeren.

f 141 17/9/1623

Doet Cornelis Thone Jan, wonende te Poortvliet, de eed als voogd over de wezen van
wijlen Willem Jans, war de moeder van is Crijnge Heyndricks.

f 141 6/3/1624

Doet Claes Cornelisse Caesbort de eed als pricipaal voogd over de wezen van wijlen
Janneken Pieters, overleden in 1624, waar de vader van is Govert Christaensen.
6 maat 1624 akkoord van de voogd Claes Cornelisse Caesbort met de vader Govert
Christaensen: de vader behoudt de boedel en de schulden en moet zijn drie
vóórkinderen uitreiken elk 10 schellingen wanneer ze bejaard zijn en ze zullen nog 200
carolus guldens krijgen die hen zijn aanbestorven in het land van Goes na het overlijden
van hun moeder; de oudste dochter, genaamd Neelken krijgt minder omdat ze al eerder
wat heeft ontvangen; daarnaast behouden de drie wezen hun aandeel in de nalateschap
van Marij Jans van Alteren.
10 mei1626 belooft de weduwe van Govert Corstaens, geassisteerd met Pieter Geerts,
haar gekozen voogd in deze, aan de voogd van de wezen van Govert Corstiaens haar
huis etc. als onderpand voor de beloofde netalingen te geven.

f 141v 23/2/1624

Doet Jan Adriaens in den Hicke, de eed als voogd over het weeskind van Pieter
Leenders Lengt, verwekt bij Maeuken Logiers.
26 april 1624 doet Adriaan Logiers de eed als toeziende voogd over voornoemde wezen.

f 142 8/11/1624

Akoord van Pieter Geerts als voogd over de wezen van wijlen Pieter Lavender, waar de
moeder van is Jacobmijntje Clarie [Olarie?], geassisteerd met Jan Renaerdt, haar
zwager, haar gekozen voogd in deze: Jacobmijntje Clarie behoudt de boedel en de
schulden en moet de kinderen met namen Martijntge, 22 jaar, Jan, 19 jaar, Franchijne,
16 jaar, Jacobmijntje, 13 jaar, Catlijntge, 9 jaar, Pieternelle, 6 jaar, en Flips, 4 jaar,
onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan elk 20 schellingen uitkeren.

f 142v 13/12/1624 Doet Cornelis Heij[nricx]s Schrijver, de eed als voogd over zijn zuster Pierge Heij[nricx]s
en Mar. Heij[nricx]s.
15 december 1624 doet Geubel Stevens de eed als toeziende voogd als voren.
f 143 6/1/1625

Doet Geert Cornelisz Halfwas de eed als principaal voogd en Cornelis Marinusse
Coomna als toeziende voogd over de wezen van wijlen Neeltgen Cornelis, waar de vader

van is Stoffel Huybrechts.
6 januari 1625 akkoord van Stoffel Huybrechts met voornoemde voogden over de
kinderen met namen Leyntje, oud 10 jaar, Aechtye, 7 jaar, Janneken, 5 jaar, en
Maeyken, 3 jaar, en Bartholomeus, 1 jaar: de vader zal de kinderen onderhouden tot ze
20 jaar oud zijn en dan elk 14 guldens uitkeren; er is wel een staat en inventaris
opgemaakt maar er wordt verder over het bezit van de boedel niet gesproken. [Gezien
de leeftijd van de kinderen is het wel zeker dat de vader in het bezit van de boedel blijft].
6 januari 1625 akkoord van Helmis Jans, als voogd over zijn halfbroer Huybrecht Jans
met Stoffel Huybrechts over het moederlijk erfdeel van Huybrecht Jans: Stoffel
Huybrechts moet hiervoor Bamis 1626 nog 14 ponden betalen en een jaar later nog eens
7 ponden.
f 143v 11/6/1625

Doet Pieter Polij de eed als voogd over de wezen van wijlen Ja[...] Pluns[?].

f 144 21/11/1625

Doet Cornelis Marinusz Tholl de eed als principlaa voggd over de wezen van wijlen
Marinus Marinusz Tholl, waar de moeder van was Crijntje Jans.

f 144v 19/1/1626

Doet Jacob Pieters, wonende te Swaluwe, de eed als principaal voogd over de wezen
van Laureys Dingemans, waar de moeder van was Adrinaenken Dircx.
29 januari 1626 Staat en inventaris door Laureys Dingemans, na het overlijden van
Adriaenken Dircx ten behoeve van de twee wezen met namen Dingeman Laureyss, circa
6 jaar, en Maeyken Laureys, circa 4 jaar oud: als baten veel paarden, koeien en
vruchten, de schuur in de Swaluwe [geen hoeve], schulden o.a. landpachten aan de heer
van Moermont en de secretaris van Gelre; netto totaal 464 ponden en 18 schellingen.
29 januari 1626 akkoord van Laureys Dingemans enerzijds en de voogd anderzijds:
Laureys Dingemans behoudt de boedel en moet de kinderen onderhouden tot ze 18 jaar
zijn en dan elk 800 guldens uitkeren.

f 145v 11/2/1626

Akkoord van Cornelis Janse met de weesmeesters over het onderhoud van zijn zoontje
genaamd Jan Cornelisse, waar de moeder van was Aechtye Adriaen Govertssen; de
vader behoudt de boedel en de schulden, moet het kind onderhouden tot
meerderjarigheid en dan 20 schellingen uitkeren.

f 146 24/2/1626

Doet Nastiaen Adriaens Solder de eed als principaal voogd en Adriaen Jans Quackelaer
ams toeziende voogd ovder de wezen van Claes Huybrechts Cock, waar de moeder van
was Janneken Adriaens.
24 februari 1626 staat en inventaris van de goederen ten huize van Claes Huybrechts
Cock; baten: landbouwwerktuigen, vee, vruchten, enig land in het Oudeland, huisraad,
paaien van Crijn Jans Rijck en van het huis van Pieter Leenderts Joppe en het huis;
schulden: landpachten, renten, termijnen van het huis van Dammen Marinusz; netto 287
ponden.
4 maart 1626 akkoord van Claes Huybrechts Cock enerzijds en de voornoemde voogden
anderzijds: de vader behoudt de boedel en zal zijn kinderen met namen [...] oud 8 jaar en
[...] oud 4 jaar onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan elk 25 ponden uitkeren.

f 147 2/3/1626

Doet Mr. Jan Vis, chirurgijn wonende binnen Tholen, de eed als principaal voogd over de
wezen[!] van wijlen Adriaen Ingelse Mente.
8 oktober 1627 akkoord van Mr. Jan vis, als voogd, enerzijds en Anthonis Aerts,
getrouwd met de weduwe van Adriaen Ingels, anderzijds: Anthonis Aerts moet de wees[!]
van Adriaen Ingels onderhouden en "zijn" ambacht leren en als de wees dit niet wil de
"landneeringe" tot hij 18 jaar oud is en dan 25 ponden uitkeren.
19 april 1638 wordt mr. Jan Vis van de voogdij ontslagen.

f 147v 11/3/1626

Doet Marinus de Backer te Tholen de eed als principaal voogd en Stoffel Crijns als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Pieter Crijns.

f 148 29/3/1626

Goedkeuring door de weesmeesters van het akkoord van de weduwe van Anthonis
Leeweecke d.d. 22 maart 1626, waarin zij belooft de wezen te onderhouden, waarvoor
de baljuw van Oosterland, Dirck Claessen; zich borg stelt.

f 148v 29/7/1626

Staat en inventaris van het sterfhuis van wijlen Cornelis Willems; baten: alleen al 184
ponden aan geld, huisraad, vee, vruchten, alles samen 701 ponden; schulden: pacht van

de hoeve etc. totaal 165 ponde; netto circa 535 ponden.
29 juli 1626 akkoord van Leentgen Jans, weduwe van Cornelis Willems, geassisteerd
door Nicolaes van Gelre heer gekozen voogd in deze, met de weesmeesters: zij behoudt
de boedel en de schulden en moet haar vier kinderen onderhouden tot ze 18 jaar oud
zijn en dan elk 50 ponden uitkeren.
f 149v 12/7/1626

Staat en inventeris van de goederen negelaten door wijlen Willem Laeureysz Oliviers,
betaande uit vele soorten graan, "de bate van de hoeve" 150 ponden, paarden, koeien
etc.; schulden: "aan de eigenaar" 240 ponden; hierbij is ingebonden dezelfde staat en
inventaris opgemaakt ten verzoeke van Nelken Aertsen, weduwe van Willem
Laeuwereissen Spierynck[!], de kinderen hierin genoemd zijn Lijntje, oud 6 jaar, en
Laeureys, 3 jaar.
20 augustus 1626 belooft de weduwe Neeltgen Adriaensen[!], ten overstaan van
Nicolaes van Gelre, haar gekozen voogd in deze, haar kinderen Lijntie, 6 jaar, en
Laeureys, 3 jaar, te onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan elke 100 guldens uit te
keren.

f 150v 21/1/1627

Heeft Pieter Cornelisz, soldaat in de compagnie van kapitein [...] de eed gedaan als
voogd over de wees van Jacobmijne Cornelis, waar de vader van is Anthoni Orteau.
[ongedateerd] akkoord van de voornoemde Anthoni Orteau met de weesmeesters: hij
behoudt de boedel en zal de wees Jacon Thonisz, oud circa 3 maanden, onderhouden
tot meerderjarigheid en dan een "hongersducaat" uitkeren.

f 150v 15/2/1627

Akkoord van Soetken Hans, weduwe van Quyrijn Andriesz, geassisteerd met Dingeman
Anthonisz, haar bruidegom, met de weesmeesters, bij gebreke van vrienden
[familieleden] van vaders zijde: de weduwe behoudt de boedel en ze zal haar 4 kinderen
verwekt door Quyrijn Andriesz opvoeden tot ze kost kunnen winnen en dan 28
schellingen en 4 d. uitkeren.

fol 150v 15/2/1627 Akkoord van Anneken Reyniers, weduwe van Thonis Heynsen Schrijver, geassisteerd
door Jan Meertsensen, haar bruidegom, met de weesmeesters, bij gebreke van vrienden
[familieleden] van vaders zijde: de weduwe zal haar zoontje Willem Theunisz, oud 5 jaar,
onderhouden tot meerderjarigheid en dan één goudgulden uitkeren.
f 151 13/5/1627

Doet Jan Claessen de eed als principaal voogd en Dirk Meertens als toeziende voogd
over de wezen van Leentje Jans, waar de vader van is Adriaen Pieters Spruyt.
13 mei 1627 akkoord van Adriaen Pieters Spruyt enerzijds met de voogden anderzijds:
de vader behoudt de boedel en zal zijn drie kinderen, met namen Pieter Adriaens, oud
circa 14 jaar, Neeltgen Adriaens, oud circa 9 jaar, en Willem Adriaens, oud circa 7 jaar,
onderhouden tot meerderjarigheid en daarna 2250 guldens uitkeren, hij stelt hiervoor tot
zekerheid "het zaad" gelegen in Holland en Strijen, met het "landgeld", de "meubelen"
e.a. wat hij daar heeft liggen; de kinderen krijgen het zilverwerk van hun moeder en een
zilveren beker.
11 juli 1633 bekent Jan Claessen, als principaal voogd, voor wat de uitkoop betreft voor
de kinderen, geheel voldaan te zijn.

f 153 9/6/1627

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Hans Matijss Roscam; baten: paarden,
vee, landwerktuigen, vruchten, o.a. verkocht te Antwerpen, samen 935 ponden;
schulden: leningen, pachten, achterstallige tienden aan de rentmeester Putter, samen
581 ponden;
9 juni 1627 akkoord van de weduwe van Hans Roscam genaamd Maetge Marinus,
geassisteerd door Nicolaes van Gelre, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de
weesmeesters anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en de schulden en zal haar
drie kinderen met namen Janneken Jans, oud 7 jaar, Herper Jans, oud 5 jaar, en
Marinus Jans, oud 1 1/2 jaar, onderhouden tot meerderjarigheid en dan 50 ponden
uitkeren.

f 153v 24/5/1627

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Jacob Cornelisz Wever; baten: de winkel
van de "weverie", "vettewarie" [handel in vetwaren zoals olie, kaarsen etc.], huisraad,
kleren en een huis; schulden o.a. aan de zuster Pierken en "noch aen Maeykzn haer
moederlijck goet bij haer vader belooft"; netto 66 ponden.

24 mei 1627 doet Anthoni Corstens de eed als voogd over de wezen van wijlen Jacob
Cornelisz, zijn broer, waar de moeder van was Maeyken Jans.
24 mei 1627 akkoord van voornoemde voogd met Maeyken Jans, geassisteerd door
Aelbrecht WIllems, haar wettige man; de weduwe behoudt de boedel en zal de kinderen
onderhouden tot ze 17 jaar oud zijn en dal elk 2 ponden uitkeren.
f 154v 15/10/1627 Akkoord van de weduwe van Jan Jans Heylaer, met haar bruidegom Cornelis Goetcleet,
enerzijds met Laureys Marinusz Molenaer, gehuwd met Cornelie Jans, de oudste dochter
van Jan Jans Heylaar, Jan Jans Heylaer en Susanneken Jans; deze kinderen krijgen elk
voor hun vaderlijk erfgoed 20 schellingen.
15 mei 1628 Bekennen Laureys Marinusz Molenaer en Jan Jansen, voor zichzelf en voor
hun zuster, volledig betaald te zijn.
f 154v 25/5/1628

Akkoord van Claes Huybrechts enerzijds en majoor Lambrecht de Brouwer, als
grootvader en voogd van de wees van zijn dochter, genaamd Maetge, oud circa 3
maanden, waar Claes Huybrechts de vader van is, anderzijds: Claes Huybrechts zal het
kond onderhouden tot meerderjarigheid en dan 25 ponden uitkeren; het kind zal, op
kosten van de vader, tot 10 jaar op mogen groeien ten huize van de grootvader.

f 155 10/10/1628

Doet Hubrecht Jans Huge, burgemeester van Tholen, de eed als principaal voogd, en
Cornelis Huygens, pensionaris van Tholen, de eed als toeziende voogd over de vier
wezen van wijlen juffrouw Magdalena Huygens, waar de vader van is mr. Francois
Manteau, predikant te Vossemeer.
16 oktober 1628 brengen de voornoemde voogden ter weeskamer de staat en inventaris
van de goederen door Magdalena Huygens ingebracht bij haar huwelijk, alsmede een
akkoord over het onderhoud van de vier kinderen; volgt de staat en inventaris van de
goederen nagelaten door Magdalena Huygens ten behoeve van haat vrier kinderen, met
namen Fransoys, [...] jaar , Jan, [...] jaar, Hubregt [...] jaar en Apollonia Manteau, oud [...]
dagen; deze goederen komen aan de kinderen toe volgens testament gemaakt voor
notaris Gruyart te Goes op 31 mei 1618; de staat en inventaris is opgemaakt door
Hubrecht Janssen Huge, burgemeester van Tholen, en de pensionaris mr. Cornelis
Hugens, de voogden. Baten: termijnen van de huizen die Magdalena Huygens had
ingebracht in het huwelijk, ten laste van Hubrecht Janssen, van Hans Verheyden
Corentas, van Cornelis Marinissen en ten laste van Lijsbet Raphels, verder landerijen
gelegen te Vossemeer; gewone vorderingen, zilver en kleding.
31 mei 1618 Testament voor notaris Hieronimo Gruwart te Goes van mr. Franciscus
Manteus, predikant te Nisse, Zuid Beveland, en zijn vrouw Magdalena Huge, beiden
gezond, maar zij "bevrucht van den kinde"; zij zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd,
maar die zijn door een verzuim niet publiek genoteerd, waarop ze nu hun wil vastellegn
in een testament; als Franciscus Manteus eerst overlijdt en er geen kinderen zijn krijgt
Magdalena Huge eerst alles wat ze ten huwelijk heeft aangebracht terwijl de resterende
goederen half om half worden verdeeld tussen Magdalena Huge en de naaste verwanten
van Franciscus Manteus; als er kinderen zijn dan behoudt Magdalena Huge de gehele
boedel en moet ze kinderen onderhouden to ze volwassen zijn en dan aan hen samen
200 carolus guldens uitkeren; als Magdalena Huge eerst overlijdt zonder kinderen, dan
verkrijgt Franciscus Manteus de helft van de boedel en haar verwanten de andere helft,
als er kinderen zijn krijgen die de door Magdalena Huge ten huwelijk ingebrachte
goederen terwijl de rest voor Franciscus Manteus zal zijn. Gedaan te Nisse, getuigen:
mr. Tobias de Coninck, predikant in 's-Gravenpolder, en mr. Paulus Masurs, prediaknt te
Oversant.
16 oktober 1628 akkoord van de voogden Jans Huge en Cornelis Huygens met mr.
Fransoys Manteau; Fransoys Manteau behoudt de boedel, het huis, hof, landen en zal
de kinderen onderhouden tot ze 20 jaar oud zijn en dan elk 150 ponden Vlaams uitkeren
alsmede hun "pillegiften", de oudste zoon krijgt een gouden "lechpenninck", gekomen
van zijn grootvader, onder verband van zijn land in de jurisdictie van Tholen en zijn huis
in Vossemeer waar hij in woont; Frasoys Manteau wil geen borg stellen, wat de
weesmeesters eiden; hij hoeft dit uiteindelijk niet te doen omdat hij kan bewijzen dat de
goederen die hij tot zekerheid heeft gesteld meer dan 800 ponden waard zijn.

f 158 16/10/1628

akkoord van juffrouw Catharina Willems, weduwe van de secretaris Valcke, geassisteerd
met de heer rentmeester Rover, haar gekozen voogd in deze, enerzijds, met Geubel

Stevens, als voogd over de wezen van de secretaris Valcke met namen Catharina, 20
jaar, Jacobus, 14 jaar, en Cornel[... blad beschadigd], 10 jaar; de weduwe doet afstand
van het "Beneficium Senatus Consultus Vellerani", zij behoudt verder de gehele boedel
en zal de kinderen onderhouden tot meerderjerigheid zoals ze al enige tijd deed en dan
elk kind twee rozenobels uitkeren;
21 oktober 1628 compareert Catharina Valcke, jongedochter, geassisteerd met haar
gekozen voogd Nicolaas van Gelre, secretaris, en doet eveneens afstand van de
voornoemde beneficie en bekrachtigd de voornoemde uitkoop.
f 158v 12/5/1629

Akkoord van Cornelis Goverts met de weesmeesters, bij gebreke van vrienden
[familieleden] van zijn overleden huisvrouw Magdaleene Joos; behoudt de boedel en de
schulden en hij zal de kinderen onderhouden en dan met zijn tweeën 20 schellingen
uitkeren.

f 158v 20/3/1630

akkoord van Jochem Jochems te Poortvliet, als voogd over de wezen van wijlen Bouwen
Bouwens enerzijds en Claes Cornelisz Caesboort, als oom van moeders zijde,
vervangende de weduwe van Bouwen Bouwens: de weduwe behoudt de boedel en moet
de twee kinderen met namen Bouwe Bouwens, circa 5 jaar, en Cornelis Bouwens, circa
3 jaar, onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 10 schellingen uitkeren.

f 159 26/5/1630

Doet Marinus Jans Quackelaer de eed als principaal voogd en Bastiaen Adriaens
Solders als toeziende voogd over de wees van Adriaen Jans Quackelaer, waar de
moeder van was Janneken Willems.

f 159 26/5/1630

Doet Hans Crimp de eed als principaal voogd over de twee wezen van wijlen Trijntien
Jans, waar de vader van is Willem Pieters Timmerman, met namen Pieternelleken
Willems en Janneken Willems.
Getuigen de baljuw [Jacob van] Vrijbergen en de schepenen Cornelis Jans en Huybrecht
Cornelisz.
26 mei 1630 akkoord van Willem Pieters Timmerman enerzijds en de voornoemde voogd
anderzijds: Willem Pieters Timmerman behoudt de gehele boedel en moet de kinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 6 guldens uitkeren.
26 mei 1630 bekent de vader ontvangen te hebben van de weesmeesters 3 ponden 12
schellingen en 10 groten op interest, welk bedrag afkomstig is van de grootmoeder van
de wezen wijlen Lijsbeth Pieters.

f 159v 31/5/1630

Verschijnen Dirck Geerts, Pieter Geerts, Jan Dircx, gehuwd met Baertge Geerts, en Cent
Geerts, tevens vervangende hun andere broers en zusters en akkorderen over het
sterfhuis van wijlen hun vader Geert Dircx, allen geassisteerd met jonker Bernaert Pels:
Dirck Geerts krijgt alle goederen en schulden en zal de drie nakinderen met namen
Bastiaen Geerts, 7 jaar, Maeyken Geerts, 5 jaar, en Laureys Geerts, 3 jaar,
onderhouden, volgens de uitkoop gedaan door de vader met de vrienden [familieleden]
van moeders zijde op 8 februari 1630 te Heenvliet, en hen bij meerderjarigheid elk 6
ponden uitkeren; tevens zal Dirck Geerts aan zijn wes broers en zusters voor hun
moederlijk goed elk 1 pond uitkeren en voor hun vaderlijk goed 14 ponden.
30 januari 1632 bekennen Pieter Geerts en Baertien Geerts door Dirck Geerts voldaan te
zijn.
9 mei 1633 bekennen Zent Geerts en Janneken Geerts door Dirck Geerts voldaan te zijn.
2 juli 1636 belooft Dirck Geerts de drie nakinderen te zullen betalen wat deze te goed
hebben van hun overleden halfzuster Neeltien Geerts, terwijl Cent Geerts, Pieter Geerts
en Cornelis Jacobsen, gehuwd met Baertien Geerts, bekennen voldaan te zijn van hun
aandeel in de nalatenschap van Neelken Geerts.
7 februari 1645 bekent Dingeman Pauwels namens zijn vrouw Aermentien[!] Geerts
voldaan te zijn.

f 160 13/7/1630

Doet Cornelis van Gelre, penningmeester, de eed als principaal voogd, en doctor Vager,
als toeziende voogd over de wezen van wijlen heer Nicolaes van Gelre, secretaris van
Vossemeer, waar de moeder van was juffrouw Maria Boyens, met namen Jacob, 11 jaar,
Cornelia, 9 jaar, Dingna, 3 jaar, en Maria van Gelre, 10 maanden.
Getuigen: de baljuw Jacob de Brammer en schepenen Geubel Stevens en Cornelis

Verlucht.
22 juli 1630 wordt aan sr. Cornelis van Gelre, als voogd, toegestaan het huis aan de ring
te Vossemeer en de schuur aan de Achterstrate te verkopen.
f 160 26/2/1630

Akkoord van Noe Foilion, "hoeymaker", tegenwoordig bruidegom van Cijcken Adriaens,
enerzijds, en de weesmeesters anderzijds over het onderhoud van de wees van Cijcken
Adriaens, verwekt bij wijlen Dingnis Marinis, genaamd Dingnis Dingnisse; Noe Foilion
belooft het kind te onderhouden tot 18 jaar en dal 3 ponden uit te zullen keren.

f 160v 15/6/1630

Doet Adriaen Fransen Rolle de eed als principaal voogd en Cornelis Jacobs Verlucht als
toeziende voogd van de drie wezen van wijlen Machyel Fransen Rolle, waar de moeder
van is Pieternelle Brouwers, met namen [... niet vermeld].

f 160v 26/11/1630 Doet Dingnis Meertens, gehuwd met de weduwe van Jan Jans Reijer, in plaats van zijn
"voorsaet", de eed als voogd over de wezen van Pieter Stoffels Weelman.
f 160v 9/3/1631

Akkoord van Dingman Anthonis, weduwnaar van Soetken Jans, enerzijds en Cornelis
Jans Clep, wonende in de Houven, halfbroer van Soetken Jans, als voogd over het kind
van Dingman Anthonis en Soetken Jans: Dingman Anthonis behoudt de gehele boedel
en het kind onderhouden tot meerderjarigheid en daarna 38 guldens uitkeren; als
zekerheid stelt hij zijn huis op Nieuw Vossemeer waar hij nu woont.

f 160v 14/6/1631

Doet Geubel Stevens de eed als voogd over de jongste wees van Leunken Jans, waar
de vader van was Claes Doemynicus.

f 161 12/7/1631

Akkoord van Adriaenken Pieters, geassisteerd met haar zwager Jan Jans Laureys,
enerzijds en Govert Adriaens als principaal voogd en Laureys Pieters als toeziende
voogd over de vijf wezen van sr. Adriaen Goortsen en Adriaenken Pieters, met namen
Adriaen, circa 14 jaar, Claes, circa 12 jaar, Govert, circa 10 jaar, Pieter, circa 7 jaar en
Jacob, circa 3 jaar, anderzijds: de weduwe moet de jongste twee kinderen 4 en 2 jaar
lang onderhouden, tevens moet zij de hoeve "deze zeven jaar" onderhouden "drie latten
onder en boven water en winddicht" en als de hoeve door storm zou worden overvallen,
moet ze alleen het ter beschikking stellen van de paarden en de kost van de arbeiders
voor de wederopbouw voor eigen rekening nemen.
12 juli 1631 staat en inventaris van de voornoemde boedel, bestaande in paarden, vee,
varkens, huisraad, vruchten etc.
29 mei 1634 akkoord van Goort Adriaens, als oom en voogd en Laureys Pieters,
eveneens oom en voogd over de wezen van wijlen Adriaen Adriaens Goortsen enerzijds
en Lodewijk de Potter, als man en voogd van Adriaenken Pieters, anderzijds: de wezen
moeten 300 gulmdens betalen aan Lodewijk de Potter wegens kosten aan hen besteed,
terwijl zijn huisvrouw Adriaenken Pieters nog 1/4 deel zal krijgen van 50 gemeten land te
Halsteren, zijnde een leengoed gekomen van Aelbrecht Florissen alsmede nog 1/4 deel
van een bos van 3 gemeten gelegen onder Moerstraten; tevens nog betaling door
Lodewijk de Potter van enige gelden die door Goort Adriaens wren voorgeschoten ten
behoeve van de hoeve gelegen in de Robere of Sint Omcommens polder.

f 162v 22/7/1631

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Jan Huybrechts Goers, overgebracht
door de weduwe genaamd Ploentien Pietersdr, ten overstaan van de weesmeesters en
de voogden Cornelis Tileman en Adriaen Bouckelwaert, schout en dijkgraaf van
Willemstad en Zundert; baten: huisraad, landbouwwerktuigen, paarden, vee en vruchten
te velde, alles samen 1036 ponden; schulden: landpachten samen ongeveer 501
ponden; de boedel bedraagt netto ongeveer 535 ponden.
22 juli 1631 doet Cornelis Tijlemans, wonende te Nieuw Vossemeer, de eed als
principaal voogd en Adriaen van Bouckelwaert, behuwd oom, de eed als toeziende
voogd, over de vier kinderen van wijlen Jan Huybrechts Goers en Ploentien Pieters.
22 juli 1631 akkoord tussen Sebastiaen Wijnants, gehuwd met Ploentien Pieters,
weduwe van Jan Huybrechts Goers, enerzijds en de voornoemde voogden over de vier
wezen, daar de vijfde is overleden; Sebastiaen Wijnants en Ploentien Pieters behouden
de gehele boedel en zullen de kinderen, met namen Maeyken Jans, oud circa 15 jaar,
Claerken Jans, circa 10 jaar, Toentien Jans, circa 8 jaar en Pieternele Jans, circa 6 jaar,
onderhouden tot ze 20 jaar oud zijn en dan 1300 guldens uitkeren; verder nog regelingen
over de pachtgoederen.

5 maart 1641 bekent Witte Cornelisz, gehuwd met Matgen Jans, door Sebastiaen
Wijnants voldaan te zijn.
16 december 1650 bekent Theuntien Jans Goors, weduwe van Pieter Corstiaens Schuy
door Sebastiaen Wijnants voldaan te zijn.
16 december 1650 bekent Jacob Cornelisse Carreman, gehuwd met Clara Jans, door
Sebastiaen Wijnants voldaan te zijn.
8 maart 1652 bekent Adriaen van Zoom, gehuwd met Pieternelle Jans, door Sebastiaen
Wijnants voldaan te zijn.
f 163v 5/1631

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Lauwereys Dingemans, gewoond
hebbende te Nieuw Vossemeer en aldaar overleden januari 1631, overgegeven door
Dingentien Adriaens, zijn weduwe, ten behoeve van de wezen Dingeman Laeuwereys,
verwekt bij Adriaentien Diercx en Heyn[drick] Laeuwereys verwekt bij voorgenoemde
weduwe [Dingentien Adriaens]; baten: paarden, vee en huisraad, alsmede vorderingen
van landpacht, huishuur en verkochte vruchten, alles samen 897 ponden; schulden:
landpacht aan de heer van Moermont en aan Davidt Spierincx te Bergen op Zoom, aan
mondkost van het vóórkind [Dingeman Laeuwereys], nu 11 jaar, en aan de procureur
Coenraets vanwege processen gevoerd door Laureys Dingemans, alles samen 341
ponden; netto 556 ponden.
25 mei 1631 doet Heyn[drick] Cornelisse Roskam de eed als principaal voogd en Adriaen
Fransz Roover de eed als toeziende voogd over de twee weeskinderen van wijlen
Laureys Dingemans, met namen Dingeman, oud 11 jaar, en Heyn[drick] oud circa 1 1/2
jaar.
24 juli 1631 akkoord van Dingenken Adriaens, weduwe van Laureys Dingemans,
geassisteerd met haar vader Adriaen Cornelisz Caper, enerzijds en de voogden
Heyndrick Cornelisse Roskam en Adriaen Franssen Rol anderzijds: de weduwe behoudt
de gehele boedel en zal de beide kinderen onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan
1600 guldens uitkeren; tevens wordt een regeling getroffen over de gepachte hoeve met
de heer van Moermont, als voogd over de wezen van wijlen juffrouw M. van Zuydland,
zijnde getrouwd gewesst met sr. Gerrit van Asperen.

f 164 29/7/1631

Doet Claes Huybrechts Hagens de eed als principaal voogd en Anthonis Cornelisz als
toeziende voogd en vader van de twee wezen van wijlen Neeltien Huybrechts
Haechdens, met namen Leentien Tonis, circa 6 jaar oud, en Grittien Tonis, circa 3 jaar
oud.
29 juli 1631 verschijnt Heyn[drick] Cornelisz Roskam, die verklaarde dat ten tijde van de
baljuw Exter en wijlen secretaris Nicolaes van Gelre de staat en inventaris is gemaakt en
de uitkoop is gedaan, maar dat deze akten nu echter niet terug te vinden zijn; er volgt
hierna een beschrijving van de uitkoop zoals die zou zijn gedaan:
Akkoord van Anthonis Cornelisz, als vader, enerzijds en Claes Huybrechts Hagens, als
principaal voogd, en Cornelis Vyncke, als oudoom, anderzijds: Anthonis Cornelisz
behoudt de gehele boedel, moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan
samen 1000 guldens uitkeren.

f 164v 4/10/1631

Doet Jan Lodewijks de eed als principaal voogd over de wees van Lodewijk Houtene
genaamd Dingentien Lodewijks, oud circa 20 jaar.

f 164v 5/12/1631

Doet Machiel Logiers de eed als principaal voogd en Adriaen Logiers de eed als
toeziende voogd over de wezen van Magdaleentien Logiers, die huisvrouw is geweest
van Jan Adriaensen van Os, met namen Maeyken Jans, oud circa 15 jaar, Logier Jans,
circa 12 jaar, en Catelijntien Jans, circa 8 jaar.
3 januari 1634 brengt Michiel Logiers 190 guldens, die de wezen zijn aanbestorven; dit
bedrag wordt op interest uitgegeven aan Joos Cornelisse.
23 april 1635 brengt Michiel Logiers nog eens 20 ponden, welk bedrag op interest is
geleend aan Pieter Jacobs Roggebant; de akte van lening is gepasseerd 18 mei 1635.
15 mei 1637 zijn de voornoemde twintig ponden, inclusief interest, voldaan aan Michiel
Logiers.

f 165 20/12/1631

Doet Cornelis Marinusz Paes de eed als principaal voogd en Heyn Andriesz als

toeziende voogd over de wees van Dingentien Marijnisse Paes, verwekt door Eyngel
Huybrechts.
20 december 1631 staat en inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Dingentien
Marijnisse Paes, overgebracht door Eyngel Huybrechts, haar man, ten overstaan van
voornoemde voogden; baten: huisraad, vruchten, vee, een paard en een wagen, circa 3
gemeten land en een huis; schulden; aan Heyn Liers, wegens paaien van het huis, etc.;
netto circa 254 ponden.
29 december 1631 akkoord van Eyngel Huybrechts, weduwnaar van Dingentien
Marijnisse Paes enerzijds en de voornoemde voogden anderzijds: Eyngel Huybrechts
behoudt de gehele boedel en moet het kind genaamd [...] Dingenisse[!] onderhouden tot
de leeftijd van 18 jaar en dan de 3 gemeten land in "den Brouck" uitkeren.
f 165v 25/1/1632

Doet Heyn Janssen, wonende te Nieuw Vossemeer, de eed als principaal voogd over de
twee wezen, met namen Jacob Lambrechts, oud circa 10 jaar, en Janneken Lambrechts,
circa 4 jaar, waar de vader van was Lambrecht [...] en waar de moeder van was [...]
Jansdr.
15 januari 1632 Staat en inventaris van de goederen in het sterfhuis van Matgen Jan
Woutersensdr, die huisvrouw was van Cornelis de Cramer; baten: landbouwgerei, vee en
vruchten; diverse schulden, waaronder landpachten; netto circa 27 ponden.
15 januari 1632 akkoord van Cornelis de Cramer enerzijds en Heyn Jansz, voogd over
de wezen, met namen Jacob en Janneken Lambrechts, waar de vader van was
Lambrecht [...] en de moeder [...] Jansdr: Cornelis de Cramer behoudt de gehele boedel
en moet de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 2 ponden uitkeren
voor moederlijk en vaderlijk goed.

f 166v 15/1/1632

Akkoord van Anthonis Pieters, als man en voogd van Pieternelleken Lambrechts,
weduwe van Machiel Fransse Roover, enerzijds en Cornelis Jacobs Verlucht, als
principaal voogd, en majoor Carel Lambrechts Brouwer, als toeziende voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Machiel Fransse Roover, anderzijds: Anthonis Pieters
behoudt de gehele boedel en zal de voornoemde wezen, met namen Frans Michielsen ,
oud circa 6 jaar, en Cornelis Michielsen, oud circa 4 jaar, onderhouden tot ze 18 jaar oud
zijn en dan elk 3 rozenobels uitkeren alsmede de pillegiften van de kinderen, te weten 9
zilveren lepels en een kelk.

f 166v 24/2/1632

Doet Geubel Stevens de eed als principaal voogd en Jacob Ariaens als toeziende voogd
over de wezen door Pieter Adriaense Beck achtergelaten.

f 166v 2/3/1632

Doet Cornelis Michielse Rolle de eed als toeziende voogd en Marijnis Jan Quackelaer als
principaal voogd over de wees van Adiraen Jans Quackelaer.

f 167 15/7/1631

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Nicolaes van Gelre, in leven secreatris
van Vossemeer, overleden op 21 juni 1630, en wijlen Marije Bodije, overleden op 5
oktober 1629, gedaan door Cornelis van Gelre, principaal voogd, en doctor Johan de
Vager, als toeziende voogd; baten: landerijen in Tholen, Schakerloo, Poortvliet en Oud
Vossemeer, de hoeve c.a. in Nieuw Vossemeer met circa 74 gemeten land, alsmede nog
land te Nieuw Vossemeer, te Halsteren en te Nieuwerkerk in Duiveland en onbedijkte
landen in Nieuw Kijkuit en 's Heer Boudenspolder samen met juffrouw Jakelijne van
Gelre, afkomstig van de grootvader van de wezen Cornelis van Gelre; vorderingen
wegens de verkoop van hoeven, huizen etc. op het sterfhuis van Machiel Fransz Roover,
op "Jan Pluys ofte den baljuw Exter", op het sterfhuis van Crijn Jans, op Cornelis Heyn
[dricks] Schrijver, op Wilm Bouwens te Nieuwerkerk, op de baljuw Jacob van Vrijberge;
op Aelbrecht Willems en op Cornelis Bodije; een lijfrente op naam van Marije Bodije, de
moeder, ten laste van de stad Zierikzee die is vervallen en een lijfrente ten laste van de
weduwe van wijlen Jacob Bodije; verder de inboedel, zilver, juwelen, medailles en
boeken en nog diverse vorderingen vanwege landpachten, achterstallige dorpsmiddelen
en dijkschot; schulden o.a. de vrouw van mr. Dionis over het "zogen" van het jongste
kind. [Zeer grote boedel met zeer veel namen, die hier niet allemaal zijn opgenomen].

f 171v 26/3/1632

Doet Jan Wijten de eed als principaal voogd en Adriaen Huybrechts als toeziende voogd
over de wees van wijlen Grietijn Wijtens, waar de vader van is Anthonis Cornelisz,
genaamd [...] Antonis, oud corca 6 maanden.
26 maart 1632 Akkoord van Anthonis Cornelisz enerzijds en voornoemde voogden

anderzijds; Anthonis Cornelisz verkrijgt een blok tarwe nabij de hoeve en het kind één
nabij de hoeve van Dingentien Wijtens, terwijl het vóórkind door Anthonis Cornelisz zal
worden onderhouden voor 8 ponden per jaar.
17 februari 1632 akkoord tussen Anthonis Cornelisz enerzijds en Jan Wijten, als voogd
voor zijn zuster Dingentien Wijtens, anderzijds: Dingentien Wijten verkrijgt de hoeve,
waarvoor Anthonis Cornelisz krijgt uitbetaald 200 carolus guldens; tevens verdeling van
het goud, zilvers etc. Dingentie geeft hierna de hoeve over aan haar broer Jan Wijten.
f 172 26/3/1632

Doet Cornelis Jacobs Verlucht de eed als principaal voogd en Jan Crijnsen de eed als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Adriaen Fransz Roover.
26 maart 1632 akkoord van Cornelis Jacobs Verlucht als voogd over de wezen van
Adriaen Fransz Roover enerzijds en Maeyken Crijns, weduwe van Adriaen Fransz
Roover, geassisteerd met Jan Crijns, haar broer, en Geubels Stevens, haar gekozen
voogd in deze, anderzijds: de weduwe behoudt de gehele boedel en zal haar drie
kinderen, met namen Frans, oud circa 5 jaar, Crijntien, circa 2 1/2 jaar en Neeltien, circa
3/4 jaar, onderhouden tot meerderjarigheid en zal ze daarna samen 300 guldens
uitkeren; tot zekerheid van deze betaling verbindt zij 5 kawartier bos gelegen in
Moerstraten en 2 gemeten land gelegen te Steenbergen, alles in gemeenschap met haar
moeder en haar broer Jan Crijns.

f 172v 15/6/1632

Doet Marijnis Anthonijs Joossen d'oude de eed als principaal voogd en Dingenis Janssen
Keyser de eed als toeziende voogd over de wees van Neeltien Anthonis Joossen,
genaamd Jan Dingenissen, waar de vader van is de voornoemde Dingenis Janssen
Keyser.
15 juni 1632 wordt getoond de staat en inventaris van de goederen de wees
aanbestorven door het overlijden van zijn grootouders Anthonis Joossen en Paesken
Marijnis Paes; de wees krijgt ruim 35 ponden in geld, een som die op interest staat bij
Jaas Thonissen, zijn oom, waarvoor deze land te Tholen als zekerheid stelt, en nog wat
land.

f 172v 27/4/1633

Akkoord van de majoor Carel Lambrechts Brouwer enerzijds en Adriaentien Cornelis,
weduwe van wijlen majoor Lambrecht Brouwer, Claes Huybrechts Cock, namens zijn
twee wezen verwekt bij wijlen Matien Lambrechtsdr, en Pieternelleken Lambrechtsdr
voor zichzelf, en de weesmeesters names de twee jongste wezen van wijlen majoor
Lambrecht Brouwer, anderzijds: Carel verkrijgt de gehele boedel bestaande uit een huis,
hof, land, geld, kleren, juwelen etc. en moet alle schulden betalen, terwijl hij zijn moeder
moet onderhouden; bij het overlijden van zijn moeder krijgen de jongste zusters
Catharina en Lowijse Lambrechts haar juwelen; als Carel ongehuwd of zonder kinderen
komt te overlijden wordt zijn moeder ergename.

f 173 15/6/1633

Doet Cornelis Marijnis Tijssen de eed als principaal voogd en Jacob Adriaens de eed als
toeziende voogd over de wees van wijlen Pieter Adriaens Beck.
15 juni 1633 akkoord van de weesmeesters enerzijds met Jacon Adriaens, als oom en
voogd van de wees genaamd Dingentien Pieters, anderzijds: Jacob Adriaens zal de
wees onderhouden tot meerderjarigheid voor een bedrag van 208 guldens, welk bedrag
de wees is aanbestorven van haar grootmoeder en van Pieter Cornelisz Stadhouwer,
overleden op Noordgeest, neef van de wees; wel mag Jacob Adriaens, met toestemming
van de weesmeesters het kind ergens ander uitbesteden.
[circa 1633] staat en inventaris van de goederen van wijlen Pieter Adriaensen Beck;
vorderingen: Gedion Housinee wegens termijnen op een huis alsmede de pacht van 5
gemeten land, afkomstig van Pieter Goorsen, "die de erven zijn aanbestorven bij de dood
van Pieter Beck".

f 173v 10/3/1633

Akkoord van Cornelis Jan Marcelis enerzijds en Aernoudt de Conynck, als man van
Matjen Leenders, en Leendert Jansen, zoon van Jan Cornelissen en Matien Leenders,
anderzijds: Cornelis Jan Marcelis behoudt de boedel van zijn overleden huisvrouw en
moet aan Aernoudt de Conynck en Leendert Jansen elk 15 ponden uitkeren en aan zijn
zoon Jan Cornelisse, zijnde kerstmis 1633 16 jaar oud, verwekt bij Matien Leenders,
belooft hij voor diens moederlijke goed 20 ponden als hij 18 jaar is.

f 174 1/5/1633

Doet Cornelis Janse de eed als voogd en [...] de eed als toeziende voogd over de wees
van Geubel Stevensen met name Cornelis Geubelsen.

14 juni 1633 Akkoord, na het "overzien" van de goederen van wijlen Geubel Stevensen,
tussen Cornelis Jansen, als voogd, enerzijds, en Jacomijntien Huybrechts, weduwe van
Geubel Stevensen, geassisteerd met Claes Huybrechtsen Cock en Cornelis Heyn[dricks]
Schrijver, als haar gekozen voogden in deze, anderzijds: de weduwe behoudt de boedel
betsaande uit huis, hof, koeien en vruchten; zij zal de wees 1500 carolus guldens
uitkeren vanaf Bamis 1633 in termijnen van 200 guldens.
f 174 30 juni 1634 Doet Wilm Jacobsen de eed als voogd en Pieter Adriaensen Spruyt de eed als toeziende
voogd over de jongste wees van wijlen Adriaen Pietersen Spruyt, waar de moeder van is
Truycken Jacobs, met name Jacob Adriaensz Spruyt, oud circa 4 jaar; Wim Jacobsen
verklaart door Jan Claesen de Rooden van het vaderlijk goed van de wees voldaan te
zijn.
7 december 1638 akkoord van Jan Jansen Turelu[...] enerzijds en Willem Jacobsen en
Pieter Spruyt, als voogden, anderzijds: Jan Jansen zal de wees onderhouden tot hij 18
jaar oud is waarvoor hij als vergoeding krijgt de interest op een kapitaal op Jacob van
Meurs en op Pieter Spruyt; de moeder van de wees is nog in leven.
f 174v 12/11/1634 Akkoord tussen Dingeman Anthonissen enerzijds en Marijnis Marijnissen als principaal
voogd en Jan Pietersen als toeziende voogd over de wees van wijlen Catelijne Marijnis,
waar de vader van is Dingeman Teunissen voornoemd, genaamd Magriete Dingemans,
nu circa 1/2 jaar oud: Dingeman Anthonissen behoudt de boedel en zal het kind, zo goed
als de kleine boedel dit toelaat, onderhouden en laten leren tot ze 14 jaar is en dan 53
carolus guldens uitkeren; gedaan ten overstaan van Cornelis Barensen, schepen van
Noordtgeest; goedgekeurd door de baljuw [Jacob van] Vrijberge, Lodewijk de Potter en
Jacob Lauwereyssen, weesmeesters op 14 maart 1635.
f 174v 16/3/1634

Doet Heyndrick Cornelisse Roskam, de eed als voogd en Anthonis Jansen van Alphen
de eed als toeziende voogd over de vier kinderen van wijlen Adriaen Marijnissen
Veerman, waar de moeder van is Maeyken [...].
16 maart 1634 staat en inventaris van de goederen van wijlen Adriaen Marijnissen
Veerman; baten: meubels, koeien, tarwe, een huis en land; vorderingen op Pieter den
Veerman en Pauwels Geersen schipper; schulden: o.a. aan Cornelis Marijnissen,
Adriaen de Veermans broer wegens moederlijk goed; tevens nog een schuld zijnde de
rest van de koop van het huis aan het "Nieuveer".
16 maart 1634 akkoord van de weduwe Maeyken voornoemd met de voogden: zij
behoudt de boedel en zal haar 4 kinderen onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dal 200
carolus guldens uitkeren; als zekerheid voor deze betaling verbindt de weduwe 2
gemeten land gekocht van wijlen Marijnis Ockersen in de Kerckepolder.

f 175v 26/3/1635

Doet Marijnis Joossen de eed als principaal voogd en Cornelis Theunissen Mense de
eed als toeziende voogd over de vier minderjarige kinderen van wijlen Job Joossen, waar
de moeder van is Lijntien Teunis, met namen Josijntien Jobs, oud circa 11 jaar, Teunis
Jobs, circa 10 jaar, Neeltien Jobs, circa 7 jaar, en Willemijntien Jobs, circa 5 jaar.
26 maart 1635 akkoord van Lijntien Teunis, geassisteerd door Jan Theune, haar
aanstaande man, enerzijds en de voornoemde voogden anderzijds: Lijntien Teunis
behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 1
pond uitkeren; als Lijntien Teunis als eerste overlijdt hoeft Jan Theune de kinderen niet
langer te onderhouden, en als Jan Theune als eerste overlijdt hoeft Lijntien Teunis zijn
vóórkinderen ook niet langer te onderhouden.

f 176 20/3/1636

Doet Pieter Theunisse Veerman de eed als principaal voogd en Teunis Pieters de eed
als toeziende voogd over de drie nagelaten wezen van Jochum Jochums, verwekt bij
Adriaenken Bouwens, met namen Jochum Jochums, oud circa 13 jaar, Dingentien
Jochums, circa 8 jaar, en Matien Jochums, circa 4 jaar.
20 maart 1636 akkoord van Adriaenken Bouwens, de weduwe, geassisteerd door Mels
Piers, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de voornoemde voogden anderzijds: de
weduwe behoudt de boedel, nettot groot ongeveer 20 ponden, en moet haar drie
voornoemde kinderen onderhouden tot ze 16 jaar oud zijnen dan elk 4 guldens uitkeren.

f 176 24/3/1635

Doet Jan Cornelisse Kempen de eed als principaal voogd over de wees van wijlen mr.
Huybrecht Cornelisse Kempen, verwekt bij Maeyken Pietersdr, genaamd Cornelis
Huybrechts, oud circa 2 jaar.

24 maart 1636 akkoord van de weduwe van mr. Huybrecht Cornelisse Kempen,
geassisteerd door Pieter Polij, haar vader, enerzijds en de voornoemlde voogd
anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en moet het kind onderhouden tot hij 16 jaar
is en dan 2 ponden uitkeren.
f 176v 10/5/1635

Doen Abram Dingnisse, Dingman Cornelisse en David Dingenis, als omen, de eed als
voogden over de wezen van wijlen Commerken Dingenis.
10 mei 1635 akkkoord van Joos Cornelisse, als vader van de voornoemde wezen,
enerzijds en de voornoemde voogden anderzijds: de vader behoudt de boedel en moet
de kinderen, met namen Dingnis, Aeltien, Johannes en Cornelia Joossen onderhouden
tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 100 guldens uitkeren.

f 176v 4/2/1636

Doet majoor Carel Brouwer de eed als principaal voogd en Marijnis Maertens de eed als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Pieternelleken Lambrechts, waar de vader
van is Antonij Pieters Sempel; tevens staat en inventaris ten huize van Antonij Pieters
Sempel, bestaande uit baten: de hoeve, de gehele "sweepe", koeien, schapen, vruchten
en inboedel, in totaal 1061 ponden; de lasten bedragen 500 ponden.
5 februari 1636 akkoord van de voornoemde voogden over de drie minderjarige kinderen
enerzijds en Antonij Pieters Sempel, inwoner van deze heerlijkheid, vader van de wezen
en weduwnaar van Pieternelleken Lambrechts, anderzijds: Antonij Pieters Sempel
behoudt de gehele boedel en zal de drie kinderen onderhouden, de jongens to ze 16 jaar
oud zijn, het meisje to 14 jaar en dan 20 guldens en hun zilveren pillegiften uitkeren;
tevens wordt overeen gekomen dat de drie vóórkinderen verwekt bij Michiel Franssen
Roover niet ten laste van Antonij Pieters Sempel zullen komen, maar dat deze zullen
worden onderhouden door de voogden Carel Brouwer en Cornelis Jacobs Verlucht,
waartoe Antonij Pieters Sempel 400 betaalt.

f 177v 28/1/1637

Akkoord tussen Cornelis Govers, weduwnaar van Jacomijntien Jacobs, enerzijds en
Huybrecht Jacobs Gancwolff, vanwege de erfgenamen van Jacomijntien Jacobs,
anderzijds: Cornelis Govers behoudt de boedel en moet de erfgenamen 12 ponden
betalen; als zekerheid voor deze betaling stelt hij zijn huis waar hij nu in woont.
28 januari 1637 bekent Jacob Huybrechts voor zijn deel, 6 ponden, voldaan te zijn, terwijl
Jacob Thomassen borg blijft.
28 februari 1644 bekent Jacob Engelsen door Cornelis Govers van 3 ponden en de
interest voldaan te zijn.
5 maart 1645 bekent Jacob Engels voldaan te zijn wegens zijn broer Pieter Engels "die
men presumeert doot te wesen, also men 14 jaer niets van hem heeft gehoert"

f 177v 2/4/1635

Doet Jacob Laeuwreysen de eed als principaal voogd en Huybrecht Geerts Vrooman de
eed als toeziende voogd over de wezen van wijlen Cornelis Tyleman, waar de moeder
van was Clatelijn[!] Blaes.
2 april 1635 staat en inventaris van de goederen; baten: uit verkoop van de vruchten en
de vorderingen op o.a. Blaes Geerts, Gabriel Vrooman, Claes Huyge en Willem
Tylemans alsmede wat landerijen; schulden: landpachten, o.a. op Mattenburch; netto
663 ponden.
24 november 1635 akkoord van Catelijntje Blaes, weduwe van Cornelis Thyleman,
geassisteerd door Anthonis Jans, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de
voornoemde voogden anderzijds: de weduwe zal haar vijf kinderen onderhouden tot ze
16 jaar oud zijn en dan elk 18 ponden uitkeren alsmede de landerijen als vermeld in de
staat en inventaris.

f 178v 25/3/1637

Doet Jacob Crijns de eed als uit de magistraat gekozen principaal voogd, "omdat er geen
andere voogden te bekomen waren", over de 6 minderjarige wezen van Cornelis
Adriaense Moerland, waar de moeder van was Joosken [...]; zuivere opbrengst van de
staat en inventaris 311 ponden.
4 mei 1639 doet Anthonij Pieter de eed als principaal voogd in de plaats van Jacob
Crijns.
25 maart 1637 akkoord van Jan Cornelisse Teuyter, als voogd van de weduwe,en Antonij
Pieters Sempel enerzijds en Jacob Crijns, als voogd over de wezen van wijlen Cornelis

Adriaense Moerland, anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en zal de zes kinderen,
met namen Janneken, oud 16 jaar, Adriaen, 14 jaar, Geert, 10 jaar, Cijken, 8 jaar,
Tanneken, 7 jaar en Jan, 4 jaar, onderhouden to meerderjarigheid en dan samen 100
guldens uitkeren.
30 januari 1655 bekennen Gabriel Leunisse,; gehuwd met Janneken Cornelis, Jacob
Jans Mosselman, gehuwd met Sitgen Cornelis, en Jan Cornelisz, voor zich, en
vervangende hun overleden broers en zuster, volledig voldaan te zijn door Jan Cornelisz
Teuter.
f 179 2/2/1638

Doet Crijn Geerse Moeye de eed als principaal voogd en Marijnis Geers Moeye als
toeziende voogd van de twee wezen van wijlen Stoffel Geers, waar de moeder van is
Godelieve Pieters, met namen Maeyken Stoffels, oud 11 jaar, en Geert Stoffels, oud
circa 4 jaar.
é feburari 1638 Staaten inventaris van de bodel groot netto ongeveer 73 ponden; tevens
akkoord tussen Godelieve Pieters, geassisteerd met Stoffel Marijnissen, haar gekozen
voogd in deze, enerzijds en de voornoemde voogden anderzijds: de weduwe behoudt de
gehele boedel en zal de kinderen onderhouden, het meisje tot 16 jaar en de jongen tot
18 jaar en dan elk een dubbele dukaton uitkeren; de weduwe stelt tot zekerheid van deze
betaling haar twee huizen en schuur in het dorp van Vossemeer.
Schepenen: Jacob Tomassen, Jacob Crijns en Cornelis Leenderts.

f 180 28/3/1638

Doet Jeroen Gijsbrechts de eed als principaal voogd over de twee wezen van Lijsbeth
Gijsbrechts, waar de vader van is Gijsbrecht Cornelisse, met namen Adriaen, oud circa
11 jaar, en Madeleentgen Gijsbrechts, circa 7 jaar.
28 maart 1638 Akkoord van Gijsbrecht Cornelisse enerzijds en de voogd anderzijds: de
vader behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan
15 guldens uitkeren.
11 oktober 1643 bekent Jeroen Gijsbrechts ontvangen te hebben van Gijs Cornelisse 1
pond voor het moederlijk goed van het vóórkind van zijn eerste huisvrouw Lijsbeth
Gijsbrechts.

f 180v 18/12/1637 Akkoord van Abraham Claessen, namens het vóórkind van zijn huisvrouw enerzijds en
Adriaen Geerts, die gehuwd is geweest met Neeltge Joosdr, anderzijds: adriaen Geerts
behoudt de goederen uit het sterfhuis en neemt aan de schulden te zullen betalen en aan
de broer van zijn overleden huisvrouw 14 ponden uit te keren.
f 180v 24/6/1637

Doet Jan Cornelisse Biese [Vrese?] de eed als principaal voogd en SPrancke Meertens
de eed als toeziende voogd over de wees van Marijnis Meertens.

f 180v 25/7/1637

Doet Claes Cornelisz Caseboort de eed als principaal voogd over de wezen van Dingen
Bouwens.
25 juli 1637 Akkoord van Claes Cornelisz Caseboort als voogd met Marijnis Claesse Bil;
de laatste behoudt de gehele boedel en moet de jongste wees onderhouden tot
meerderjarigheid en daarna aan elk kind voor zijn vaderlijk en moederlijk erfdeel 1 pond
uitkeren alsmede een broek en een hemdrok.

f 181 10/6/1638

Doet Antony Frans de eed als principaal voogd en Anthonis Jans de eed als toeziende
voogd, tot er andere voogden worden gesteld, over de wezen van Willem
Laeuwereyssen Olivier, waar de moeder van was Meeken[!] Adriaensdr.
2 maart 1646 wordt Jacob Thomassen principaal voogd in de plaats van Anthony
Franssen.

f 181 3/2/1639

Doet Pieter Janse Puyt de eed als principaal voogd en Cornelis Heyn. Schrijver de eed
als toeziende voogd over de wees van Tanneken Marinis, waar de vader van is Jan
Manse.
3 februari 1639 Akkoord van de voornoemde voogden enerzijds met Jan Mansse
anderzijds: Jan Mansse behoudt de gehele boedel en moet het kind onderhouden tot
meerderjarigheid en dan 1 pond uitkeren.

f 181 5/4/1639

Doet Geert Halfwas de eed als principaal voggd en Marijnis Steelant de eed als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Lodewijk Lodewijkse, met namen Neeltge,

oud 12 jaar, Lodewijk, 10 jaar, Crijn, 8 jaar, Willem, 6 jaar en Copmijntgen, 2 1/2 jaar.
5 april 1639 akkoord van de weduwe, Dingentgen Marijnis, geassisteerd met Mateus
Domiss, haar gekozen voogd in deze, enerzijds met voornoemde voogden anderzijds: de
weduwe behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en
daarna elk 2 ponden uitkeren.
[Zie ook: f 185v 10/6/1639]
f 181v 4/5/1639

Doet Anthonij Pieters Sempel de eed als principaal voogd over de wees van wijlen
Geertruid Jaspers, waar de vader van was Cornelis Roelants, genaamd Jasper
Cornelisz, oud 1/2 jaar.
4 mei 1639 akkoord van de voornoemde voogd enerzijds en Cornelis Roelants
anderzijds: Cornelis Roelants behoudt de boedel en moet het kind onderhouden tot hij 18
jaar oud is en dan 400 guldens uitkeren, welk geld nu op interest is gegeven aan Arij
Pieters en Jonas Pieters.

v 181v 19/5/1639 Doet Arij Gerrebrantsen de eed als principaal voogd en Jan Geerts de eed als toeziende
voogd over de zes wezen van wijlen Hillichgen Gerrebrants, waar de vader van is Sijmon
Geerts, met namen Cleerken, oud 13 jaar, Geerert, 10 jaar, Michiel, 7 jaar, Janneken, 5
jaar, Maeyken, 3 jaar, en Abram Sijmonsen, 3 maanden; de boedel bedraagt netto 309
ponden.
19 mei 1630 akkoord van de voornoemde vader enerzijds en de hiervoor genoemde
voogden anderzijds; de vader behoudt de gehele boedel en zal de zes kinderen
onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan elk 25 guldens uitkeren.
f 182 11/7/1639

Doet Cornelis Jans van Engelen de eed als principaal voogd over de twee nagelaten
wezen van wijlen de huisvrouw van Adriaen Huybrechts, terwijl Marijnis Theunisz de eed
doet als als toeziende voogd "over het een kind van zijn huisvrouwen zuster".
18 juli 1639 doet Huybrecht Pieter Leenderts van Atten de eed als toeziende voogd over
de jongste wees.
13 juni 1640 akkoord van de voogden enerzijds en Adriaen Huybrechts anderzijds:
Adriaen Huybrechts behoudt de gehele boedel; het kind verwekt bij Leentgen Jans, met
name Huybrecht Adriaens, oud 7 jaar, zal door hem worden onderhouden tot 14 jaar en
dan, naast de 1/3 deel in 5 gemeten land te Halsteren die het kind toekomen, 23 ponden
uitkeren.

f 182 29/7/1639

Doet Pieter Pietersen Goes de eed als principaal voogd en Claes Pieters als toeziende
voogd over de twee wezen van wijlen Lodewijk de Potter, met namen Pieternelleken, oud
circa 5 jaar, en Heyndrick Lodewijckse, circa 2 jaar.
29 juli 1639 akkoord van Adriaentgen Pieters, weduwe van Lodewijk de Potter,
geassisteerd met Geert Adriaens, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de
voornoemde voogden anderzijds: de weduwe behoudt de huisraad, kleren, juwelen, de
vruchten te velde, koeien, paarden, wagens, ploegen etc. en 1/8 deel in het woonhuis en
belooft de wezen 2020 guldens uit te keren; tevens belooft zij de helft van de schulden te
zullen betqlen, terwijl de landerijen in gemeenschappelijk eigendom blijven; zij zal de
kinderen onderhouden tot 12 jaar en er daarna jaarlijks 100 guldens voor krijgen.
19 mei 1643 doet Adriaen Colen de eed als voogd in de plaats van Claes Pieters.

f 182v 10/8/1639

Akkoord tussen de weesmeesters, omdat Pieter Jans Steenkiste, getrouwd met de
zuster van Cornelis Cast[?], volgens een bijgevoegde brief, weigert om voogd te worden,
enerzijds en Beertgen Geerts, weduwe van Cornelis Jacobs van Grasduyne, over hun
kind Marij Cornelis, oud 5 jaar, waarbij Beertgen Geerts geassisteerd wordt door haar
broer Dierick Geerts: de weduwe behoudt de boedel en zal het kind onderhouden,
waarbij ze tevens een vergoeding krijgt uit het geld dat de wees is aanbestroven van
haar moeie Margriete van Borssele; tevens zal de weduwe onderhouden haar vóórkind
genaamd Janneken Jans, oud circa 8 jaar, waar de vader van was Jan Diericx en dan bij
meerderjarigheid aan elk kind 1 pond uitkeren.

f 182v 28/9/1639

Doet Claes Cornelisz Caseboort de eed als principaal voogd en Noe Foelion als
toeziende voogd over de twee wezen van wijlen Huybrecht Claessen, waar de moeder
van is Leentgen Pieters, met namen Cornelis Claessen, oud circa 4 jaar, en Pieter

CLaessen, circa één jaar; de boedel bedraagt netto 129 ponden.
28 september 1639 akkoord van Leentgen Pieters, de weduwe, geassisteerd door
Marijnis Tonis Joossen en Davit van Oosten haar gekozen voogden in deze, enerzijds en
de voornoemde voogden anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en zal haar kinderen
onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 8 ponden uitkeren.
f 183 25/1/1640

Wordt Adriaen Pieters aangesteld als voogd over de nagelaten wezen van wijlen
Pieternella Adriaensedr; waar de vader van is Jan Mattheussen.
25 januari 1640 Akkoord van Jan Mattheussen enerzijds en de voornoemde voogd
anderzijds: Jan Mettheussen behoudt de gehele boedel en moet betalen aan de oudste
zoon [waarschijnlijk Mattheus] 9 guldens, aan de tweede zoon Adriaen Jans 9 guldens
en aan Marijnis ook 9 guldens, telkens een jaar na elkaar; de andere drie kinderen:
Berbel, 9 jaar oud, Andries, 7 jaar, en Janneken, 5 jaar, zal hij onderhouden tot ze 18
jaar oud zijn en dan ook aan elk 9 guldens uitkeren.

f 183 3/4/1640

Doet Jan Stoffelsen de eed als voogd over de wees van wijlen Matgen Jans, met name
Crijntgen Witte, oud circa 1 jaar, verwekt door Witte Cornelisz.
3 april 1640 akkoord van Witte Cornelisz met de voornoemde voogd: Witte Cornelisz
behoudt de boedel, moet het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 25 guldens
uitkeren.

f 183v 21/3/1640

Doet Geert Halfwas de eed als principaal voogd en Adriaen Geerts Neuse als toeziende
voogd over de wees van Stoffelken Raffels, met name Matgen Marijnis, oud circa 6 Jaar,
waar de vader van is Marinis Cornelisz Meerman [Moerman?].
21 maart 1640 akkoord van Marinis Cornelisz met de voornoemde voogden: Marinis
Cornelisz behoudt de boedel en zal het kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan 10
guldens uitkeren; tot zekerheid van deze betaling stelt hij het huis waarin hij nu woont.

f 183v 1/6/1640

Doet Jan Geersen de eed als principaal voogd en Aerien Gerrebrantsen [was
doorgestreept: Geert Adriaensen] als toeziende voogd over de zes nagelaten wezen van
wijlen Sijmon Geersen, waar de moeder van was Hillichgen Gerrebrants.
1 juni 1640 akkoord van de weduwe van Sijmen Geersen, met name Fijgen Bastiaens,
geassisteerd door Jacob Thomassen, haar gekozen voogd in deze, en Pieter
Bastiaensen en Arij Bastiaensen, haar broers, enerzijds en Jan Geersen en Arij
Gerrebrantsen, de voogden, anderzijds: de weduwe blijft uit de boedel en hoeft de zes
kinderen niet te onderhouden en ook niet het kind waarvoor ze nu "zwaar gaat", dit
laatste kind zal aan haar jaarlijks worden besteed tegen betaling uit het vaderlijke goed;
Fijgen Bastiaens krigt 225 guldens toebedeeld en nog eens 50 guldens haar toekomende
van haar vaderlijke en moederlijke erfdeel en een bed met toebehoren.

f 184 6/6/1640

Doet Adriaen Cornelisz Huyben de eed als principaal voogd en Jan Joossen, wonende in
Mosselhouck als toeziende voogd over de drie wezen van wijlen Huybrecht Cornelissen,
waar de moeder van was Reijntgen Joosensdr.

f 184 15/3/1641

Doet Jan Baltsensen de eed als principaal voogd en Jan Crijnsen als toeziende voogd
over de wezen van wijlen Claes Pietersen, waar de moeder van is Matgen Crijns.
15 maart 1641 akkoord van de weduwe van Claes Pietersen, geassisteerd door Pieter
Spruyt, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de voornoemde voogden anderzijds:
de weduwe Matgen Crijns behoudt de boedel en zal haar twee kinderen met namen
Maeyken Claes, oud circa 7 jaar, en Aeriaentje Claes, 5 jaar, onderhouden tot ze 16 jaar
oud zijn en dan 350 guldens uitkeren; als zekerheid voor deze betalingen stelt de
weduwe 3 1/2 gemeten land gelegen te Gastel en 6 gemeten land te Rubere, gemeen en
ongekaveld met haar moeder.
9 april 1646 belooft Pieter Spruyt over dit geld interest te zullen betalen.

f 184 14/5/1641

Doet Cornelis Cornelisz Mouwe de eed als principaal voogd en Cornelis Tooreman als
toeziende voogd over het weeskind van wijlen Eyngeltgen Cornelis, oud 4 jaar, waar de
vader van is Gillis Matthijss.
14 mei 1641 akkoord van Gillis Matthijss met de voornoemde voogd: Gillis Matthijss
houdt de gehele boedel en zal het kind onderhouden tot ze 16 jaar oud is en dan 32

ponden uitkeren.
f 184v 18/5/1641

Doet Tomas Jobs de eed als principaal voogd en Claes Cole als toeziende voogd over
de drie wezen van wijlen Cornelis Marinis Tijssen.
27 juni 1645 doet Adriaen Pieters de eed als voogd in de plaats van Claes COlen.
18 mei 1641 akkoord van de weduwe van Cornelis Marinis Tijssen, geassisteerd met mr.
Jacob van Vrijberge, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de voornoemde voogden
anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en de gelden; er is nog een proces gaande in
"Den Haeg" tegen Pieter Zervaes; de weduwe moet de drie wezen onderhouden tot ze
16 jaar oud zijn en 2 gemeten land uitkeren in de 1500 Gemetenpolder en nog eens 300
guldens.

f 185 1/7/1641

Doet Cornelis Marinisz Paes de eed als principaal voogd en Jan Geerts als toeziende
voogd over de wees van wijlen Janneken Govert Joossen, waar de vader van is Eyngel
Adriaens, genaamd Adriaen Eyngels, oud 2 1/2 jaar.
1 juli 1641 akkoord van Eyngel Adriaens enerzijds en de voornoemde voogden
anderzijds: Eyngel Adriaens behoudt de gehele boedel en moet het kind onderhouden tot
het 18 jaar oud is en dan 15 ponden en een zilveren kelk die een pillegift was uitkeren,
alsmede een schaap met een lam; dit alles boven het grootvaders goed dat de wees
direkt toekomt.
6 maart 1643 doet Clement Adriaens de eed als principaal voogd over voornoemde
wees.
28 oktober 1664 is Adriaen Engels volgens een afrekening volledig voldaan van zijn
aandeel.
[zie ook f 187 10/4/1643].

f 185 1/8/1641

Doet Jacob Tomassen de eed als principaal voogd en [... niet ingevuld] als toeziende
voogd over de wezen van Cornelis Heyndricxen Schrijver, waar de moeder van is
Susanneke Marinus Hartssen.
1 augustus 1641 akkoord van Susanneken Marinus, de weduwe, geassisteerd door
Cornelis Jans en de secretaris Liens, haar gekozen voogden in deze, enerzijds en Jacob
Tomassen, als voogd, a,derzijds: de weduwe behoudt de gehele boedel en moet de vier
kinderen onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan elk 200 guldens uitkeren.
11 juni 1657 bekennen Engel Cornelisz Duym, gehuwd met Pieternelleke Schrijver, en
Dirck Cornelisz Duym, gehuwd met Adriaentien Schrijver, van het vaderlijk goed van hun
huisvrouwen voldaan te zijn.

f 185v 30/12/1641 Doet Jan Joossen Langeroede de eed als principaal voogd en Cornelis Jans als
toeziende voogd over de drie nakinderen van Huybrecht Cornelisse, waar de moeder van
was Reyntje Joos, met namen Josijntge, Anneken en Aechtgen Huybrechts.
f 185v 10/6/1639

Doet Geert Halfwas de eed als principaal voogd en Marijnis Marijnisse Steelant als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Lodewijck Lodewijcks, waar de moeder van is
Dyngentgen Marijnis, met namen Neeltjen, 12 jaar oud, Lodewijck, 10 jaar, Crijn, 8 jaar,
Willem, 6 jaar, en Copmijntje, 2 1/2 jaar.
10 juni 1639 akkoord van de weduwe Dyngentgen Marijnis geassisteerd met Mateus
Domiss, haar gekozen voogd in deze, enerzijds met voornoemde voogden anderzijds: de
weduwe behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en
daarna elk 2 ponden uitkeren.
[Zie ook: f 181 5/4/1639]

f 186 5/6/1642

Doet Marijnis Claesz Bil de eed als aangestelde voogd over de drie kinderen van wijlen
Pierken Marinis, waar de vader van is Marijnis Jans Leuter; de boedel bedraagt netto
ongeveer 64 ponden.
5 juni 1642 akkoord van Marijnis Jans Leuter enerzijds en de voornoemde voogd
anderzijds: Marijnis Jans Leuter behoudt de boedel en moet de drie kinderen
onderhouden tot meerderjarigheid en dan uitkeren de zilveren pillegiften en 3 guldens.
14 maart 1661 bekent Adriaen Janse Schipper, gehuwd met Jannetje Marijnis Leuters,
uit handen van Marijnis Jan Leuters, van het moederlijke erfdeel van zijn vrouw voldaan

te zijn.
f 186v 18/5/1640

Akkoord van Jan Baerens enerzijds en Leendert Adriaens Paerdecooper, als voogd over
de wezen van wijlen Dingentgen Adriaens Paerdecooper, anderzijds: Jan Baerens
behoudt de gehele boedel en moet de zes kinderen, met namen Jacomijntge, oud circa
18 jaar, Barendijne, circa 17 jaar, Barent, 12 jaar, Nelleken, 7 jaar, Maeyken, 6 jaar, en
Adriaentgen, circa 1 jaar, onderhouden tot meerderjarigheid en dan 1 pond uitkeren.

f 186v 31/3/1643

Jacob Cornelisse Carreman en Pieter Corstiaens, getrouwd met de dochters van
Anthonij de Bruyne, worden in de plaats van het sterfhuis van Cornelis Thijleman
respectivelijk principaal voogd en toeziende voogd over de jongste wezen van [... niet
ingevuld].

f 187 10/4/1643

Uitspraak van de weesmeesters van Vossemeer in een geschil tussen Clement Adriaens
en Jan Geertsen, als voogden over de wezen van Eyngel Adriaens, enerzijds en
Neeltgen Jacobs, weduwe van Eyngel Adriaens, anderzijds over het testament van
Eyngel Adriaens opgemaakt voor schepenen van Vossemeer op 4 november 1641,
waarbij het vóórkind van Eyngel Adriaens, verwekt bij Janneken Goverts, genaamd
Adriaen Engels, niet meer had toegewezen gekregen dan 7 ponden; nu zijn de voogden
over deze wees en Aelbrecht Willems, als behuwd vader van de weduwe Neeltgen
Jacobs, overeengekomen dat de weduwe in plaats van 7 ponden 100 guldens zal
uitkeren aan voornoemde wees.
28 oktober 1664 bekent Adriaen Engels volgens de rekening van de som vermeld in
deze akte voldaan te zijn.

f 187 24/7/1643

Doet Pieter Leenderts de eed als principaal voogd en Job Leenderts als toeziende voogd
over de wezen van wijlen Cornelis Leenderts.
13 februari 1645 doet Pieter Mouwe de eed als toeziende voogd in de plaats van Job
Leenderts.

f 187 25/1/1644

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Maeyken Konyncx: kleine boedel
bestaande in huisraad, overgebracht door Leendert Meertsensen.

f 187v 16/9/1643

Wordt Geert Adriaensen aangesteld als principaal voogd over de wezen van Arij
Gerrebrantsen, met namen Cleerken Areys, oud 11 jaar, en Aeriaentgen Areys, oud 6
jaar. De weduwe van Arij Gerrebrantsen behoudt de boedel en moet haar twee kinderen
onderhouden to "behoorlijke ouderdom" en dan elk 20 guldens uitkeren.
14 maart 1661 verklaart Klaertien Arijsen voldaan te zijn van haar deel uit handen van
Marijnis Jansen Leuter.

f 187v 22/10/1643 Akkoord van Catelijn Cornelis, weduwe van Lambrecht van de Velde, gewezen sergeant
onder kapitein Serooskerke, enerzijds en de weesmeesters anderzijds: zij behoudt de
boedel en zal haar drie kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 3 guldens
uitkeren.
f 188 10/1/1644

Wordt Michiel Sijmonsen aangesteld als principaal voogd en Heynderick Reuchet als
toeziende voogd over de wezen van Matgen Heyndericx, met namen Cornelij, oud circa
9 jaar, Teuntgen, circa 7 jaar, en Paeuwelijntje, oud circa 1 1/2 jaar, waar de vader van is
Dingeman Pauwelsen.
Weesmeesters: de schepenen Antonis Jansen van Alphen en Tonis Joossen.
10 januari 1644 Akoord van Dingeman Pauwelsen met de weesmeesters: hij behoudt de
boedel en zal zijn drie kinderen onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan één pond
Vlaams uitkeren; als Dingeman Pauwelsen overlijdt vóór de kinderen volwassen zijn
hoeft zijn huisvrouw de wezen niet te onderhouden, mits de helft van de goederen aan
de wezen wordt toebedeeld.

f 188 19/1/1644

Wordt Philips Cornelissen, op Strijen, aangesteld tot principaal voogd over de wezen van
wijlen Jan Cornelis Philipsen, zijn broer; Philips Cornelissen heeft, als voogd, deze
boedel "gerenuncieerd" [afstand van gedaan]; daarna is Jan Tomassen, de bode, naar
"de Hoochwerven" [de familie Hoogewerf] gezonden, die geantwoord hebben dat zij de
boedel "mede renuncieerden".

f 188 3/2/1644

Akkoord van Adriaen Jobsen, weduwnaar van Gooltgen Jeroons, enerzijds en de
weesmeesters anderzijds: Adriaen Jobsen behoudt de boedel en zal zijn kind verwekt bij

Gooltgen Jeroons, met name Lijsebeth Adriaens, oud 7 maanden, onderhouden tot een
behoorlijke ouderdom en dan 3 ponden, een zilveren lepel, haar pillegift, en "het silveren
ijserken van de moeder" uitkeren.
Baljuw Davidt Bursius, weesmeesters Jacob Tomassen en Cornelis Jansen.
f 188v 9/3/1644

Wordt Joos Aertsen aangesteld als principaal voogd en Andries Aertsen als toeziende
voogd over de wees van wijlen Pieternelle Aerts, met name Aerdt Wittensen, oud circa
15 weken, waar de vader van is Witte Cornelissen; tevens staat en inventaris: baten: een
schuldboek met inkomende schulden, een rentebrief, gekomen van haar moeie
Tanneken Pieters, het huis en de huisraad; schulden: het vóórkind krijgt nog van
moederlijk goed 4 ponden en moet uit het sterfhuis onderhouden worden tot 16 jaar.
9 maart 1644 akkoord van de voornoemde voogden enerzijds en Witte Cornelissen
anderzijds: Witte Cornelissen behoudt de boedel en moet zijn kind Aerdt Wittensen
onderhouden tot hij 18 jaar oud is en dan 100 carolus guldens uitkeren.
8 augustus 1648 verklaart Joos Aertsen door Witte Cornelissen van de uitkoop voldaan
te zijn.

f 189 15/3/1644

Is Marijnis Geersen Moeije aangesteld tot principaal voogd en Marijnus Claesen Bil tot
toeziende voogd over de wezen van Crijn Geersen Moeije.
15 maart 1644 akkoord van voornoemde voogden met de weduwe van Crijn Geersen
Moeije, moeder van de wezen: zij behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot
ze meerderjarig zijn en dan elk 10 carolus guldens uitkeren.

f 189v 21/8/1644

Akkoord van Neeltgen Leunis, weduwe van Jan Gillissen, geassisteerd met Gabriel
Leunisse, haar broer, enerzijds en de weesmeesters anderzijds over de wezen van Jan
Gillissen: de weduwe Neeltgen Leunis behoudt de boedel en zal haar vier kinderen met
namen Gillis, 14 jaar, Leuntge, 12 jaar, Lijsbet, 10 jaar, en Dingenis, 6 jaar, onderhouden
tot ze 16 jaar oud zijn en dan 28 ponden uitkeren.
4 september 1644 brengt de weduwe 16 ponden, de eerste termijn voor de uitkoop.
6 december 1644 neemt Jacob Thomassen deze 16 ponden op interest.
27 juni 1653 heeft Geeryt Jansen, getrouwd met Neeltgien Leunis, 12 ponden voor de
uitzet van de kinderen gebracht ter weeskamer, die op 10 februari 1652 op interest
waren uitgeleend aan Klaes Jansen van Oosten.
13 februari 1657 verklaren Jacob Cornelisse Geldeloos, getrouwd met Leuntien Jans,
alsmede Lisebeth Jans, geassisteerd met haar bruidegom Krijn Marijnissen Backer, dat
zij zijn voldaan van de voornoemde 28 ponden.

f 190 4/9/1645

Akkoord van Adriaen Labeur enerzijds met Marijnus Claessen en Pieter Claesen, als
ooms van de wees van wijlen Janneken Claes met name Marijnis Adriaensen: Adriaen
Labeur behoudt de boedel en zal het kind onderhouden tot het 18 jaar is en dan voor
moederlijk goed 3 guldens uitkeren, die hij mag houden als het kind overlijdt. Het
grootvaders goed zal "tot profijt van de wees aengeleid worden".

f 190 10/1/1646

Doet Anthonij Cornelissen de Herder de eed als principaal voogd en Jan Jobsen als
toeziende voogd over de vijf wezen van Cornelis de Herder, waar de moeder van is
Matgen Pieters [Sempel], met namen Dingenis, oud circa 17 jaar, Stoffelijntgen, circa 14
jaar, Pieter, circa 11 jaar, Dingentgen, circa 6 jaar, en Neeltgen Cornelis, circa 4 jaar; de
boedel heeft een batig saldo van 200 ponden.
10 januari 1646 akkoord van de weesmeesters enerzijds en de voornoemde weduwe,
geassisteerd door Antonij Pietersen Sempel, haar broer, als haar gekozen voogd in
deze, anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en moet de vijf kinderen onderhouden
tot ze 12 jaar oud zijn of, indien zij blijft leven, tot een behoorlijke ouderdom.
10 januari 1646 akkoord van de voornoemde weduwe met Sijmon Cornelissen, haar
mans vóórzoon: Sijmon Cornelissen zal voor zijn moederlijk en vaderlijk erfgoed 50
carolus guldens uitgekeerd krijgen in termijnen.
7 november 1646 heeft de weduwe, met toestemming van haar man Marinus Lodewijcxe,
beloofd haar kinderen bij hun meerderjarigheid 10 zilveren lepels te zullen uitkeren.
29 december 1654 verklaart Sijmon Cornelissen van de 50 carolus guldens voldaan te

zijn.
3 mei 1655 verklaart Jan Jopsen, getrouwd met Stoffelina Cornelisse de Herder, de twee
lepels ontvangen te hebben.
v 190v 11/1/1646 Doet Leendert Aerensen Boeve de eed als voogd over de wees van Cornelis de Morde,
waar de moeder van is Matgen Jacobs.
11 januari 1646 akkoord van de voogd enerzijds met de weduwe, geassisteerd met
Jacob Tomassen, haar gekozen voogd in deze, anderzijds: de weduwe behoudt de
boedel en zal haar kind onderhouden tot meerderjarigheid en dan een rosenobel
uitkeren.
Schepenen: Aelbrecht Willemsen en Cornelis Jansen.
24 augustus 1660 akkoord van Lindert Adriaens Bouve met Philips Meulemans, als in
huwelijk gehad hebbende de weduwe van Kornelis de Morde: Lindert Adriaens Bouve zal
de wees onderhouden op voorwaarde dat Philips Meulemans "aan de wees moet maken
een pak nieuwe lakenen kleren, kousen, schoenen, hemden" de rosenobel uitkeert en
nog 4 ponden zal betalen.
f 190v 2/6/1646

Doet Dingenis Jansen Keyser de eed als principaal voogd over de vier wezen van Heyn
[drick] Crijnsen Decker, met namen Crijn, oud 17 jaar, Marijnis, 13 jaar, Aermentgen, 11
jaar, en Willemijntgen, 2 jaar.
2 juni 1646 Akkoord van Dingenis Jansen Keyser enerzijds en de moeder van de wezen
Janneken Pieters, geassisteerd met Reijnout Leendersen, haar gekozen voogd in deze,
anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en zal de kinderen onderhouden tot
meerderjarigheid en dan 7 zilveren lepels, een beker, "een goude cuffe en zilveren
penne" uitkeren alsmede elk een rosenobel.

f 191 27/6/1646

Akkoord van Jacob Thomassen, als principaal voogd "van Pieter Leendersen daertoe
vrindelijk versocht" over de wezen van Pieternelle Joris, enerzijds en Pieter Leendersen,
als vader van die wezen, anderzijds: Pieter Leendersen behoudt de boedel en moet zijn
drie kinderen met namen Josijntgen, oud 13 jaar, Crijntgen, circa 7 jaar, en Matgen
Pieters, circa 6 jaar, onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan 6 gemeten en 114
roeden land in de Negen Lange Meen uitkeren; als de kinderen allen voordien zouden
komen te overlijden moet Pieter Leendersen aan de erfgenamen 150 guldens uitkeren en
wanneer die zouden protesteren komt dit bedrag toe aan de armen van Vossemeer.

f 191 8/11/1646

Akkoord van Susanne Jans van Oosten, ten overstaan van haar stiefvader Marinus
Anthonis Joossen, enerzijds en de weesmeesters anderzijds over de boedel bestaande
netto uit 80 ponden: zij zal haar wees, met name Passchijntie Heyndrick Michiels, oud
circa 2 jaar, onderhouden tot meerderjarigheid en dan een rosenobel uitkeren.

f 191v 20/5/1646

Akkoord van Heyn[drick] Jans, als voogd over het weeskind van Maeyken Heyndricx,
verwekt door Leyn Cornelisse, enerzijds en Leyn Cornelisse, als vader, anderzijds: Leyn
Cornelisse behoudt de boedel en moet het kind onderhouden tot meerderjarigheid en
dan 10 guldens en 10 stuivers uitkeren.

f 191v 13/11/1646 Doet Pieter Adriaens Spruyt de eed als voogd over de wezen van wijlen Jan Crijnss
Verclooth.
f 192 14/3/1647

Akkoord van de weduwe van Jan Geertssen, geassisteerd met Geert Adriaens, als broer
en voogd van Jan Geerts wezen, enerzijds en de weesmeesters anderzijds: de weduwe
behoudt de boedel en moet haar kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en dan 6
guldens en een zilveren lepel uitkeren.

f 192 2/4/1647

Akkoord van Jan Mansse met de weesmeesters; Jan Mansse zal, overeenkomstig het
contract door zijn moeder gemaakt over het onderhoud van Willemijntie Adriaens, zijn
zuster, deze wees onderhouden tot meerderjarigheid en dan 4 ponden uitkeren; als
borgtocht voor de uitvoering hiervan stelt hij de hoeve waar hij nu op woont.

f 192 8/4/1647

Doet Cornelis Huybrechts de eed als voogd over de wees van Adriaen Cornelisse
Huyben.

f 192 26/4/1647

Akkoord van Geertruyt Leenderts, laatst weduwe van Pieter Pietersen Polij de jonge,
geassisteerd met Marinus Jacob Faessen, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en
Jacob Thomassen en Joos Cornelissen, als voogden over de kinderen van Pieter

Pietersen Polij; de weduwe behoudt de boedel en zal haar twee kinderen bij Pieter
Pietersen Polij met namen Adriaentie, oud circa 4 1/2 jaar en Jobke, oud circa 2 1/2 jaar,
onderhouden tot meerderjarigheid en elk een halve ducaat uitkeren; de goederen de
kinderen toekomend na de dood van hun grootvader Pieter Polij, die nog in leven is,
moet hen worden gekort [!?].
f 192 11/6/1647

Doet Cornelis Janse de ed als principaal voogd en Jacob Thomassen als toeziende
voogd over de wezen van wijlen Claes Cornelisse Cole en Berbel Jans.
11 juni 1647 doet Cornelis Janse de eerste rekening over netto ruim één pond.

f 192 2/7/1647

Doet Jan Geerts de eed als principaal voogd over de wezen nagelaten door Corstiaen
Geertsen.

f 192 13/8/1647

Doet Govert Colen de eed als principaal voogd over de wezen van wijlen Lodewijck de
Potter.

f 192v 6/6/1647

Akkoord voor de weesmeesters van Marinis Jans Quackelaer en Cornelis Jans, in
tegenwoordigheid van Pieter Polij als grootvader van de minderjarige wezen van zijn
dochter Mayken Pieters, verwekt bij Joos Cornelisse Witte, met namen Pieter, 8 jaar,
Cornelis, 6 jaar, en Job, 3 jaar, en van haar vóórkind bij wijlen Mr Huybrecht [Cornelisse
Kempen]: Joos Cornelisse Witte zal de wezen onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en zal
ze dan 25 guldens uitkeren; ondanks dat Cornelis Huybrechts binnen twee jaar al
meerderjarig zal zijn mag Joos Cornelisse Witte hem zijn 25 guldens pas over 4 jaar
uitkeren; als zekerheid voor deze uitkeringen stelt Joos Cornelisse Witte zijn aandeel in
het huis en schuur dat nu in gebruik is bij Pieter Polij voornoemd.

f 192v 17/9/1647

Hebben de weesmeesters het weeskind van wijlen Joos Janse Ceuvelaer, genaamd
Leuntien Joos, tot 1649 voor 20 ponden besteed bij Joos Cents Ceuvelaar, in plaats van
bij de broer van Joos Janse Ceuvelaer.

f 192v 15/7/1647

Akkoord van Marijnis Rochussen enerzijds met Dingenis Jansen Keyser, als voogd over
de wezen van wijlen Neeltien Dingenis, met namen Rokus Marijnissen, 12 jaar, en
Dingenis Marijnissen, 10 jaar, anderzijds: Marijnis Rochussen zal zijn kinderen
onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan 10 ponden uitkeren.
21 februari 1660 bekent Dingenis Jansen Keyser van deze uitkoop voldaan te zijn.

f 192v 19/11/1647 Akkoord van de voogd over de wezen van wijlen Aert Jans enerzijds en Tanneken
Michiels anderzijds: er is een testament d.d. 13 oktober 1647[!] van Aert Jans en
Tanneken Michiels gemaakt voor de notaris Gijsbert Wijtens te Wouw; de voogd,
aangesteld door de weesmeesters te Dongen, sluit nu een akkoord met de weduwe
[Tanneken Michiels] omdat de vader circa vier jaar geleden[!] is overleden te Vossemeer,
nalatende een weduwe, drie minderjarige wezen en een "ongeruymde" kleine boedel: de
weduwe moet nu de kinderen onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan 10 guldens
uitkeren.
f 193 19/10/1647

Akkoord van Marijnis STelant, als principaal voogd en Geert Halffwas, als toeziende
voogd over Lijsbeth Cornelis, nagelaten wees van wijlen Dingentien Stelants, enerzijds
en Cornelis Coman, vader van de wees, anderzijds: de vader moet zijn kind
onderhouden to meerderjarigheid en dan een rosenobel uitkeren.

f 193 30/10/1647

Akkoord over de boedel nagelaten ten huize van wijlen Crijn Ole tussen Geert Olen, als
principaal voogd van de vijf wezen met namen Jacob Crijns Ole, 16 jaar, Sanderijntien
Crijns Ole, 14 jaar, Cornelis Crijns, 8 jaar, Lindert Crijns, 5 jaar, en Adriaentien Crijns, 1
1/2 jaar, enerzijds en Neeltien, de weduwe van Crijn Ole en moeder van de kinderen,
geassisteerd door Stoffel Sprancke, haar bruidegom, anderzijds: de weduwe behoudt de
gehele boedel, waaronder paarden, koeien, huisraad, zilverwerk en juwelen en moet de
kinderen onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan elk 20 ponden en wat zilverwerk
uitkeren, Sanderijntien zal geen zilverwerk worden uitgekeerd omdat zij het zilver krijgt
van haar grootvader in Duiveland, de andere goederen van hun grootvader en
grootmoeder zullen voor de gezamenlijk boedel zijn.
15 juni 1666 bekent Stoffel Dircx, gehuwd met Sanderijntien Crijns, en Job Francke,
gehuwd met Arjaentgen Crijns, door Stoffel Francke voldaan te zijn.

f 193v 6/1/1648

Doet Marijnis Hendricx de eed als principaal voogd en Cornelis Matthijsse de Ronde als
toeziende voogd over de drie wezen van wijlen Cornelis Marijnisse Paes en Maeyken

Goverts
f 193v 8/1/1648

Akkoord van Pieter Cornelisse, vader van wijlen Janneken Pieters, en grootvader van de
vijf wezen met namen Stijntien Jans, 14 jaar, Cornelis Jans, 13 jaar, Janneken Jans, 12
jaar, zijnde haar drie vóórkinderen verwekt door wijlen Jan Cornelisse, in leven wonende
te Bergen op Zoom, enerzijds en Leyn Cornelisse, weduwnaar van Janneken Pieters,
stiefvader van de voornoemde drie kinderen, anderzijds: Leyn Cornelisse zal de
vóórkinderen elk 1 pond uitkeren voor hun moederlijk erfdeel en zal ze niet meer hoeven
te onderhouden; Leyn Cornelisse zal zijn eigen twee kinderen, met namen Cornelia
Leyns, 8 jaar, en Pieter Leyns, 4 jaar, onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan ook elk
1 pond uitkeren.

f 193v 24/1/1648

Akkoord van Stoffeline Aerts, vóórdochter van Crijntien Stoffels, geassisteerd met
secretaris [Johan] van Alphen, haar gekozen voogd in deze, Huybrecht Willems Stouten,
Lindert Hermans, gehuwd met Lijsbet Willems, Cornelis Willems en Pieter Willems,
enerzijds, en Willem Stouten, weduwnaar van Crintien Stoffels, vader van de
voornoemde kinderen en stiefvader van Stoffeline Aerts, anderzijds: de vader behoudt de
boedel en alle schulden, waarnaast hij de minderjarige kinderen, met namen Mayke
Willems, oud 16 jaar, Baeltien Willems, 14 jaar, en Adriaen Willems, 11 jaar, belooft te
zullen onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan 6 guldens te zullen uitkeren.

f 194 9/2/1648

Doet Cornelis Marinisse Hicke de eed als principaal voogd en Jacob Thonissen als
toeziende voogd over de kinderen van wijlen Jacob Pietersen Braedt.

f 194 18/1/1648

Staat en inventaris van de nagelaten goederen van wijlen Jonas Pieters, bestaande in
huis, 5 gemeten land, kleren, kleine inboedel, vordering op Bastiaen Theunissen wegens
verhuur van een kamer en verschillende schulden.
10 maart 1648 Akkoord van Pieternelle Jans, weduwe van Jonas Pieters, geassisteerd
door Anthonij Joossen, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en Adriaen Pieters, echte
broer en erfgenaam van Jonas Pieters, en Sijmon Jacobs Steenback, als man en voogd
van Geertruyd Pieters, zuster van Jonas Pieters, voor henzelf alsmede namens Tobias
Pieters, ook een volle broer van Jonas Pieters, "welke is uit den lande" en waarvan men
al 9 of 10 jaar niets vernomen heeft en men dus niet weet of hij nog leeft, alsmede
namens de twee halfzusters van Jonas Pieters, met namen Trucken Pieters en Neele
Pieters, alle erfgenamen van Joans Pieters, anderzijds: de weduwe behoudt de boedel
bestaande uit een huis, juwelen, mits ze 55O guldens zal uitkeren in termijnen.
10 maart 1648 bekennen Adriaen Pieters en Sijmon Jacobs voldaan te zijn van de eerste
termijn, alsmede Cornelis Marinisse en Pieter Marinisse als erfgenamen van de eerste
halfzuster Geertruyt [Pieters].
3 december 1649 Bekennen Cornelis Jans Backers, gehuwd met Tanneken Huybrechts,
waarvan de moeder was Neeltien Pieters voornoemd, voldaan te zijn, mede namens zijn
zwager, volgens een akte gepasseerd voor de schepenen van Kats.
17 december 1649 Bekennen Adriaen Pieters Isebrant en Sijnmon Jacobs voldaan te zijn
en bekennen tevens gedeeltelijk voldaan te zijn van het deel van Tobias Pieters.

f 194v 13/5/1648

Staat en ivnebtaris van de goederen van wijlen Maeyken Claes, huisvrouw van Crijn
Cornelisse Meulenaers; baten: de zeilen op de molen, de "lamers", houtbomen en alles
wat Crijn Cornelisse aan de molen toebehoort; verder huisraad en een huis; netto 45
ponden.
13 mei 1648 akkoord van Crijn Cornelisse Molenaer, weduwnaar van Maeyke Claes
enerzijds en de weesmeesters anderzijds: Crijn Cornelisse behoudt de boedel en de
schulden en zal de drie wezen met namen Maeyken Crijns, oud 11 jaar, Claes Crijns, 7
jaar, en Teuntien Crijns, 5 jaar, onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan elk 50
guldens uitkeren.
16 augustus 1657 bekent Pieter Crijns, gehuwd met Maeyken Crijns, voldaan te zijn door
Crijn Cornelisse.
31 maart 1658 bekent Claes Crijns uit handen van zijn vader voldaan te zijn.

f 195v 22/5/1648

Akkoord van Catelijne Pieters, weduwe van Cornelis Goverts, geassisteerd met Jacob
Thonissen haar gekozen voogd in deze, enerzijds met de weesmeesters anderzijds: de
weduwe behoudt de boedel en de schulden en moet de wezen met namen Commerintien

Cornelis, 7 jaar, en Govert Cornelis, 1/2 jaar, onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan
6 guldens uitkeren.
f 195v 4/6/1648

Doet Jacob Janse, wonende op de Klundert, de eed als principaal voogd over de wezen
van wijlen Pieter Jans Rolaff.

f 195v 15/6/1648

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Engel Huybrechts; baten: inboedel, wat
vee, wat vruchten te velde, een huis en schuur en 5 gemeten land; geen vorderingen, wel
wat schulden; netto circa 328 ponden.
15 juni 1648 akkoord van Maeyken Aerts, weduwe van Engel Huybrechts, geassisteerd
met Dingenis Cornelis, haar bruidegom, enerzijds en de weesmeesters anderzijds: de
weduwe behoudt de boedel en moet de drie wezen, met namen Janneken Engels, 11
jaar, en Aarnoud en Marta Engels, 5 jaar, zijnde tweelingen, onderhouden tot ze 18 jaar
oud zijn en dan elk 50 guldens uitkeren.

f 196v 8/6/1648

Doet Gabriel Leunisse de eed als principaal voogd over de wezen van wijlen Neeltien
Geerts, verwekt door Antonij Sempel.
8 juni 1648 Staat en inventaris van de goederen van wijlen Neeltien Geerts; baten:
huisraad, landbouwgereedschappen, paarden, koeien, vruchten en een hoeve met 3
gemeten en 60 roeden land, alles samen 780 ponden; schulden: o.a. aan Cornelis
Jacobs Verlucht, als voogd over de wezen van Michiel Franssen Rover, voor hun
vaderlijk goed, aan Jacob Jacobsen Faes over winkelwaar, aan Jasper Pigge,
wagenmaker en aan de knecht, samen 507 ponden.
16 juni 1648 akkoord van de voornoemde voogd Gabriel Leunisse enerzijds en Antonij
Sempel, weduwnaar van Neeltien Geerts anderzijds: Antonij Sempel behoudt de gehele
boedel en de schulden en moet de twee wezen, met namen Geerit Anthonisse Sempel, 6
jaar, en Jan Anthonisse Semple, 2 jaar, onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan 20
guldens uitkeren.

f 197v 1/7/1648

Doet Adriaen Cornelisse Caesboert de eed als principaal voogd over de twee kinderen
van wijlen Huybrecht Clasen.

f 198 17/7/1648

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Dingentien Wijten; baten: huisraad,
lijnwaad, kleren, paarden, koeien, vruchten, alles samen 1294 ponden; schulden:
landpachten en aan de knecht, de meid en de koeiewachters samen 869 ponden.
22 juli 1648 Doet Jan Wijts de eed als voogd over het weeskind van wijlen zijn zuster
Dingentien Wijts.
22 juli 1648 akkoord van Jan Wijten, als voogd van het weeskind voornoemd enerzijds
en Pieter Gabriels, weduwnaar van Dingentien Wijten en vader van het voornoemde kind
anderzijds: Pieter Gabriels behoudt de gehele boedel en de schulden en moet het
weeskind, met name Adriaentien Pieters, oud 13 jaar, onderhouden tot ze 18 jaar oud is
en dan uikeren linnen en zilverwerk "van haar moeders lijf" en 200 ponden.
3 februari 1654 belooft Pieter Gabriels deze 200 ponden op interest te nemen onder
verband van wat land, waardoor de weduwe van Jan Wijten van het toezicht ontslagen
is.
20 december 1661 Heeft Adriaen Lamsen, gehuwd met Adriaentje Pieters, van de
secretaris uit de koopdag van Susanna van Oosten 135 ponden ontvangen en uit handen
van Daniel Daniels, gehuwd met Susanna van Oosten, de rest. Opgetekend 23 april
1664.

f 200 11/7/1648

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Maria Adriaensen Caper; baten: grote
inboedel, vruchten te velde, land (o.a. in de aanwas en in het Oudeland); vorderingen: op
Isack de Zeeuw, over de koop van "wicken", op zijn vaderwegens zijn moederlijke goed,
"noch vermag Jan Heyndricks verkopen van de 16 gemeten welke van zijn vrouw
gekomen zijn vanwege Domis Claessen tot 500 guldens volgens testament", totaal ruim
1500 ponden.
4 augustus 1648 doet Jan Heyndericx Zegers de eed dat hij in voorgaande staat en
inventaris alle goederen voor de wezen heeft opgegeven.

f 201v 7/10/1648

Staat en inventaris van de goederen ten huize van Huybrecht Hart, nagelaten door zijn
overleden huisvrouw Leentien Pieters; baten: huisraad, paarden, koeien, vruchten,

kleinvee, landbouwwerktuigen etc.; schulden: o.a. pacht van de hoeve.
7 oktober 1648 Doet Cornelis Willems de eed als principaal voogd over de twee wezen
van Leentien Pieters.
7 oktober 1648 Akkoord van de voornoemde voogd enerzijds en Huybrecht Hart,
weduwnaar van Leentien Pieters en vader van de twee wezen met namen Mrijnis en
Pieternelle Hart anderzijds: de vader behoudt de boedel en de schulden en moet de twee
kinderen onderhouden tot mei 1649 en dan 300 guldens uitkeren.
f 203 8/10/1648

Akoord van de secretaris Johan van Alphen, daartoe gemachtigd door de weesmeesters
omdat niemand van de familie van wijlen Maria Adriaens Caper wilde komen, enerzijds
en Jan Hendriks Zegers, weduwnaar van Maria Adriaens Caper en vader van de twee
wezen met namen Adriaen, 5 1/2 jaar, en Cornelis Janse, 3 jaar, anderzijds: de vader
behoudt de gehele boedel, ook het land en de schulden en moet de kinderen
onderhouden tot ze 18 jaar oud zijn en dan 500 guldens uitkeren.

f 203 14/12/1648

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Thomas Lowijssen ten overstaan van de
baljuw David Bursius en de schepenen Cornelis Jansen en Aelbrecht Willems; baten: wat
huisraad en kleren; vorderingen: de weduwe van Thomas Lowijssen krijgt nog uit het
sterfhuis van haar broer Marijnis Steelant circa 4 ponden die de weduwe van Marijnis
Steelant nog moet betalen in termijnen.
14 december 1648 akkoord van Tanneken Marinisse Steelant, weduwe van Thomas
Lowijsse, geassisteerd met Cornelis Coman, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en
de baljuw, ex officio, namens Appolonia Lowijss, een halfzuster van Thomas Lowijssen
anderzijds: de weduwe behoudt de gehele boedel en moet Appolonia 3 ponden uitkeren.

f 204 1/1/1649

Akkoord van Jan Jans Vincke, grootvader van de minderjarige wees van zijn dochter
wijlen Lijsbeth Jans Vincke, verwekt door Joos Cornelisse de Witte, met namen Matthijs
Cornelisse, oud 1/2 jaar, enerzijds en Joos Cornelisse de Witte, als weduwnaar van
Lijsbeth Jans Vincke en vader van de voornoemde wees, anderzijds: de vader behoudt
de boedel en de schulden en moet het kind onderhouden tot dit 18 jaar is en dan 10
guldens uitkeren; tevens moet hij aan het vóórkind van Lijsbeth Jans Vincke, met name
[... niet ingevuld] nu 5 jaar oud, verwekt door Corstiaen Geerts, ook 10 guldens uitkeren
als het 18 jaar wordt.

f 204v 25/2/1649

Doet Jorijs Pieters de eed als principaal voogd over het weeskind van wijlen Cornelia
Goverts.
25 februari 1649 Staat en inventaris van de goederen bij Cornelis de Ronde van de
goederen nagelaten door zijn overleden huisvrouw Cornelia Goverts; baten: kleren en
huisraad; als vordering wordt opgegeven hetgene dat al betaald is op het huis waar de
Ronde nu in woont en hetgeen dat is betaald op het huis "op 't Veer gekomen van
Catthals"; schulden: o.a. aan Matthijs de Ronde; netto 132 ponden.
26 februari 1649 akkoord van Jorys Pieters, als voogd voornoemd, enerzijds en Cornelis
de Ronde, weduwnaar van Cornelia Goverts en vader van het kind anderzijds: de vader
behoudt de boedel en moet de wees genaamd Sara de Ronde, oud 3 jaar, onderhouden
tot ze 16 jaar oud is en dan 3 ponden en 10 schellingen uitkeren; al hetgeen de wees van
de grootvader Govert Joosten heeft geërfd blijft buiten deze uitkoop.

f 206 27/3/1649

Wordt in het weesregister een eerdere akte gepasseerd 18 februari 1641 geregistreerd,
te weten: akkoord van de weduwe van wijlen Adriaen Cornelisse Huyben enerzijds en
Aert Cornelisse Huyben, als voogd over hun kind met name Willemintien, oud 7 jaar,
anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en de schulden en moet het kind
onderhouden tot ze 16 jaar oud is en dan 25 guldens uitkeren.

f 206 [1649]

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Dingeman Lauwerijssen; vorderingen o.a.
van "Jan Stoffels van Basel, vanwege de erfgenamen van Marijnis Joosten de Bruyne,
als sijlieder erfgenamen van Dingeman Lauwerijssen uit krachte van schepenkennis bij
executie hebben verkocht", verder nog goederen die aan de huisvrouw van Dingeman
Lauwerijssen tijdens zijn leven waren aanbestorven te Sint Jop in 't Goor in Brabant;
schulden aan o.a. Thieleman Anthonis te Steenbergen, Adriaen Pauwels, gehuwd met
Gilleken Dircx, laatst weduwe van Arij Pieters, wegens de ontvangsten en uitgaven "die
sijn voorzaat over dit sterfhuis heeft gehad". Netto 50 ponden.

f 207 1/7/1649

Staat en inventaris van de goederen ten huize van Claes Huybrechts Hagens, nagelaten

door zijn vrouw wijlen Maria Jansen Hollander; baten: het huis en schuur waar Claes
Huybrechts Hagens nu woont, een huisje in de Achterstrate, gekomen van Jan
Meertsensen, huisraad, vee, landbouwgereedschappen e.a., netto 97 ponden.
1 juli 1649 akkoord van de weesmeesters, omdat niemand van de falilie wilde komen,
enerzijds en Claes Huybrechts Hagens, vader van de wezen, anderzijds: de vader
behoudt de gehele boedel en de schulden en moet de kinderen met namen Grietien, 15
jaar, Jan, 13 jaar, en Adriaen, 9 jaar, onderhouden tot ze 16 jaar oud zijn en dan 100
guldens uitkeren.
f 208 3/8/1649

Akkoord van Jan Cosijn, weduwnaar van Sara Beemens, enerzijds en de weesmeesters
anderzijds: Jan Cosijn behoudt de boedel en moet de wees, met name Abraham Jans,
"oudt stijff twee jaeren", onderhouden tot hij 16 jaar oud is en dan één pond uitkeren.

f 208 28/8/1649

Akkoord van Jorys van Ruys, weduwnaar van Lieventien Jans enerzijds en de
weesmeesters anderzijds: Jorys van Ruys behoudt de gehele boedel, waartoe geen
onroerend goed behoort, en de schulden en moet hun wees, met name Jan Jorisse, oud
5 jaar, onderhouden tot hij 18 jaar oud is en dan 10 schellingen uitkeren.

f 208 3/5/1649

Akte van scheiding en deling tussen Jacob Crijnsen Quist enerzijds en zijn kinderen
Lindert Domiss, getrouwd met Lena Jacobs, en Crijn Jacobsen Quist met betrekking tot
de huisraad, kleren, vee, vruchten etc.; de andere contracten tussen Jacob Crijns en zijn
kinderen zijn in het register van vrijwillige akten opgenomen.

f 209 26/6/1647[!] Staat en inventaris van de goederen van wijlen Antonij Janssen van Alphen; baten:
weide, hof, boomgaard enz. van het huis waarin hij is overleden, verder veel land, wei en
bos in Vossemeer, Poortvliet en Halsteren; huizen te Steenbergen, Nieuw Vossemeer
(o.a. een huis genaamd "de smisse", bewoond door de weduwe van Jan Joosten Smith),
verder vruchten te velde, huisraad etc.; schulden o.a. aan Sr. Reyns over 3/4 mondkost
van Aernout van Alphen. [De bedragen zijn meestal niet vermeld in deze inventaris maar
het totaal bedraagt zeker enkele duizenden ponden]
f 212v 7/3/1650

Brengt Jacob Crijns Quist, weduwnaar van wijlen Susanna Crijns, de staat en inventaris
van de vorderingen en schulden van het sterfhuis; vorderingen: van zeker besterf haar
[Susanna Crijns] aanbestorven in "Oudekercke" met "vycrije" en "beyeren" volgens de
akte uit het register aldaar d.d. 10 december 1642.
7 maart 1650 nader akkoord tussen Jacob Crijns Quist en zijn kinderen met betrekking
tot deze inventaris.

f 213 12/7/1650

Verschijnen Jop en Pieter Leenderts en verklaren dat Marijnis, de zoon van hun broer
Cornelis Leenderts, circa 5 jaar geleden het vak van schoenmaker is gaan leren, maar
daartoe "ombequaem" is; zij krijgen nu toestemming hem de bouwnering te laten leren bij
de rentmeester Van Gelre.

f 213 26/7/1650

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Jan Meertens ten overstaan van de
weesmeesters Anthonij Joosten Souten en Jan Stoffels en de baljuw Bursius, alsmede
van Meerten Jans, oud circa 21 jaar; baten: het huis waarin Jan Meertens is overleden in
de Achterstraat te Nieuw Vossemeer en huisraad; schulden: o.a. aan de vier
vóórkinderen door Jan Meertens verwekt bij Anneken Schrijver voor hun moederlijke
goed.
26 juli 1650 akkoord van Roesken Jops, weduwe van Jan Meertens, geassisteerd met de
secretaris van Alphen, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en de weesmeesters en
de oudste zoon van de vier vóórkinderen van Jan Meertens genaamd Meerten Jans, oud
circa 21 jaar, namens zijn andere broers en zusters, anderzijds: de weduwe behoudt de
boedel en de schulden en moet hun twee kinderen, nu respectivelijk 8 en 6 jaar oud
onderhouden tot ze meerderjarig zijn en dan 8 schellingen uitkeren; de vier vóórkinderen
zal de weduwe elk 3 ponden uitkeren en nog wat dezen hebben geërfd van hun
grootmoeder "met de twee franse Croonen aen Pieter".
11 maart 1664 bekennen de kinderen door de heer Liens voldaan te zijn.

f 214 7/11/1650

Akkoord van Jochem Jans enerzijds en zijn kinderen anderzijds: Jochem Jans behoudt
de boedel en de schulden en zal zijn kinderen voor hun moederlijke erfgoed elk 2 ponden
geven; gedaan in tegenwoordigheid van Jan Jochems, zich sterk makende voor zijn
broer Gillis Jochems, tegenwoordig in Oost Indië.

7 november 1650 akkoord van Adriaen Pieters enerzijds met Jochem Jans, zich sterk
makende voor zijn zoon Gillis Jochems, en Jan Jochems, present, anderzijds: Adriaen
Pieters behoudt de goederen in zijn huis, door wijlen zijn huisvrouw nagelaten, en moet
de broers van zijn huisvrouw elk 2 guldens betalen.
[Hier volgen de enkele akten ingeschreven door mr. Jan en Pieter de Brammer, in hun leven
secretarissen van de heerlijkeid over de periode 1600-1614. De meeste akten zijn door hen nooit
ingeschreven doch door de volgende secretaris Cornelis Valcke ingeschreven vanaf fol. 223. van
losse aantekeningen door hem gevonden.
Zie ook de opmerking op fol. 223]
f 216 4/3/1605

Kaveling van de goederen bestaande in landrijen te Vossemeer, vorderingen en
schulden, tussen Melchior Huybrechts de Bonte, als voogd over de wezen van wijlen
Huybrecht Lenaerts Roch, verwekt bij Lijsbeth Adriaensdr, met namen Pieter Hubrechts
en Nelken Hubrechts.

f 216v 15/5/1603

Inventarisatie, ten verzoeke van Henry Geeraert, sergeant van kapitein Poteij, van de
goederen bevonden ten huize van "Otte, conestapel [constable] was binnen sijn leven op
't fort van Grootendorst gelegen binnen de heerlicheyt van Vossemaer", de inventaris
bestaat uit huisraad, meubelen, kleding, een "roer met een rapier" zich bevindende bij
Hans Thomas, "een kaerte in hout beslege", "timmerreetschape", een schuit, drie
ganzen, vijf hoenderen, een haan, drie eendvogels, zes schapen en drie lammeren.
Schepenen: Geert Domis, Pauwels Coij en Marinus Verlucht, secretaris Pieter de
Brammer.

f 217 6/1/1605

Staat en inventaris opgemaakt ten huize van wijlen Cornelis Matthijsse Vogelesanck door
Pieter van Dallum, baljuw, en Pauwels Coije, Goris Piersen en Willem Pauwels
schepenen: bestaande in gewone huisraad, meunelen, kleren, een "luijercorff" en een
"kinderstoelken", een ploeg, een kaaspers, vier hoenderen, koeien, paarden, tarwe en
rogge.
19 november 1614 Akkoord tussen meester Thomas Rageboom, dienaar des
Goddelijken woords te Poortvliet, als oom en voogd, en Jacques Ongena, als toeziende
voogd, over de wezen van wijlen Susanne Jacques, enerzijds, en Jacob Cornelisz
anderzijds: Jacob Cornelisz behoudt de boedel voornoemd en zal zijn twee kinderen
genaamd Maerte Jacobsz en Mayke Jacobsdr onderhouden tot 18 jaar en dan 3 ponden
voor hun moederlijk goed geven.
Getuigen: Pieter Geertsen, stadhouder, Jacques Verlucht, Marinus Hartssen en Adriaen
Ingels schepenen.
[ongedateerd] Mr. Thomas wordt aangesteld tot voogd en Jacques Ongena tot toeziende
voogd over de kinderen van Jacob Cornelisz en Susanne Jacobs.

f 218 13/7/1611

Staat en inventaris ten huize van Thijs Gilissen, ten overstaan van de baljuw Pieter
Daelens en Geert Domisse, Goris Piersen, Marinus Hartsen, schepenen: huisraad,
koeien, hoenders, eenden en vruchten te velde; een tegoed "van een besterff van
Vastelaven komt" 1 pond 10 schellingen; uitschulden: aan de weduwe van Heynrick
Dircxen de rentmeester 4 ponden en pachten.
13 juli 1611 akkoord van willem Claese, voogd, en Cornelis Gilisse, toeziende voogd,
over de kinderen van Matthijs Gillis; Matthijs Gillis zal zijn kinderen onderhouden to
zestien jaar en dan elk een dubbele dukaat uitkeren, te weten aan Machiel Thijsz, oud 9
jaar op Lichtmis 1612, Gillis Matthijssen nu oud 6 jaar en zijn dochter Neelken Gillis (sic)
nu oud 4 jaar.

f 218 29/6/1610

Staat en inventaris van de goederen te huize van Pieter Stoffels, na het overlijden van
zijn vrouw [Claesken Crijnsdr], gedaan door de Baljuw Pieter van Daelem en de
schepenen Willem Pauweles, Jan Adriaensen Quackelaer en Marinus Hanthonisse
Backer: de boedel bestaat uit huisraad, kleren, meubels, vruchten, hoenders, paarden,
koeien en de hoeve met de landerijen en weien, alles tezamen geschat op 33 ponden;
schulden wegens pacht aan de armen te Goes; een schuld aan de wees van Pieter
Lijens; aan de weeskinderen van Jan Geerse over hun vaderlijk goed.
29 juni 1610 akkoord over dit sterfhuis van wijlen Claesken Cornelisdr (er was al een
akkoord d.d. 5 maart 1600 met Klaes Demenicus, voogd over de wezen van Claesken
Crijsdr verwekt door Jan Geetse) tussen Cornelis Matthijsse Ronde, als principaal voogd,

en Pieter Lendertse, als toeziende voogd, over de twee wezen van Claesken Cornelisdr
bij Pieter Stoffelssen enerzijds en Pieter Stoffelsen anderzijds: Pieter Stoffelsen behoudt
de boedel en de schulden en moet zijn twee kinderen onderhouden tot 16 jaar en aan de
vóórkinderen elk 2 ponden uitkeren.
f 219v 26/4/1612

Staat en inventaris na het overlijden van Rochus Jansen ten overstaan van de baljuw
Pieter van Dalem en de schepenen Pauweles Heunrics Coije, Gorisse Piertse (sic) en
Willem Pauweles; Pieter Lenaerts Heyngt als voogd en Kornelis Gillis als toeziende
voogd; de boedel bestaat uit huisraad, kleren, meubels, vruchten, hoenders, paarden,
koeien en de hoeve met schuur en buur en de landerijen en weien, de weduwe zegt dat
er 7 ponden aan gereed geld is [akte eindigt zonder slot]

f 221 - 222v

[Blanco]

f 223

Ingeschreven verscheidene akten die ter weeskamer behoren en door verzuim van
zowel mr. Jan als Pieter de Brammer, in hun leven secretarissen van de heerlijkeid,
vergeten zijn geregistreerd te worden en nu door de huidige secretaris Cornelis
Valcke worden ingeschreven.
[Deze akten lopen tot het einde van dit deel fol. 223 - 271 en beslaan de periode 1600 1614 (met enkele stukken uit 1595). Blijkbaar hebben ook andere schrijvers dan Cornelis
Valcke hier stukken ingeschreven want er zijn verschillende handschriften]

f 223 5/3/1600

Akkoord van de weduwe van Jan Geertsen, geassisteerd door haar gekozen voogd
Pieter Geertse, enerzijds en Crijn Jacobsen en Crijn Jansen, als voogden over de wezen,
anderzijds; de weduwe behoudt de boedel, ook de goederen te Brabant die hier niet in
deze akte zijn begrepen, en zal haar kinderen, te weten twee geborene en één of meer
ongeborene onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 2 ponden uitkeren.
Getuigen: Pieter Dalem en de schepenen Goris Piersen, Jan Cornelisz, Willem
Pauwelsen en de secretaris Jan de Brammer.

f 223v 6/10/1614

Akkoord van Stoffel Merijnissen, weduwnaar van Maycken Hubrechtsdr enerzijds en
Cornelis Hubrechts, voogd, en Cornelis Jan Matthijssen, toeziende voogd ovder de
wezen van Mayken Hubrechtsdr anderzijds: Stoffel Marijnissen behoudt de boedel en
moet de twee kinderen Huybrecht Stoffels en Maycken Stoffels onderhouden tot ze 16
jaar zijn, ze laten leren en 66 ponden uitkeren in 1615 en volgende jaren.
Getuigen Pieter Geertsen, stadhouder van de baljuw Dalem en de schepenen en
weesmeesters Jacques Verlucht en Marinus Hartssen.

f 224 25/7/1601

Akkoord van Marinis Anthonissen Backer enerzijds en Hubrecht Willemsen, voogd, en
Lendert Thonissen, toeziende voogd over de wezen van wijlen Blasijncken Cornelisdr,
anderzijds: Marinis Anthonissen Backer zal zijn vier kinderen met namen Adriaen
Marinissen, aanstaande Sint Maerten 5 jaar oud, Stoffel Marinissen, oud 2 jaar verleden
mei, Dyngenken Marinis, die Lichtmis 1602 9 jaar zal worden en Barbel Marinis, die
Bamis 1601 aanstaande 7 jaar wordt, verwekt bij Blasijncken Cornelisdr onderhouden en
ook het vóórkind van Blasijncken Cornelisdr genaamd Marinus Faes, 12 jaar oud,
onderhouden tot 16 jaar; hij zal de jongens, zoals gebruikelijk is, leren lezen en schrijven,
en de meisjes leren handwerken, naaien en spinnen, en daarna aan elk kind 8 ponden
uitkeren; hij behoudt de boedel en de schulden, maar de kinderen behouden de helft van
het eigen land te Oud Vossemeer en onder Tholen, in gemeenschap met het sterfhuis
van P. Matthijssen; ook houden de kinderen de helft van hun erfdeel in de nalatenschap
van hun overleden grootmoeder, de weduwe van Jan Matthijssen, te weten circa 20
ponden van de 80 ponden die de boedel groot was, alsmede een deel in het huis achter
de kerk te Tholen.
Getuigen: Pieter Dalem, Pieter Geertsen, Melchior Huybrechts en Marinus Verlucht.
[Zelfde akte als op fol. 249v]

f 224v 8/9/1613

Testament, ten overstaan van Antonis de Brune en Jan Cornelissen, schepenen van
Vossemeer, van Claes Kempenaers uit het land van Valckenborch over de Mase, wat
ziekelijk zijnde; de zoon van zijn zuster, genaamd Lenaert, verkrijgt uit zijn goederen
gelegen in het land van Valckenborch in verschillende vrijheden, namelijk in het land van
Dalem en in het land van Luik, 100 Carolus guldens; de armen van Vossemeer krijgen
daaruit 50 Carolus guldens; Cristaen Crul, timmerman, voor zijn goede diensten en
vriendschap, 150 guldens; Claes Kempenaers' huisvrouw Hendrijcxssen Adriaensdr krijgt
als legaat alle gronden, weiden, bossen, renten en huizen gelegen in het land van Valck
en onder Gronsvelt, gekomen van testateurs ouders en familie, tevens mag zij de

inboedel behouden, maar moet de schulden betalen.
f 225 [....]

Rekening door Melchior de Bonte, voogd en behiwd oom van de drie kinderen van Claes
Janssen, waar de moeder van was Neelken Willems; Melchior de Bonte heeft op verzoek
van de weesmeesters wat land gelegen onder Steenbergen trachten te verkopen in
1594, om uit de opbrengst "mijnheere van Mal" en Hans van der Heemen, oom van de
wezen, te voldoen; uiteindelijk op 16 augustus 1594 verkocht aan Cornelis Iemantsen;
verder nog ontvangsten uit pachten;
de kinderen hebben nog recht op een deel van 18 gemeten land in Kruisland op de
Boomhil, te verdelen als volgt: voor de rendant [= hij die de rekening doet = Melchior de
Bonte] de helft de andere helft wordt verdeeld in drie delen: één deel voor Cornelis
Franssen Coevoet, één deel voor "Pieter Jochemsen mette billen", één deel voor de
kinderen van Mayken WIl Codden, dit laatste deel wordt dan weer verdeeld in zes delen
te weten: de kinderen van Cornelis Willemsen, de kinderen van Roel Otten, de kinderen
van Cool Willems, Cornelis Prinssen, de rendant namens zijn huisvrouw en de wezen
Claes Janssen voornoemd, zodat de laatsten 1/2 gemet krijgen of de opbrengst daarvan;
verder nog bos te Moerstraten, waar de kinderen vban Mayken Wil Codden ook in
gerechtigd zijn, maar "deur versterf" en lange tijd is het niet meer na te gaan hoeveel de
erfgenamen van Willem Codde daarin gerechtigd zijn (het houit erop is al 16 jaar oud):
hier dus geen ontvangst.
nog tegoed voor de kinderen afkomstig van hun oom Jan Janssen wat zilverwerk en een
zilveren kroes "die tot Dominicus de Hernande geweest is".
In de vorige rekening d.d. 31 mei 1594 is voor ontvangst gebracht 2 ponden "zijnde 1/5
deel van 14 ponden die Marinis Crijnsen bij slot van de rekening van 8 april 1586 ten
achter bleef als administrateur van de nagelaten goederen Maicken Wil Codden, en
Marinis Crijnsen heeft daarop betaald aan "den Spaingaert tot Zierikzee, bij afsteck
gewonnen" 5 ponden.
Uitgaven aan Cornelis Iemans voor de rest van de landpacht die Maicken Wil Codden,
de grootmoeder van deze wezen, nog schuldig was.
Uitgaven van veerschot van Vossemeer op Steenbergen 1 schelling 6 d., "ende also het
quaet weder wes dat men met geen schuytte conde gevaren is den rendant te lande met
convoye gereist, daer arn betaelt voor den convoy" 3 schellingen 4 d. "van op Papemuts
over te setten" 1 schelling.
Verder diverse uitgaven voor diverse geschillen waarvoor hij naar Steenbergen heeft
moeten reizen en zelfs de advocaat mr. Jan Bucx in Breda heeft moeten raadplegen.
[Eindigt zonder slot].

f 231 12/4/1602

Staat en inventaris ten huize van Sr; Michiel van Dorloo, in leven sergeant-majoor "onder
den eilande van Tholen", ten overstaan van Pieter van Dalem, baljuw, en de schepenen
Melchior Hubrechtse, Goris Pierssen en Willem Pauwelsse, verder ten overstaan van
David en Abraham Michielsen, zonen, de weduwe, geassisteerd met jonker van Berchem
en de "mijnheer den docktoor Lamsberge"; tevens compareerden Marinis Crijnsen, uit
naam van Gideon, David en Abraham Michielsen, en consenteert dat er geïnventariseerd
wordt, mits de zonen hun recht van hun moederlijke goed behouden.
De boedel bestaat in huisraad, meubels, linnen, in een kast o.a. een "ronde weereltglas",
een "horen" met zilver beslag, een "kruydose", een "poenjaert met silver geveste",
koeien, een jong paard, nog twee paarden, een wagen, een kar, hoenders, ganzen en
varkens, de vruchten te velde in Vossemeer en Tholen; als kleding een laken bruin
wambuis, een ander "met gout passement", een "kasack met bont gevoert", een "pollacte
tabbaert"; vrouwenkleren van fluweel en satijn, een "borate keurs", een "barate vlieger",
een lakene vlieger, een huik, lijfjes enz. [rest van de tekst verbleekt].
19 april 1602 heeft de weduwe de eed gedaan.

f 232 11/9/1605

Wordt Jacob Adriaensen als voogd gesteld over het weeskind van Jan Bartelsen,
verwekt bij wijlen Barbelken Adriaensdr; akkoord van Jan Bartelsen met voornoemde
voogd: Jan Bartelsen behoudt de boedel en zal zijn kind genaamd Bartelijncken Jans
onderhouden tot meerderjarigheid en dan 10 schellingen uitkeren.
Getuigen: Pieter van Dalem, Pauwels Coij en Marinis Verlucht.
11 september 1605 akkoord van Jan Bartelsen met Commer [...], als voogd van het
weeskind van Barbelken Adriaensdr genaamd Huybrecht Marinissen: Jan Bartelsen zal
de uitkoop van het kind, te Poortvliet gedaan, nakomen en voor het moederlijke goed 10
schellingen uitkeren als het kind meerderjarig is.

f 232v 31/7/1601

Akkoord van Marinus Arenssen, weduwnaar van Mayken Andriesdr, over hun kinderen
met Cornelis Janssen Breyel, als voogd, en Aernout Leenderssen, als toeziende voogd:
Marinus Arenssen behoudt de boedel en hij zal zijn vier kinderen met namen Mayken
Marinusdr, oud 14 jaar, Marinus Marinusz, oud 9 jaar, Dignis Marinusz oud 4 jaar en
Adriaen Marinusz, oud 2 jaar, onderhouden tot ze 16 jaar zijn en dan 2 ponden uitkeren.
Getuigen: Pieter van Dalem, Pieter Geertsz, Hubrecht Wilms en Melchior Huybrechts.

f 233 3/4/1609

Staat en inventaris ten sterfhuize van wijlen Maycken Adriaensdr, vrouw van Matthijs
Matthijssen, ten overstaan van Pieter van Dalem, baljuw, en de schepenen Geert
Domissen, Goris Pierssen en Willem Pauwelsen, met Jan Adriaensen Quackelaer als
voogd en Jacques Verlucht als toeziende voogd van de wezen van Maycken Adriaensdr:
inboedel, paarden, koeiern, tarwe, "een krof met bien", alsmede een eigen huis met
schuren staande op pachtgrond geschat op 60 ponden; schulden aan Marinus Cornelisz
Glaesmaecker als ontvanger van de kerk van Tholen wegens landpacht, Joachim
Aelberts, heilige geestmeester van Tholen wegens landpachten en Marinus Corvinx
wegens gehaalde waren.

f 235 [...]

Rekening door Hans Thomassen Wittebolle, voogd van de weeskinderen van wijlen
Hans Meertsensen en het weeskind van Marinus Jan Bouwensen, verwekt bij Maeycken
Claesdr, genaamd Jan Jansen, Claes Jansen en Jacobmijnken Marinusdr van 17 juli
1602 tot heden; koopdag was op 6 augustus 1602; Marinus Jan Bouwensen is aan de
wezen de kleren van hun moeder schuldig; vorderingen wegens geleverde winkelwaren.

f 237 12/6/1605

Akkoord tussen Marinis Jan Bouwensen enerzijds en Pieter van Dalem, Pauwels
Hendricx Koy, Goris Pieters en Willem Pauwelsen, in absentie van de voogd Hans
Thomassen Wittebolle, anderzijds; Marinus Jan Bouwensen behoudt de boedel en zal
zijn weeskind genaamd Jacomijne Marinusdr verwekt bij Maycken Claes van der Heyden
onderhouden tot 16 jaar.

f 237 17/7/1614

Akkoord tussen Corstiaen Pauwelsen enerzijds en de Jan Cornelissen, voogd van de
twee wezen met namen Pauwelijnken, oud 9 jaar, en Pieter Corstiaens, 8 jaar,
anderzijds; Corstiaen Pauwelsen behoudt de boedel en zal zijn kinderen onderhouden tot
16 jaar en dan elk 10 carolus guldens uitkeren [naam van de moeder niet genoemd].

f 237v 27/6/1613

Worden Cornelis Claessen voogd en Jan Arentsen toeziende voogd over de wezen van
wijlen Margreta Cornelisdr, waar de vader van is Sibrant Adriaenssen; akkoord van
Sibrant Adriaenssen mety bovenstaande voogden van de wezen: Sibrant Adriaenssen
behoudt de boedel en met de drie kinderen met namen Maycken Sibrants, 8 jaar,
Adriaen Sibrants, 4 jaar, en Cornelis Sibrants, 2 jaar, onderhouden tot 16 jaar en dan elk
5 ponden uitkeren; gedaan ten overstaan van Jacques Verlucht, Jan Cornelissen en
Anthonis de Bruyne, schepenen.

f 238 19/11/1614

Akkoord tussen Thomas Rageboom, dienaar des Goddelijken woords te Poortvliet, als
oom en voogd, en Jaecques Ongenae, als toeziende voogd van de wezen nagelaten
door Susanne Jacobs enerzijds en Jacob Cornelissen anderzijds: Jacob Cornelissen
behoudt de boedel en zal zijn twee kinderen Maerte Jacobs en Mayken Jacobs
onderhouden to 18 jaar.
19 november 1614 staat en inventaris van de goederen nagelaten door Susanne Jacobs:
een huis met schuur op 's heeren vroone in het dorp van Vossemeer, huisraad, bijen en
twee weefgetouwen.

f 239v 18/4/1617

Rekeing door Reyer Pieters de Lancque, als administrateur van de goederen van wijlen
Pieter Stevens de Lanque, zowel over het beheer door hemself gedaan als het beheer
door zijn vader over de goederen van wijlen Arij Diericx Timmerman en wijlen Neeltken
Diericxdr zijn huisvrouw, welke goederen door Pieter Stevens de Lanque, samen met
Michiel Janse Hoeymacker, onder voorrecht van inventaris was aanvaard van 1613 t/m
1615. Gedaan "aen Claes Melssen de Bonte als een dochter" van voornoemde Arij
Diericx Timmerman ten overstaan van Huybrecht Melchiorsse de Bonte, als oom en
voogd over de kinderen van Claes Melssen de Bonte; ontvangsten van Thomas
Cornelisz Timmerman wegens verkoop van een huis van Arij Diericx Timmerman aan de
oostzijde van het Oosteynde; uitgaven aan Jan Jansen Molijn, als administrateur over de
kinderen van Baerent Claessen Craemer als erfgenamen van hun grootvader Gillis
Stevense de Langue voor een rente; aan Mechtelt Ariens, jongedochter voor een rente;
aan Pieter van Roon als administrateur van het weeskind van Marijken Franssen voor

een rente; aan een procureur te Delft om het geld van Thomas Cornelisz te krijgen.
18 april 1617 Liquidatie tussen de erfgenamen van Adriaen Dircksen Appelman
Timmerman en de erfgenamen van zijn laatste huisvrouw; o.a. over het huis verkocht
voor 2400 guldens en vorderingen ten gunste van Pieter en Gillis Stevens; de vordering
van Machteld Adriaensdr van Adrichem als akte hebbende van Lijsbeth Stevensdr, mede
zuster van Pieter Stevens; verder vorderingen wegens leveranties door Daniel Oom,
houtkoper.
18 april1617 Particuliere liquidatie tussen de erfgenamen van Adriaen Dyricx Appelman
en Neelken Pietersdr zijn huisvrouw, erfgenamen o.a. Claes Mels, Pieter Joosten van
Ruyven, Cornelis Guldemond, Aeltken Jacobsdr, Michiel Harmanssen vanwege een
erfgenaam van Neelt Pieters o.a. over de verkoop van het huis genaamd "Steenbergen"
[dit is niet het huis verkocht aan Thoams Cornelisz]. Gedaan ten verzoeke van Huybrecht
Mels, als voogd over de wezen van zijn broer Claes Mels.
f 244 7/4/1595

Afschriften van stukken betreffende het proces tussen Melchior Hubrechts de Bonte,
gedaagde, als voogd over de kinderen van Claes Jansen, met Hans Hanssen van de
Heene, mede voogd, eiser, over de rekening door Melchior Hubrechts de Bonte over
1593. Er zijn verschillende eisen van Hans Hanssen tegen Melchior Hubrechts de Bonte,
alle over onkosten die Hans Hanssen heeft moeten maken voor de wezen, waaronder
verteringen, die in de rekening niet zijn opegenomen en die Melchior Hubrechts de Bonte
niet namens de wezen wil betalen, en zelfs zover ze al vergoed zijn terug wil hebben
voor de wezen; Jan Geertsen [ook Gerritsen] was eerder medevoogd en bevond zich in
het "Fort van Cleyndert", waar Hans Hansen overleg met hem heeft gepleegd.
3 mei 1595 Getuigenverhoor voor de schout en schepenen van "Niervairdt" van Jan
Gerritsen, van Steenbergen, mede schepen, waarin hij verklaart ter instantie van Hans
Hanssen gekend te heben ene Claes Janssen, de voorschreven Hans Hanssen's
broeder; Jan Gerritsen is met Claes Janssen verwant geweest "als elx getrout hebbende
een suster"; hij weet dus dat Claes Janssen evenals hijzelf door de aankomst van "den
algemenen vijant" hun woonplaatsen en goederen hebben moeten verlaten, en dat Claes
Janssen enige goederen naar de stad Delft heeft gezonden onder bewaring van hun
"derde swager" Melchior Hubrechtsen de Bonte; kort daarna is Claes Janssen gestorven
en toen is Jan Gerritsen door Hans Hanssen ontboden om te Sommerdijk [Sommelsdijk]
te komen om orde stellen in het sterfhuis van Claes Janssen en Claesken Claesdr zijn
wettige huisvrouw, beiden overleden; Jan Gerritsen heeft dagenlang in Sommerdijk
gelogeerd bij Huych Govertsen, waard "In den Hollantschen Tuyn" en gewacht op de
komst van Melchior Hubrechtsen de Bonte, deze is niet gekomen zodat ze niets voor de
kinderen hebben kunnen doen, maar wel 50 guldens hebben verteerd, die door Hans
Hanssen tot last van de kinderen zijn betaald; verder is er toen een zilveren ketting
verkocht uit de boedel en andere kleinoden op aandringen van Pieter Ottenz in Nieuwe
Tonge die een vordering op de boedel had, van de verkoop hiervan heeft Hans Hanssen
dus niets ontvangen; ook heeft Hans Hanssen niets ontvangen uit de verkoop van
beesten en land te Oud Alblas, want dit geld heeft Jan Geertsen ontvangen zoals hij welf
heeft verklaard met medeweten van Melchior Hubrechtsen de Bonte en aangewend voor
de wezen.
17 april 1599 Verklaring voor de schepenen van Molezandt [Melissant] door Hans
Jansen van de Heene, nu wonende op de Stelle en Roepnisse of Roepernisse die men
noemt Couwenoordt, dat hij nooit geld heeft genoten van het verkochte zilverwerk van de
wezen van Claes Jansen zijn broer, zoals Melchior Hubrechtsen de Bonte beweert.
Gedaan ten overstaan van Engel Leendertsen Loock [Coock?] en Leendert Cornelis
Janssen, schepenen van Melysant [Melissant].
[...] Declaratie van reiskosten naar Vossemeer waaruit blijkt dat Han Hanssen een
"gehuert man" is die een ander in zijn plaats heeft moeten stellen, te zijne kosten, toen hij
afwezig was; ook reiskosten naar Oude Tonge; teven repliek van Melchior Hubrechtsen
de Bonte overgegeven aan het gerecht van Vossemeer, waarin hij beweert dat het
bewuste geld wèl door Hans Hanssen is ontvangen en tevens dat deze een schuldbrief
op de heer van Mal had verkocht.

f 247 2/7/1595

Akkoord van Cornelis Michielsen Rolle, voogd over de wezen van wijlen Huybrecht
Bartelssen enerzijds en de weduwe van Huybrecht Bartelssen, met Marijnis Crijnse haar
gekozen voogd in deze, anderzijds; de weduwe behoudt de boedel en het profijt van het

land te Halsteren, tegen betaling van de lasten tot de kinderen meerderjarig zijn, de
kinderen tot die tijd onderhouden en dan elk 7 ponden uitkeren, de zoon Soffel
Huybrechts tot hij 25 jaar is en de dochters Achken Huybrechts en Nelleken Huybrechts
tot ze 20 jaar zijn; in een aanvulling krijgen de kinderen elk een deel van de landerijen.
In presentie van Huybrecht van Wisskercke, heer en baljuw van Vossemeer, Hubregt
Willemse, Pieter Geerts en Pauwelis Koij, schepenen, en Lenartken Cornelis, de weduwe
van Hubrecht Bartelssen, Marinus Quirijns en Cornelis Michielsen Rolle.
f 247v 12/5/15[..]

[Doorgestreept] Huybrecht Willemsen heeft de eed gedaan als voogd over het weeskind
van wijlen Jacob Willemsen.

f247v 22/5/1601

Akkoord tussen Marinis Crijnsz enerzijds en Crijn Jans en Pieter Geerts als voogden van
de wezen: Marinis Crijnsz houdt de boedel en de schulden en moet zijn kinderen
onderhouden tot hun huwelijk en het jongste kind kind leren lezen en schrijven en dan elk
kind voor hun moederlijke erfgoed 3 ponden uitkeren.

f 247v 16/7/1601

Hubrecht Willems doet de eed als voogd en Lenert Theunis als toeziende voogd over de
wezen van wijlen Blasijne Cornelisdr.

f 247v 4/12/1601

Doet Claes Deminicus de eed als voogd over de wezen van Tanne Aerts [het woord
"Tanne" is door "wijlen" heengeschreven].

f 247v 26/6/1606

Wordt Jan Geerts tot voogd aangesteld over het weeskind van wijlen Gabriel Adriaensen,
verwekt bij Thonken Dorcx, genaamd Cornelis Gabrielsen; gedaan ten overstaan van
Geert Domissen en Marinis Anthonssen Backer, schepenen.

f 247v 22/8/1596

Akkoord tussen Dingnis Cornelisz enerzijds met Stoffel Heyndricxs, als oom van de wees
van wijlen Willemken Heyndricxdr zijn zuster, en Marinis Arentsen, mede oom van de
wees, anderzijds; Dingnis Cornelisz behoudt de boedel en moet de wees onderhouden
tot meerderjarigheid en dan 7 ponden uitkeren of een "koije" met een bed; als het kind
vóór de meerderjarigheid sterft krijgen de erfgenamen enkel drie ponden.

f 248 [...]

Akkoord van Geert Marijnissen, weduwnaar van Tanneken Pietersdr, enerzijds met
Pieter de Brammer, gestelde voogd over hun kinderen, anderzijds, na de vrienden
[=familie] in Brabant te hebben gehoord: de goederen in Brabant zijn in de
boedelscheiding niet begrepen; Geert Marijnissen behoudt de rest van de goederen en
schulden en de kinderen onderhouden en laten leren tot ze twintig jaar zijn of tot hun
huwelijk en dan elk 400 carolus guldens uitkeren, alles tezam 800 carolus guldens.

f 248 9/4/1595

Akkoord tussen de weduwe van Lyeven de Bruijcker, geassisteerd met Crijn Janse Pier,
haar gekozen voogd in deze, enerzijds en Willem Pouwelszen, voogd van de wezen van
Lyeven de Bruijcker, anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en moet haar zes
kinderen, met namen Truijcken, Tanneken, Cornelis, Hansken, Maeyken en Heindrick
onderhouden tot hun meerderjarigheid en dan elk 13 schellingen en 4 d. uitkeren.

f 248 20/5/1601

Mels Hubrechsen wordt aangesteld tot voogd en Marinis Verlucht als toeziende voogd
over de wezen van wijlen "Lijsbeth".

f 248 20/5/1601

Wordt Crijn Jansz aangesteld tot voogd en Pieter Geerts tot toeziende voogd over de
wezen van wijlen Janneken Everts.

f 248v 27/4/1601

Wordt Adriaen Wouters aangesteld tot voogd en Claes Dominicus tot toeziende voogd
over de wezen van Cornelis Gillis, waar de moeder van was Trijnken Geerts.

f 248v 27/4/1601

Staat en inventaris opgemaakt van de goederen in het huis van Pieter Lenaerts; Cornelis
Michielsz Rolle is er borg voor dat er geen goederen uit het huis of de schuur
"verminderd werden" [de staat zelf is niet opgenomen].

f 248v 6/5/1601

Akkoord tussen Neelken Adriaensdr, weduwe van Frank Pierssen Poover, geassisteerd
door Paulus Hendricx Coij, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en Michior (sic)
Huybrechts en Goris Pierts, als gemachtigden van Antheunis Pierts, voogd van de wezen
van Frank Pierssen, volgens een procuratie gepasseerd op 30 april 1601 voor de
schepenen van Vossemeer: Neelken Adriaensdr behoudt de boedel en zal haar kinderen
Adriaen Francken, 7 jaar oud, en Michiel Francken, 5 jaar, Lijsbeth Franckendr, 16 jaar,
Dingenken Franckendr, 12 jaar, en Maeyken Franckendr, 10 jaar, onderhouden to 18
jaar en dan elk 34 ponden uitkeren; het goed gelegen in Brabant komt de weduwe en de
kinderen half en half toe.

f 248v 17/4/1601

Akkoord tussen Marinus Verlucht, als gekozen voogd over de weduwe van Jacob
Gandwolfs, enerzijds en Paulus Heynricx Coij als voogd over de wezen van Jacob
Gandwolfs anderzijds, mede in aanmerking nemende de koopdag die heeft
plaatsgevonden op 28 februari 1601: de weduwe behoudt de boedel en zal de wezen
Hubrecht Jacobs en Janneken Jacobs onderhouden tot meerderjarigheid of tot hun
huwelijk en daarna 100 guldens uitkeren.

f 248v 2/5/1601

Akkoord tussen Cornelis Gillisz enerzijds met Claes Dominicus en Adriaen Woutersen
als voogden anderzijds: Cornelis Gillisz behoudt de boedel en zal zijn wees Gillis
Cornelissen, die nu nog jonger is dan 2 jaar, onderhouden tot 16 jaar en dan 12 ponden
uitkeren.

f 249v 25/7/1601

Akkoord van Marinis Anthonissen Backer enerzijds en Hubrecht Willemsen, voogd, en
Lendert Thonissen, toeziende voogd over de wezen van wijlen Blasijncken Cornelisdr,
anderzijds: Marinis Anthonissen Backer zal zijn vier kinderen met namen Adriaen
Marinissen, aanstaande Sint Maerten 5 jaar oud, Stoffel Marinissen, oud 2 jaar verleden
mei, Dyngenken Marinis, die Lichtmis 1602 9 jaar zal worden en Barbel Marinis, die
Bamis 1601 aanstaande 7 jaar wordt, verwekt bij Blasijncken Cornelisdr onderhouden en
ook het vóórkind van Blasijncken Cornelisdr genaamd Marinus Faes, 12 jaar oud,
onderhouden tot 16 jaar; hij zal de jongens, zoals gebruikelijk is, leren lezen en schrijven,
en de meisjes leren handwerken, naaien en spinnen, en daarna aan elk kind 8 ponden
uitkeren; hij behoudt de boedel en de schulden, maar de kinderen behouden de helft van
het eigen land te Oud Vossemeer en onder Tholen, in gemeenschap met het sterfhuis
van P. Matthijssen; ook houden de kinderen de helft van hun erfdeel in de nalatenschap
van hun overleden grootmoeder, de weduwe van Jan Matthijssen, te weten circa 20
ponden van de 80 ponden die de boedel groot was, alsmede een deel in het huis achter
de kerk te Tholen.
Getuigen: Pieter Dalem, Pieter Geertsen, Melchior Huybrechts en Marinus Verlucht.
[Zelfde akte als op fol. 224]

f 250 15/5/1602

Akkoord tussen Adriaen Piers, getrouwd hebbende gehad Stoffelken Adriaensdr,
enerzijds, en Marinis Noutsse, voogd over de wees van wijlen Pier Noutsen, verwekt bij
voornoemde Stoffelken, met name Heylken Pieters, anderzijds: Adriaen Piers behoudt de
boedel en zal de wees 34 ponden uitkeren voor moerderlijk goed, onverminderd zijn
plicht tot uitkoop van het vaderlijk goed, waarvoor hij het kind moet onderhouden.
Adriaen Piers kind verwekt bij Stoffelken Adriaensdr, genaamd Janneken Adriaensdr, zal
hij, na een akkoord met Jan Claesz als voogd, onderhouden tot 14 jaar en dan 10
ponden uitkeren voor moederlijk goed.
1 april 1605 verklaart Jan Claessen Vastelavent van Adriaen Pieter Pierssen de helft,
dus 17 ponden, ontvangen te hebben van de uitkoop van zijn kind.

f 250 21/6/1602

Akkoord van Claes Marinussen, voor zichzelf, en Pieter Lenerts, voogd over Pieternelle
Marinusdr, over haar vaderlijke en moederlijke goed en hetgeen Claes voor zijn moeder
en zuster gedaan heeft: Claes Marinussen krijgt de "biejestall" en alle stokken of korven
met de bijen die er nu zijn; de voogd van Pieternelle Marinusdr krijgt de twee koeien; de
rest, inclusief de schulden worden half om half verdeeld; Claes Marinussen zal alléén "de
brueck aan den officier" [boete?] betalen.
2 maart 1603 verklaart Jan Jacobsen door Pieter Lenerts voldaan te zijn van het goed
namens zijn huisvrouw Pieternelle Marinusdr.

f 250v 16/3/1603

Maijcken Houthouwer, weduwe van wijlen Coenraet Elplas, verklaart, op haar ziekbed,
dat zij met haar "behuwd zoon" Jacob Elbras (sic) nog geen boedelscheiding heeft
gedaan voor zijn vaderlijk goed "hoewel tot Armuen [Arnemuiden] daer van wat gedaen
was tegen haren sin", zodat Jacob Elbras de helft van de goederen toekomt, behalve die
goederen waarover gedisponeerd is [bij testament?]; als zij in deze ziekte sterft wil ze dat
van haar helft 6 ponden wordt gegeven aan de vrouw van Lenart Musette, voor haar
diensten, aan de armen van Vossemeer ook 6 ponden, en de rest aan Jacob Elbras; zij
herroept alle eerdere testamenten; gedaan ten huize van Lenert Musette te Vossemeer.

f 250v 13/6/1602

Wordt Jan Crijnsen Keyser aangesteld als voogd en Paulus Heyndricx Koije als
toeziende voogd over de wezen van wijlen Marinus Crijnsz.

f 250v 20/1/1604

Wordt Jacop Jacopssen aangesteld als voogd en Mathijs Crijnssen als toeziende voogd
over de wezen van wijlen Mayken Jacopsdr, huisvrouw tijdens haar leven van Thomas

Crijnse Smit.
f 250v 21/2/1604

Doet Jan Bartels de eed als voogd over de wezen van wijlen Delia Jansedr, vrouw van
Adriaen Commers; akkoord van Jan Bartels met Adriaen Commers vader van de wezen;
Adriaen Commers behoudt de boedel en moet zijn kinderen, met namen Jan Adriaens,
Aechte Adriaens, Magriete Adriaens, Maeyken Adriaens en Dingenken Adriaens,
onderhouden tot hun meerderjarigheid en dan samen 2 ponden 10 schellingen uitkeren.

f 251 25/3/1605

Wordt Cornelis Michielssen toeziende voogd over de wezen van wijlen Cornelis Coom
Pieter.

f 251 20/3/1605

Akkoord tussen Meeus Aertssen, weduwnaar van Neelken Stoffelsdr, als vader,
enerzijds en Pieter Dalem, als oppervoogd [voorzitter van de weeskamer], anderzijds,
Meeus Aertssen behoudt de boedel en zal zijn rwee kinderen Jacob Meeusz en Adriaen
Meeusz onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 13 schellingen 4 d. uitkeren; over
de vóórkinderen, waar Jan Cornelisz Boir de vader van was, men namen Cornelis Jans
en Maeyken Jans, wordt een akkoord gesloten tussen Meeus Aertssen en Pauwels
Heyndricx als voogd: deze kinderen verkrijgen enkel wat kleding.

f 251 10/3/1606

Crijn Cornelisz wordt aangesteld als principaal voogd over de nagelaten wezen van
wijlen Stoffel Cornelisz verwekt bij Bale Leysdr.
11 maart 1606 akkoord van Belia Leys, geassisteerd met Marinus Claesse enerzijdsen
de voornoemde voogd anderzijds: Alle goederen, paarden, koeien, runderen, schapen,
kalveren, "gorsettingen",huis, huisraad enzovoort alsmede de lasten neemt de weduwe
tot zich, terwijl zij haar zeven kinderen met namen Maycken, Crijntken, Adriaenken,
Mayken (sic) en Claesken Stoffelsdr en Pieter Stoffelsz zal onderhouden tot
meerderjarigheid en dan elk 2 ponden uitkeren.
[Zie ook dezelfde akte op folio 253, waar waarschijnlijk wel de juiste namen van de
kinderen zijn vermeld]

f 251v 22/3/1606

Wordt Jan Jans aangesteld als principaal voogd over de wezen van Pieter Pluene,
verwekt bij wijlen Truytken Jansdr.
22 maart 1606 Akkoord tussen Pieter Pluene, als vader, enerzijds en de voornoemde
voogd anderzijds: de vader behoudt alle goederen en schulden en zal zijn kinderen, met
namen Pieter, Jan, Hubrecht, Claes en Maerten de zonen en Lucia en Crijntken de
dochters, onderhouden tot hun meerderjarigheid en dan elk 14 schellingen en 4
penningen uitkeren.

f 252 28/4/1606

Wordt Jasper Dircx aangesteld als principaal voogd over het weeskind van Matthijs
Gillisse.
10 april 1606 Akkoord tuissen Matthijs Gillisse, als vader van zijn dochter Lijsbeth
Matthijsdr, verwekt bij wijlen Soetken Crijns, enerzijds en de vrienden [familieleden] van
het kind: Pieter van der Capellen, getrouwd met de recht moeie van het kind genaamd
Maeyken Crijns wonende te "Londen in Ingelandt" en Casper Dircx als voogd, getrouwd
met de halve zuster van Soetken Crijns, wonende in 't Ouweland, anderzijds: als het
weeskind voor haar trouwdag of zonder nakomelingen komt te overlijden krijgen de
vrienden al haar goederen e moet Matthijs Gillisse 8 ponden aan hen uitkeren, maar als
het weeskind trouwt of kinderen krijgt, dan krijgt de vader niets.
Was getekend [met handmerk] Jasper Dircks. Is goedgekeurd door de weesmeesters op
23 april 1606.

f 252v 28/1/1608

Akkoord tussen de weduwe van Cornelis Willemse, geassisteerd door Crijn Michiels
Rolle haar gekozen voogd, enerzijds, en Willem Pauwels, als voogd over de
weeskinderen nagelaten door Cornelis Willemse; de weduwe genaamd Maeyken Franke
behoudt de boedel en de schulden en moet de kinderen genaamd Heynricryn, Maeyken,
Thoonken en Francijnken Cornelisdrs onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 2
ponden uitkeren.
Schepenen Goris Piers, Jan Adriaens Quackelaer en de baljuw Pieter van Dalem.

f 253 30/3/1609

De staat en inventaris van het sterfhuis van wijlen Neelken Dingenus, vrouw te Halsteren
van Huybrecht Cornelis, wordt nagezien en er blijkt uit dat er voor de twee weeskinderen
circa 40 ponden overblijven.
30 maart 1609 Akkoord tussen Hubrecht Cornelis enerzijds en Cornelis Dingenis, als
peincipaal voogd van de twee kinderen anderzijds: Hubrecht Cornelis behoudt de boedel,

kleren, juwelen, huisraad en schulden en moet de kinderen met namen Neelken en
Stoffelken Huybrechtsdrs onderhouden tot ze 15 jaar zijn en dan 3 ponden uitkeren.
f 253 11/3/1606

Akkoord van de weduwe van Stoffel Cornelisse genaamd Bale Leys, geassisteerd met
Marinus Claesse enerzijds en Crijn Cornelisz als principaal voogd anderzijds: Alle
goederen, paarden, koeien, runderen, schapen, kalveren, "gorsettingen", huis, huisraad
enz. alsmede de lasten neemt de weduwe tot zich, terwijl zij haar zeven kinderen met
namen Marijken oud 13 jaar, Crijnken 12 jaar, Adriaen[ken] 10 jaar, Maeyke 7 jaar,
Neelken 6 jaar en Claes[ken] Stoffelsdrs en Claes oud 4 jaar en Pieter Stoffelsz oud 1
jaar, zal onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 2 ponden uitkeren.
[Zie ook dezelfde akte op folio 251 waar de namen der kinderen onjuist zijn opgenomen]

f 253v 5/1/1609

Akkoord over de staat en inventaris vervaardigd door Hans van Sonne, als principaal
voogd, en Adriaen Leynsse, als toeziende voogd, over het weeskind van wijlen Jan
Willemse Boder [ook: Boldert] genaamd Willem Janse, door enerzijds Maeyken Dircxdr,
weduwe van Jan Willemse Boder, geassisteerd door Pieter Geerts haar gekozen voogd
indeze, en anderzijds Lijsbeth Jansdr, het vóórkind van Jan WIllemese Boder, waar de
moeder van was Lijsbeth Jansdr, dochter van Jan Joosse, geassisteerd door Crijn haar
gekozen voogd in deze: de dochter krijgt voor haar moederlijke goed 20 schellingen en
het land gelegen in Brabant.
5 januari 1609 Akkoord van de voornoemde weduwe Lijsbeth Jansdr enerzijds en voogd
van Willem Janse, Adriaen Leynsse, gehuwd met Mayken Jans, en Lijsbeth Jans,
geassisteerd door Crijn Jans, haar gekozen voogd in deze, anderzijds: de weduwe
behoudt het huis met de schuur in het dorp Vossemeer, de huisraad, de kleren, juwelen
etc., en keert aan alle drie de kinderen met namen Lijsbeth, Mayken en Willem voor hun
vaderlijk goed 2 ponden uit, terwijl de weduwe de zoon Willem nog moet onderhouden tot
meerderjarigheid.

f 254 30/3/1610

Jeronimus van der Heyden, zoon van Claes van der Heyden, mag van de weeskamer
verkopen al zulke goederen gelegen te "Wolffertem" als de voornoemde Claes van der
Heyden zijn kinderen, met namen Jeronimus Verheyden en Mayken Verheyden bij
uitkoop van hun moederlijke goed had beloofd; wel moet Jeronimus van der Heyden
rekening hierover doen.

f 254 19/3/1609

Doen Dingnus Faess en Cornelis CLaessen de eed als principale voogden en Gabriel
Bastiaens Melis als toeziende voogd over het kind van wijlen Marijnus Pieterssen,
genaamd Pieter Marijnissen.

f 254 27/3/[...]

"den man van de verbrande hoeve hefft geseyt te doen uytcoop oft scheidinge van zijne
kinderen, wesende den dach den 27e meerte"

f 254 1/4/1610

Wordt Marinus Hartssen aangesteld als voogd over de weeskinderen van wijlen Meerten
Hartssen, verwekt bij Janneken [...].
1 april 1610 Akkoord van Marinus Hartssen, als voogd, enerzijds en de weduwe van
Maerten Hartssen, geassisteerd door Adriaen Commers, haar gekozen voogd indeze,
anderzijds: de weduwe behoudt de boedel en de schulden en moet de kinderen
genaamd Cornelis en Jan Hartssen onderhouden tot 16 jaar en dan elk 10 schellingen
uitkeren.

f 254v 8/5/1609

Pieter Philipsen Backer, als voogd over de wezen van wijlen Adriaen Heynricx Cruys[?]
wordt gelast de penningen in te vorderen uit de verkoop van kand te Vossemeer; actum
ter weeskamer van Bergen op Zoom.

f 254v 27/5/1611

Akkoord over de boedel voor de kinderen van wijlen Heynrick Cornelisz Schrijver, groot
netto 167 ponden, tussen Betken Pietersdr, weduwe van Heynrick Cornelisz Schrijver,
geassisteerd met Pieter Geerts, haar gekozen voogd in deze, enerzijds en Cornelis
Heynricxen Schrijver en Marinus Cornelisz als voogden en Huybrecht Willems als
toeziende voogd over de weeskinderen anderzijds: de weduwe behoudt alle goederen,
dehuisraad, juwelen, geld en de lasten, uitgezonderd de goederen gelegen in Brabant,
terwijl zij haar kinderen genaamd Cornelis, 14 jaar, Adriaen, 9 jaar, Pieter, 6 jaar, en
Marinus, oud 3 jaar, zal onderhouden tot ze 18 jaar zijn en dan elk 25 ponden uitkeren.

f 255 23/11/1611

Vertoont Huybrecht Lauwereys wonende in Sint Annaland een verbintenis, door Cornelis
Michiels geschreven en ondertekend met een handmerk door Jacob Jacobsen op 22
november 1611, waaruit blijkt dat Jacob Jacobsen, wonende te Scherpenisse zich borg

stelt voor de 20 ponden die Huybrecht Lauwereys op interest heeft geleend van de
wezen van Stoffel Crijns en Bale Leysdr, waarna de weeskamer Cornelis Ingelse van
deze borgtocht ontslaat.
f 255 24/8/1612

Verklaren schepenen van Vors, op verzoek, dat op 20 juni 1602 "uytgeroepen is voor 3
jaer een dick van ingaen half meerte 1603 en Bamis daeraen te betalen d'een huere daer
't voorts tot aen het treytssche schuere metten gorssen daertegens gelegen genaempt de
Hoochplate gelegen ovder de oostzijde van de reviere" en gehuurd door Nicolaes van
Bosschuse voor 3 ponden 10 schellingen per jaar.

f 255 7/7/[...]

Taxatie door de schepenen van Wouw op verzoek van Marinus Paulussen wonende te
Vossemeer, als voogd en Laureys [N.N.], ook wonende in het land van Tholen als
toeziende voogd over het weeskind van wijlen Willem Adriaensen, waar de moeder van
was Mayken [N.N.], van de door Willem Adriaensen nagelaten goederen inder deze
jurisdictie [Wouw], te weten een stede met 4 stukjes land gelegen "'t Saesfels" ter waarde
van 12 ponden Brabants per gemet, nog twee stukken land gelegen "t' Oostel." 15
ponden Brabants per gemet en het Bempdeken "te Westel." op de Beke 10 ponden
Brabants per gemet; uittreksel afgegeven door P. Turcq uit het register van recognitiën
van Wouw.

f 255v 4/3/1612

Authorisatie door de weesmeesters voor hun medeschepen Geert Domissen om Dignis
Faessen, als voogd over de wezen van Parinis Pietersen, te vermanen rekening te doen
van zijn administratie van de wezen.

f 255v 31/7/1612

Akkoord, na het opmaken van de "seer kleyne staet", van Anthoni Janssen van Voerden
met de weesmeesters: hij behoudt de boedel en zal zijn 4 kinderen verwekt bij Laijcken
Pietersdr met namen Pieter en Jan Anthonisz alsmede Magdaleenken en Janneken
Anthonisdrs onderhouden tot meerderjarigheid en dan elk 7 carolus guldens uitkeren.
Gedaan ten overstaan van Jaques Verlucht en Marijnis Hartssen, schepenen.

f 255v 18/12/1612 Verklaart Jan Cornelissen volledig voldaan te zijn van de uitkoop van zijn grootmoeders
goed "gedaen door Goris Cornelisz van zijn zusters kinderen bij Dingnis Jansen gedaen".
f 256

[Dit blad lijkt niet aan te sluiten op het vorige blad; er zit ook een groot houtwormspoor in,
terwijl het vorige blad dit niet heeft en de volgende bladen weer wel, steed minder
wordend tot fol. 266; Fol. 266 sluit weer niet aan op fol. 267, zo te zien heeft 267 hetzelde
spoor als 256 en dat blijft gelijk tot fol. 268, fol. 269 sluit daar weer niet op aan, terwijl fol.
269 t/m 271 onderling weer wel bij elkaar horen.]

f 256 [...]

[middenin] een staat en inventaris, [schulden aan] Huybrecht Witse wegens pacht over
1601, renmeester Hendrick Dircxen wegens diverse belastingen; Jan de Brammer rest
van de koopdag;
[dezelfde dag] wordt Pieter de Brammer aangesteld tot administrateur van de goederen
van Pieter Jacobs; hij zal de "haestige" schulden betalen door geld voor te schieten.

[Hier begint een ander handschrift]
f 256 24/6/1602

Staat en inventaris ten huize van Marinis Crijns door Pieter van Dalem, baljuw, en
Huybrecht Willems, Cornelis Michielsen Rolle en Huybrecht Cornelisz Hocke,
schepenen, alsmede door Pouwels Heindrcx Coij, Crijn Janse "als voogd van de wezen":
de inventaris bevat landbouwgereedschap, een huis met de buur op afbetaling van 6
ponden per jaar, geschat op 60 ponden, land in de Molenhoek en in Oud Vossemeer
genaamd de Bonigehouve, kleding, huisraad etc.; de dochter Crijncken Marinis ligt ziek
te bed bij Crijn Janse; schulden aan de rentmeester Heyndrick Dircx en de dijkgraaf
Dierck Heyndricx, aan Stoffel Cornelisz Huspot en aan Marinus Adriaens op Muylvliet; de
wezen van Marinis Crijns krijgen elk 3 ponden voor hun moederlijk goed, samen 15
ponden voor de vijf.

f 258 2/1/1602

Inventaris van de goederen in het huis van wijlen Guilliame Callekens Cint, die
"conestapel" was in het kwartier "van de Drie Sluysen", ten overstaan van de schepenen
en van Francoys Frigers, vader van de twee kinderen verwekt bij Guilliame's dochter; de
inventaris bevat o.a. "in de middelkeuken een slabanck [slaapbank], dar inne het seyl van
de schuyte", de weduwe zegt dat een serie bierglazen etc. haar kinderen toekomen, 2
gouden ringen waarvan "een suffe van vieren die de vrouw aan de hand had" en één "tot
Pieter Frisko verset wesende een turkois"; op zolder verder twee visbennen en "een
schuyte zoo de rijlt en seylt" [waarschijnlijk niet op zolder], de weduwe zegt verder, met

toestemming van haar man "tot haren broeders tot Middelburch gedaen te hebben een
caleurde mantel, een caleurde cosake" en nog wat kleding; in de lommert te Tholen staat
15 ellen lijnwaad "daerop gehaeld is tot 20 schellingen".
f 258v 20/4/1602

Specificatie van het contante geld nagelaten door Crijn Tone Lolenaer door de voogden
van de wezen, samen 62 ponden.

f 258v 1/5/1602

Staat en inventaris ten huize van wijlen Heynrick Thonisse, gedaan ten overstaan van
Corstiaen Thonisz, voogd, en Jan Cornelis Geerts, toeziende voogd van de wezen; Jan
Cornelis Geerts heeft geen eed willen doen omdat hij crediteur van de boedel was, heeft
het toch gedaan omdat hij één van de naastte verwanten binnen de heerlijkheid is; de
boedel staat uit kleding, huisraad, koeien en landbouwgereedschappen; de hoeve met
pachtland wordt geschat op 500 carolus guldens op termijnen van 14 ponden; schulden:
aan Jan Cornelis Geerts wegens koop "van de huizen" 152 ponden; aan Pieter Pietersz
Poot wegens de rest van "het huis"; aan Thonis de Smit; aan jonker Johan Verstreppe
wegens pacht; aan Cornelis van Gelre wegens pacht; de weduwe heeft nog, tijdens het
leven van Heyndrick Luenis [Thonisse?] een koe gekocht uit de koopdag van Barent
Lenderts; de weduwe verzoekt tevens taxatie van de kosten van het onderhoud van twee
kinderen van Jacob Gandwolffs die aangenomen zijn om hen te onderhouden tot
meerderjarigheid.

f 260 2/8/1602

Inzet voor de veiling van de goederen uit het sterfhuis van wijlen Mayken Claesdr, vrouw
van Marinis Jan Bouwense; het huis en schuur wordt ingezet door Marinis Jan Bouwense
zelf; verder houtgewas, vlas en het huisje waar Adriaen Hoofts in woont met vroone;
Thomas de Smit zet in op het ijzer; vorderingen o.a. op Fictor Fictorse en Geert Graveel
[eindigt abrupt]

f 262 15/12/1605

Staat en inventaris van de goederen ten huize van wijlen Pieter van Ypeeren en zijn
huisvrouw Jacqueliedochter [!]: de boedel beslaat slechts uit huisraad.

f 262 11/4/1608

Staat en iventaris ten huize van Jan Meeuse, na het overlijden van zijn vrouw Trijnken
Cornelisdr; de boedel bestaat in huisraad, een koe en vlas; bij Matthijs Gillisz staat een
kist waarin kleding is gevonden; vorderingen op Matthijs Gillisz en Cornelis Marinusz
wegens termijnen van huizen te Vossemeer en Tholen, alsmede Matthijs Gillisz wegens
landpacht.

f 263v 24/9/1610

Staat en inventaris ten huize van wijlen Adriaen Janse, gedaan ten overstaan van
schepenen en van Pieter Geerts als voogd van de weduwe "Leijs" en Pouweles als
voogd over de wezen; de boedel bestaat uit huisraad, kleding, koeien, varkens, een
hoeve, bestaande uit een eigen huis staande op pachtland, land en weide, eenden,
hoenders; schulden aan de knecht Claes Marinisz wegens huur die verschudigd zal zijn
op Sint Meerten en aan Frederick de Smidt wegens arbeid.
24 september 1610 akkoord van de weduwe van Adriaen Janse genaamd Leijs Adriaens,
geassisteerd met Pieter Geertsen, haar gekozen voogd in deze, enerzijds, en Pouweles
Hendricx namens de wezen; de weduwe behoudt de boedel en moet haar vijf kinderen
met namen Lucia, Grietkens, Ariaenken Adriaendrs en Cornelis en Willem Adriaensz,
onderhouden tot ze 16 jaar zijn en dan elk kind 4 ponden uitkeren.

f 264v 12/3/1613

Staat en inventaris van de goederen ten huize van wijlen Willem Pouwelsen, gedaan ten
overstaan van schepenen en van Michiel Marinisse, Pieter Lenerts en Dingeman
Huybrechts, als elk getrouwd met een dochter van Willem Pouwelsen, Guebel Stevensz
en Marinis Hartssen, als principaal voogd over de wezen van wijlen Cornelis Willemse;
de boedel bestaat uit huisraad, koeien, landbouwgereedschap, een kalkoense hen,
hoenders en vruchten. Enkel positiva vermeld.
[De indeling van een gemiddeld huis in deze tijd is: keuken, voorvloer, opperkamer,
zijkamer, de "watersteen", zolder, schuur, werf (ook hof genaamd), bakkeet en kelder.
Soms is er een "middelkeuken" en een kleine keuken]

f 265v 27/5/1614

Staat en inventaris van de goederen in het sterfhuis van Maeijken, huisvrouw van Jaques
de Bode, gedaan ten overstaan van de schepenen en van Crijn Jansen, als
administrateur van de goederen van het sterfhuis; de boedel bestaat uit huisraad, 6
hoenders en een hane [... voor het vervolg zie fol. 269]

f 266 1/8/1612

Akkoord van Adriaen Lamssen met Dingenis Cornelisz, als voogd over zijn weeskind
verwekt bij Sijcken Jochems genaamd Maijcken Adriaensdr; Adriaen Lamssen behoudt

de boedel en moet het kind tot 16 jaar onderhouden en haar de 3 laatste termijnen
uitkeren van het huis onder de molen door Aelbrecht Diricxen in zijn koopdag gekocht,
samen 25 ponden, en verder bij het huwelijk nog eens 8 ponden uitkeren; dit alles ten
welgevalle van de pricipaal voogd over het kind Jan Franck Block.
f 266 5/11/1612

Doet Jan Dingnis de eed als voogd en Ghoris Cornelisz als toeziende voogd over de
wezen van wijlen Neelken Dingnis; akkoord van Willem Janssen, vader van de wezen
van Neelken Dingnis met namen Jan Willems en Dingenken Willems; Willem Jansen
behoudt de boedel en zal de tweekinderen onderhouden tot 16 jaar en dan elk 3 ponden
en twee ringen uitkeren.

f 266v 24/3/1613

Akkoord van Cornelis Jacobssen Vroechop met Geubel Stevenssen, als principaal
voogd, en Cornelis Michielssen Rolle als toeziende voogd over de weeskinderen van
wijlen Cornelis Willemsen; Cornelis Jacobssen zal het jongste kind Heyndrick
Cornelissen onderhouden tot hij meerderjarig is tegen betaling van 4 ponden en 10
schellingen; hiermee is Cornelis Jacobssen ontslagen van het onderhoud van de andere
kinderen van wijlen Cornelis Willemsen verwekt bij Maijken Kranckedr.

f 266v 28/5/1613

Akkoord tussen Claes Cornelissen en Lenert Adriaensen, voogden, enerzijds met
Neelken Adriaensdr, weduwe van Jacob Ingelsen, anderzijds; de weduwe behoudt de
boedel en moet haar 3 kinderen met namen Thoonken Jacobs, 6 1/2 jaar oud, Ingel
Jacobs, 3 1/2 jaar, en Neelken Jacobs, 9 maanden oud, onderhouden tot zestien jaar en
dan elk 8 ponden uitkeren.

f 267 28/5/1613

Pieter Geertse, voor zichzelf en wegens zijn weeskinderen, verzoekt de weesmeesters
dat er over de goederen van Adriaen Leijns, die "fugitief" is, een administrateur wordt
aangesteld.
20 augustus 1613 wordt Crijn Janse aangesteld als administrateur over de goederen van
Adriaen Leijns; gedaan ten overstaan van Guebel Stevens en Marinis Hartssen,
schepenen.

f 267 13/4/1614

Doen Guebel Stevenssen en Jan Jansse Hubrechtssen de eed als voogden van vadersen moederszijde over de wezen van Marijnis Antheunissen Backer.

f 267 13/8/1614

Akkoord tussen Lijsbeth Corstiaensdr, weduwe van Jacob Janse Groene, geassisteerd
met haar gekozen voogd Geert Domis, enerzijds en Marinis Hartssen, als gekozen voogd
over Betken Jacobs, anderzijds aangaande de boedel van Jacob Janse Groen; Lijsbeth
Corstiaensdochter behoudt de boedel (waarin meer schulden zijn dan baten) en zal aan
haar stiefdochter Betken Jacobs de beloofde 2 ponden en 10 schellingen Kerstis
aanstaande uitkeren voor haar moederlijke erfdeel alsmede wat kleding; Betken mag
daarna gaan dienen of bij Lijsbeth Corstiaensdr blijven, wat zij wil.

f 267 15/2/1602

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Pieter Jacobsz Boir, gedaan ten
overstaan van Pieter van Dalem, baljuw, en Pieter Geerts en Melchior, schepenen, in
bijwezen van Pouwels Heyndricx, als voogd over de nagelaten wezen van de overledene
[... afgebroken. Zie ook fol. 267v]

f 267v 6/12/1601

Staat en inventaris na het overlijden van Tanne Aertsdr van de goederen bevonden bij
Jan Corstiaensse, gedaan ten overstaan van Claes Dominicus, voogd over de wezen.
[Slechts gedeeltelijk, enkel activa]

f 267v 16/2/1602

Staat en inventaris van de goederen van wijlen Pieter Jacobsz Boir, gedaan ten
overstaan van schepenen en van Pouwels Heyndricx, als voogd over de nagelaten
wezen van de overledene; de boedel bestaat uit huisraad, landbouwgerei en schulden
aan Aechtke Cornelis, weduwe van Jan Cornelis Lamssen [...onvolledig]

f 269 [...]

[... vervolg van fol. 265v]
gereedschappen in het bakhuis; Jaques de Bode heeft ten verzoek van de administrateur
van de boedel verklaard dat hij behalve zijn huis geen andere goederen heeft.

f 269 6/8/1614

Inventaris van de goederen in het sterfhuis van wijlen Cornelis Gillisz, gedaan ten
overstaan van Pieter van Dalem, baljuw, en de schepenen Pieter Geertsen, Adriaen
Ingels en Marinus Janssen Queckelaer; de boedel bestaat enkel uit huisraad, koeien,
varkens, enkele koeien bij Thijs Gillisz, geen onroerend goed.

f 269v 12/5/1614

Staat en inventaris ten huize van Matijs Gillisz, na het overlijden van zijn huisvrouw
Maeyken Dimmens; de boedel bestaat uit huisraad, vruchten te velde, een huis met

schuur en pachtland, totaal 40 ponden; vordering op Cornelis Jacopsse Vrouchop
wegens de verkoop van een varken; schulden o.a. de kinderen voor hun moederlijke
erfgoed ieder 8 carolus guldens, dus samen 4 ponden; er resteert dus voor de
erfgenamen en Matijs Gillisz 21 ponden.
f 271 [...]

Specificatie van de roerende goederen gekocht door Jan Joris op verschillende
koopdagen in Vossemeer: op Bellemans koopdag, op Janneken Stoffels koopdag, op
Dignus Jans koopdag, op Crijn de Molenaers koopdag, op Thoonken Joris koopdag, op
Jacomijne Gandwolffs koopdag, op Maijken Claes koopdag, [rest weggesleten]. In totaal
voor 13 ponden en 13 schellingen.
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