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Weeskamer Nieuw Lekkerland, testamenten 1652-1773
Transcriptie door Geert Ouweneel

Archief: GAD 701 inv.nr. 6

/0014/
In den naeme ons Heeren ende Sailchmakers, Amen.
Op huyden den 1en dach Marty anno 1652
compareerden voor mij Daniel Eelbo, openbaer notaris, bij
den Hove van Hollandt geadmitteert, residerende binnen Dordrecht, ende
in presentie van den getuygen naergenoempt, Rochus Aryensen ende
Commertgen Leendertsdochter, echte man ende wijff, woonende in Nieu-
leckerlandt, mij notario bekent gemaeckt zijnde, beyde gesont van
lichame, gaende ende staende, haerluyder verstandt, redenen ende
memorie wel machtich ende volcomentlijck gebruyckende, soe t'selve
ons notaris ende getuygen opentlijck gebleken heeft, dewelcke
verclaerden van wille ende meeninge te zijn te maecken sulcx
doen bij desen, haerluyder testament ende dispositie van uutterste
wille, in der voegen, forme ende manieren hiernaer verclaert,
bevelende eerst ende alvoren haerluyder met seele ende lichaem
in de genade ende barmherticheyt van Godt Almachtich,
henne doode lichamen de Christelijcke begravenisse, hebben voorts
zij testateuren omme de liefde, affectie ende echtelijcke vruntschap
die zij elckanderen zijn toedragende ende omme elckanderen in
haere oude dagen wel te voorsien, d'een den anderen ende den
lancxtlevende van henluyden beyden reciproce over ende weder
over geinstitueert ende institueren bij desen eenich ende
universeel erfgenamen in den eygendom van alle ende iegelijcke
huh beyder testateuren goederen, soo roerende als onroerende,
actien, inschulden ende crediten, huysraet, meublen ende
imboel, beestialen, bouwgereetschap, cleederen, linden ende
wollen, geen goederen met allen uytgesondert, noch 
/0015/ gereserveert, sulcx d'eerstaflijvige van henluyden beyden die
eenichsins metter doot ontruymende naerlaten zal, met machte
omme d'selve goederen int geheel ofte deel te mogen vercoopen,
belasten, verthieren een alieneren, soo ende sulcx d'voorsz.
lancxtlevende dat goetduncken ende gelieven zal, sonder tegenspreken
van imanden, onder conditie ende met expresse last
nochtans, dat d'voorsz. lancxtlevende gehouden sijn sal ende
belooft mits desen haerluyder noch minderjarige dochter,
met namen Adriaentgen Rochus, voorts mede te onderhouden
ende alimenteren in aet, dranck, cleedinge ende reedinge,
ter scholen houden gaen ende eenige besseringe te doen ende
laten leeren daertoe d'selve nut ende bequaem wesen dal, ende
in alle stichtinge ende vrees Godts op te brengen tot
haere mondige dagen ofte houwelijcke state toe, ofte dat zij
haeren cost met eeren sal connen gewinnen, ende ten
voorsz. houwelijcken state gecomen wesende, met wille ende
consente van de voorssz. lancxtlevende d'selve alsdan sulcx mede
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uut te setten, gecleet ende gereet, gelijck zij gedaen hebben
aen ende met haer andere gehoude dochter Machteltgen
Rochus, ende bovendien d'selve alsdan noch uyt te reycken
soo veel als d'voorsz. haere gehoude dochter ten tijde van
haer houwelijck ontfangen ende genoten heeft, te weten
eerst een bedde met alle sijn toebehoorten, item een koe
met een vaers, ende dan noch aen gelde d'somma van
vijftich carolus gulden ende waerinne sij testateuren de voorsz.
haer soo gehoude als ongehoude dochter respectivelijck /
verclaerden geinstitueert te hebben ende te institueren bij desen,
in plaetse van de legitime portie, d'selve naer rechten in hunne
t'zij vaderlijcke ofte moederlijcke goederen competerende, maer
soo't saecke waere den lancxtlevende der voorn. testateuren
t'eeniger tijt sich selven wederom quame te begeven tot ander
houwelijcken state, soo sal d'selve lancxtleven alsdan gehouden
wesen te desisteren ende afstandt te doen ten behoeve ende
profijte van deselve henne voorsz. kinderen van de eene gerecht
helfte van alle ende iegelijcke de goederen, t'zij roerende
ofte onroerende, geene uutbesondert, alsdan in haeren gemeene
boedel sijnde ende bevonden werdende, kiesende ende eligerende
oock zij testateuren malcanderen ende d'een den anderen tot
voocht ofte voochdesse over d'voorsz. haerluyder minderjarige
dochter ende de administratie derselver goederen omme
daerover alles te doen dat een goet vader ofte moeder
schuldich ende verplicht is te doene, malcanderen alle
t'selve volcomentlijck toevertrouwende bij desen, met macht
soo't d'voorsz. lancxtlevende gelieft omme een ofte meer
bequame persoonen als medevoochden tot sijnder hulpe ende
assistentie te mogen verkiesen ende assumeren, die't den-
selven gelieven ende goetduncken sal, sonder daertoe te
behoeven eenigen ander confirmatie. oock sonder gehouden te
zijne eenigen staet ofte inventaris van haerluyder
testateuren achter te latene goederen te leveren aen den
schout ofte gerechten van Nieuw Leckerlandt voorsz.,
ofte andere plaetsen daer't sterfhuys soude mogen vallen
/0016/ alsoo zij testateuren d'voorsz. schout ende gerechten uut
haerluyder boedel ende sterhuyse verclaerden te excluderen ende
uut te sluyten bij desen, behoudens nochtans d'eerwaerdicheyt
derselve, willende ende begerende dat des haere dispositie
naer haerluyder doot ende overlijden achtervolcht werden
ende effect sorteren zal, t'zij als testament, codicille,
ofte anders, soo als een menschen uutterste wille alderbest
bestaen kan, nietjegenstaende eenige solemniteyten in
desen mochten zijn geomitteert, versoeckende op mij notaris
voornt hiervan gemaeckt ende gelevert te werden instrument
een ofte meer in der bester forme. Aldus gedaen ende
gepasseert binnen Dordrecht voornoemt, ten comptoire
mijns notary ter presentie van Hans Maertens ende
Jan Lauvaert, inwoonders alhier als getuygen versocht
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die de minute van desen nevens d'voorsz. testateuren
mede hebben onderteyckent. datum ut supra.
Accordeert mette minute
Mij t'oirconde
D. Eelbo notaris publicq 1652
/0018/
Bij den inhouden van desen jegenwoordigen
openen instrument, sij kennelijck eenen yegelijck,
dat op den 12en Mey anno 1653 des naermiddachs
de clock ontrent twe uyren voor mij Willem
Sonnevelt, notaris publicq, bij den Hove van Hollant
geadmitteert, residerende tot Rotterdam ende
voor den naer te noemen getuygen, gecompareert
ende erschenen is d'eersaemen Teunis Jansz, meerder-
jarich jongman, woonachtich in den ambachte
van Nieu Leckerlant, mijn notaris wel bekent,
wesende gesont van lichaem, hebbende oock 
goede memorie ende verstant, ende t'selve met
volcomen uytspraecke gebruyckende, dewelcke
aenmerckende des menschen levens cortheyt
alhier opter aerden ende datter niet sekerder
en is dan de doot ende niet onsekerder dan de uyre
vandien, sijn ziel soo wanneer hij sal comen
te sterven, beveelt Godes genade, ende sijn
lichaem de Christelijcke begravinge der aerden,
ende comende totte generale dispositie van sijne
tijttelijcke naer te laeten goederen, verclaerde
eerst ende alvooren gerevoceert, gecasseert,
geannuleert, doot ende te niette gedaen te
hebben, sooals hij doet bij desen, alle voorgaende
testamenten, codicillen, legaten, donatien ende
alle andere dispositien van uytterste wille bij
hem testateur in enigerley manieren gemaeckt,
/0019/ gepasseert ofte verleden, ende bij desen opnieuws
disponerende, verclaerde hij testateur uyt sijnen
vrijen ende liberalen wille sonder persuasie ofte
misleydinge van yemanden, maer omme sonderlinge
redenen, soo hij seyde hem daertoe moverende, tot
sijnen eenige ende universele erffgenaem genomineert
ende geinstitueert te hebben, nominerende ende
instituerende bij desen, met vollen rechte van
inbstitutie, Trijntge Jans, weduwe van Pieter
Cornelisz, en sijn testateurs suster, offte bij haer
vooroverlijden haeren wettige descendenten, offte
descendenten bij representatie in haere plaetse,
in alle de goederen, soo roerende als onroerende, huys,
barch, schuyr ende lant, mitsgaders gout, silver,
gemunt ende ongemunt, ende alles anders
t'gene hij testateur verder metter doot ontruymen
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ende achterlaeten sall mogen, egeen ter
werelt uytgesondert, omme bij de voorsz. sijne
erfgenaemen behouden te werden, sonder yemants
tegenseggen, mits dat de voorn. sijne geinstitueer-
de erfgenaem alleenlijck gehouden sall sijn tot legaet
ofte erkentenisse uyt te keeren ende te laeten
volgen aen Maerten Jansz, sijn testateurs
broeder, de somme van ses carolus gulden sonder meer,
verclaerde t'selve bij leven ende sterven te /
wesen sijn testament, ernstyge meyninge, leste
ende uytterste wille, begerende oversulcx ende
wel expresselijck mits desen ordononnerende
dat al hetselve stricktelijck ende onverbreeckelijck
sall geobserveert ende achtervolcht moeten
werden. als enich testament, codicille,
ofte uytterste wille in der bester forma gecele-
breert, nietjegenstaende alls solemniteyten
nae rechten gerequireert in desen niet en waeren geob-
serveert, emplorerende tot dien eynde alle
beneficien ende behulpe van rechten hiertoe
noodich, versouckende hiervan gemaeckt
ende aen hem testateur gelevert te werden
een offte meer opene instrumenten in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voorsz.
stadt Rotterdam, ten tijden voorsz., ter presentie 
ende ten overstaen van Gideon Jansz de
Malande ende Jan Aryensz, burgers alhier
als gelooffwaerdige getuygen hierover
geroepen ende specialijck gebeden, dewelcke
de principale beneffens den comparant ende
mijn notaris oock hebben onderteeckent, waermede
desen is accorderende.
Quod attestor Willem Sonnevelt notaris publicq 12/5 1653
/0021/
De minute dese staet op een zegel
van drie guldens.

De comparante heeft voor het passeeren
deser aen mijn notario geaffirmeert in den
200e penning niet te sijn getaxeert.

In den name des Heere, Amen.
Op huyden den 10en Augustus 1689 compareerde
voor mij Arnoldus Meysterus, notaris publicq,
bij den Hove van Hollant geadmitteert, tot Rotter-
dam residerende ende voor de naergenoemde getuigen,
Ariaentge Roocke, huisvrouw van Pieter Teu-
nisz van Bree, woonachtich tot Dordrecht, mijn
notario bekent, dewelcke bij desen verclaerdt te
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dooden, ter herroepen ende te vernietigen alle testamen-
ten ende acte van uitterste wille, bij haer voor dat
deser gemaeckt ende specialijck den testamente bij
haer den 7en December 1686 voor den notaris Cor-
nelis van der Grijp ende sekere getuigen tot Dordrecht
verleden, houdende die voor nul ende van onwaerden
in voegen off noyt gemaeckt waeren geweest ende ver-
volgens opnieuws coomende ter dispositie van der
tijdelijcke na te laeten goederen, soo verclaerde
sij comparante daerinnen met voolcomen regt te noemen
ende te stellen tot haer erfgenaemen, sooals sij doet
bij desen, Claes ende Willem Jansz Boerman, 
/0022/ beyde soonen, nagelaten bij haer suster Maggel-
tie Roocke, verweckt aen Jan Cornelisz Boer-
man.
Secluderende uit haer boedel ende na te latene
goederen die van den geregten, schout, weescamer
ende weesmanen, aan alle steden ende plaetsen alwaer
haer sterfhuis soude mogen coomen te vallen, eenige 
goederen gelegen ofte minderjarige woonagtig soude
mogen sijn.
Alle t'welcke de comparante van woorde tot
woorde voorgelesen sijnde verclaerde sij t'geene vooren
staet te weesen derselver uiterste wille, dewelcke
sij wilden ende begeerden dat na sijn innehoude sal mogen
werden nagecoomen ende agtervolgt, t'sij als een testa-
ment ofte codicille, soo best sal konnen geschieden
ende bestaen, tot dien einde versoekende het behulp van
alle regten ende regteren ende begeert sij comparante
dat geen testament ofte acte van uiterste wille bij haer
na dato deser te maken ende waerin dese testament
soude sijn gerevoceert ende te niet gedaen sal ofte
sullen sijn van eenige crachte ofte waerde als
geensints sullende sijn gemaeckt met haer
sin ende vrie wille, ten ware in denselven testamen-
te ende acte van uiterste wille stont en verhaelt den
geheelen inhoudt van desen testament ende dese
woorden, men moet vergeven ende vergetern. Aldus
verleden in Rotterdan ter presentie van
Hendrick Teunisz ende Machiel van der Kemp
als getuygen hiertoe versogt, die de minute
deses nevens de comparante ende mijn notario
hebben onderteyckent ten dag, maende ende ja-
re voorsz.
Quod attestor Arnoldus Meysterus notaris publicq
/0024/
De testateuren hebben verklaert
benden de 2000 gulden gegoet
te sijn.
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Op huyden den 15en
December 1765 compa-
reerden voor mij Cornelis
Jongeneel, secretaris van Nieuw Leckerlant
en voor de naegenoemde getuygen, Johannes
Breyer en Johanna van der Pol, woonende op
Streefkerck, echteluyden, mij secretaris bekent,
beyde, soo uyterlijck bleeck, bequaem ende ook gene-
gen omme van hunnen tijdelijcke goederen te disponeren
en sulcx doende na revocatie van alle uyterste wil-
len, hoegenaemt, verklaerden de comparanten
testateuren malcanderen over en weder over de eerst-
stervende de langstlevende van hen beyden te no-
mineren ende te institueren tot sijn ofte hare eenige
en universeele erfgenaem in alle de goederen die
de eerststervende metter dood eenigsins agter-
laten sal, omme daermede te doen en handelen
als met vrij eygen goet, onder conditien nog-
tans, eerst dat den langstlevende verpligt sal
sijn de kind ofte kinderen aen den anderen te ver-
wecken ende int leven na te laten op te voeden
ende te alimenteren tot mondigen dagen ofte
huwelijcken state, ende daertoe gecomen sijnde aen
yeder van deselve uyt te keeren drie guldens en
drie stuyvers te samen ter voldoeninge van de
legitime portie derseve in de nalatenschap van
den eerststervende na regten competerende ende
daerinne tot mede erfgenaem ofte mede erfgena-
men instituerende bij desen, met expresse begeert
van de testateuren ende de eerststervende van 
hen, dat alle t'geene de gemelde hunne kind ofte
kinderen uyt cragte deses comen te erven ofte bij over-
lijden van deselve en yeder vandien door den langst-
levende der testateuren, sal moeten devolveren ende
versterven ingevolge het oude aasdoms versterff-
regt ende de manieren van successie vandien
t'geen ten dien eynde verkosen wert,
/0025/ ende bijaldien den langstlevende mogte comen te
hertrouwen, dat denselven langstlevende 
alvorens aen de gemelde kind ofte kinderen uyt
desen huwelijcke ofte bij gebreecke vandien aen
de naeste vrienden en erfgenamen ab instestato
van den eerststervende sal moeten overgeven ende
voldoen de geregte heflte van den geheelen boedel
ende goederen, soo die alsdan onder dne langstle-
vende bevonden sal werden, gconstitueert te sijn,
deselve daerinne subsituterende.
Dog soo de langstlevende onhertrouwt ende
sonder kind ofte kinderen na te laten comt te
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overlijden, datalsdan den geheelen boedel ende goede-
ren bij den langstlevende nagelaten werdende,
geërft ende genoten sal werden voor de eene helfte
bij de naeste vrienden ende erfgenamen ab
intestato van den eerststervende en voor de weder-
helfte bij de naeste vrienden en erfgenamen ab
intestato van de langstlevende alsdan weder-
sijts de naaste vrienden deselve daerinne sijn insti-
teerende den substitueerende bij dese.
Eyndelijck verclaerden de testateuren de eerstster-
vende de langstlevende te stellen tot voogd ofte
voogdesse over de minderjarige na te latene
kind ofte kinderen en na overlijden van den langst-
levende over deselve ende anderen minderjarigen in
desen geintresseert werdende, Pieter Bryere en
bij sijn vooroverlijden Adriaen Bryer, oom en
broeder van den testateur, beyde woonende te Streefkerk
ende Leendert Timmers, oom van de testatrice, wonen-
de opt Cralingse veer, met magt van assumtie
en surrogatie, en expersse uytsluyting van
schoutten en geregtens, mitsgaders weescameren /
soo van Streefkerk als van alle andere plaetsen
alwaer der testateuren sterfhuys soude mogen comen
te vallen, behoudens derselver respect.
Alle t'geen voorsz. staet de testateuren duidelijck
voorgelesen ende verklaert sijnde, verklaeren sij-
lieden testateuren t'selve te wesen haer testament,
laeste ende uytterste begeerte, wille ende begeerende
dat t'selve onverbreeckelijck sal werden agtervolgt
ende naergecomen, t'sij als testament, codicil, gifte
ofte andersints, soo t'selve best bestaen ende van
waerde wesen sal, schoon eenige vereyste solemniteyten
waer geomitteert, houdende deselve voor in dese
geinsereert.
Aldus gedaen ende gepasseert in de presentie ende ten
overstaen van Cornelis van de Griend en Jan de
Groot, heemraden van Nieuw Leckerland als getuygen
hiertoe versogt.
Johannis Breyer
X Dit merck is gestelt met de hand van Johanna van der Pol
& Dit merck is gestelt met de hand van Cornelis van de Griend
Yan de Groot
C. Jongeneel, secretaris
/0029/
De testateuren hebben verklaert
beneden de 2000 gulden gegoet
te sijn.

Op huyden den 4en
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July 1755 compareerden voor
mij Cornelis Jongeneel, secretaris van Nieuw
Leckerland en voor de nagenoemde getuygen,
Willem Barte van Buren en Arjaentje Egtberts
de Jong, egteluyden, onsen inwoonders en mij secre-
taris bekend, beyde soo uytterlijck bleeck, bequaem
en ook genegen omme van hunne tijdelijcke goe-
deren te disponeren en sulcx doende na revocatie
van alle uitterste willen, hoegenaemt, verklaerden
de comparanten testateuren malcanderen over
ende weder over, de eerststervene de langstlevende
van hen beyden te nomineren ende te institueren
tot sijn ofte hare eenige en universle erfgenaem
in alle de goederen dioe de eerststervende metter-
dood eenigsints agterlaten sal, omme daermede
te doen en handelen als met vrij eygen goet.
Onder conditien nogtans, eerstelijck dat den langst-
levende verpligt sal sijn de kind ofte kinderen
aen den anderen reets verweckt ende die bij vervolgt
not te verwecken ende int leven na te laten, op te
voeden ende te alimenteren tot mondigen dagen
ofte huwelijcke state, ende daertoe gecomen
sijnde aen yeder van deselve uyt te keeren drie
gulden en drie stuyvers tesamen ter voldoeninge
van de legitime portie deselve in de nalatenschap
van den eerststervende na regten competerende
ende aerinne tot mede-erffgenaem off erfgenamen
institueren bij dese.
Ende bijaldien den langstlevende mogte comen te
hertrouwen, dat denselven langstlevende alsvo-
rens gemelde kind ofte kinderen uit desen huwe-
lijcken verweckt ofte bij gebreke vandien den naeste
vrienden en erfgenamen ab intestato van den eerst-
stervende sal moeten overgeven ende voldoen de
geregte helfte van den geheelen boedel ende goede-
ren, soo die alsdan onder den langstlevende
bevonden sal werden geconstitueert te sijn, deselve
daerin substitueerende. 
/0030/ Eyndelijck verklaerden de testateuren de eerststerven-
de de langstlevende te stellen tot voogd ofte voogdesse
over hun minderjarige na te latene kind ofte
kinderen en na overlijden van den langstlevende
over deselve ende andere minderjarigen in desen gein-
tresseert werdende, Claas Baerdman,
wonende alhier, oom van den testateur, ende Lauwrens
Willemse de Jong, oom van de testatrice, wonende tot
Leckerkerck, met magt van assumtie en surrogatie,
en expresse uytsluytinge van schout en gereg-
ten, mitsgaders weeskameren, soo van Nieuw Lecker-
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land als van alle andere plaetsen alwaer de tes-
tateuren sterfhuys soude mogen comen te vallen,
behoudens derselver respect.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren duidelijck
voorgelesen ende verklaert sijnde, verklaaerden sij
testateuren t'selve te wesen haer testament,
laeste ende uitterste begeerten, willende en begeerende
dat t'selve onverbreeckelijck sal werden agtervolgt ende 
naergecomen, t'sij als testament, codicil, gifte
ofte andersints, soo t'selve beste bestaen ende van
waerde wesen sal, schoon eenige vereiste solemniteyten
waren geomitteert, houdende deselve voor in dese
geinsereert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuwe Leckerlant
in de presentie en ten overstaen van Cornelis van de
Griend en Jacob Voorsluys, heemraden van Nieuw Leckerland
als getuygen hiertoe versogt.
X Dit merck is gesteld met de hand van Willem Bastiaen van Buren
& Dit merck is gestelt met de hand van Ariaentje Egberts
$ Dit merck is gesteld bij de hand van Cornelis van de Griend
Yacob Voorsluys
C. Jongeneel, secretaris
/0032/
De testateuren hebben verklaert
beneden de 2000 guldens gegoet
te sijn.

Op huyden den 29en 
Augusty 1766 compareerden voor mij Cornelis
Cornelis Jongeneel, secretaris van Nieuw Lecker-
land, voor de nagenoemde getuygen, Ary Ra-
phaelse de Slegte ende Marrigje Giele de Bas,
egteluyden, onse inwoonders en mij secretaris
bekent, beyde soo uytterlijck bleeck bequaem en
ook genegen omme van hunne tijdelijcke goederen
te disponeren, en sulcx doende na revocatie van
alle uitterste willen, hoe genaemt, verklaeren-
de comparanten testateuren malcanderen over 
ende weder over de eerststervende de langstlevende
van hen beyden te nomineren ende te institu-
eren tot sijn ofte hare eenige en universeele 
erfgenaem in alle de goederen die de eerststerven-
de metter dood eenigsints agterlaten sal,  
omme daermede te doen en handelen als vrij 
eygen goet.

Onder conditien nogtans, eerstelijck dat den 
langstlevende verpligt sal sijn de kind ofte 
kinderen aen den anderen reets verweckt ende 

-9-



die bij vervolg nog te verwecken ende int leven
na te laten, op te voeden ende te alimenteren 
tot mondigen dagen ofte huwelijcken state, ende 
daertoe gecomen sijnde aen yeder van deselve 
uyt te keeren drie guldens en drie stuyvers te sa-
men ter voldoeninge van de legitime portie 
derseve in de nalatenschap van den eerststervende 
na regten competerende ende daerinne tot 
mede erfgenaem ofte mede erfgenamen instituerende 
bij desen. 
Ende bijaldien den langstlevende mogte comen 
te hertrouwen, dat denselven langstlevende al-
vorens de gemelde kind ofte kinderen sal moeten 
overgeven ende voldoen de geregte helfte van den
geheelen boedel ende goederen, soo die alsdan
onder den langstlevend bevonden sal werden
geconstitueert te sijn.
Eyndelijck verclaerden de testateuren de eerstster-
vende de langstlevende te stellen tot voogd ofte
voogdesse over de minderjarige kind ofte 
kinderen en na overlijden van den langstlevende 
/0033/ over deselve ende anderen minderjarigen in dese 
geintresseert, Lucas Raphaelse de Slegte wonende
tot Streefkerck, broeder van den testateur en
Ary Starrenburg, wonende alhier, neeff van den-
selve, met magt van assumtie en surrogatie, en 
expresse uytsluyting van schout en geregten, mits-
gaders weescameren, soo van Nieuw Leckerland
als van alle andere plaetsen alwaer der testa-
teuren sterfhuys soude mogen comen te 
vallen, behoudens derselver respect.
Alle t'geen voorsz. staet de testateuren duidelijck
voorgelesen ende verklaert sijnde, verklaeren sij-
lieden testateuren t'selve te wesen haer testament,
laeste ende uytterste begeerte, wille ende begee-
rende dat t'selve onverbreeckelijck sal werden 
agtervolgt ende naergecomen, t'sij als testament, 
codicil, gite ofte andersints, soo t'selve best 
bestaen ende van waerde wesen sal, schoon 
eenige vereyste solemniteyten waer geomitteert, 
houdende deselve voor in dese geinsereert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw Leckerland
in de presentie van Pieter Smit en Cornelis van
de Griend, heemraden van Nieuw Leckerland voorn.
als getuygen hiertoe versogt.
Ary Rafelse Slegt
X Dit merk is gesteld met de hand van Marrigje Giele de Bas
Pieter Smit
& Dit merck is gesteld bij Cornelis van de Griend
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C. Jongeneel, secretaris
/0033b/
Op huyden den elfden April 1767
compareerden voor mij Cornelis
Jongeneel, secretaris van Neiuw Leckerland, voor
de nagenoemde heemraden, Aaltje Willemse, weduwe
van Bart van Buren, onse inwoonderse, en mij
secretaris bekent, bequaem en genegen om van
hare tijdelijcke goederen te disponeren, revoce-
rende, casserende, dood en te niet doende al-
vorens alle testamenten, codicille en andere
makingen van uytterste willen, bij haer soo
alleen, als met haer overledene man 
off andere voor dato deses in eeniger manieren
vercregen, en nu van nieuws ter voorgeno-
mene dispositie comende,
verclaerde eerstelijck de twee kinderen van hare overleden
soon Willem van Bueren, met namen Aaltje ende
Willemijntje Willems van Buren, bij hem verwekt
aan Aryaentje Egberts de Jong, tot hare mede-
erfgenamen te institueeren in de simpele ende
blote legitime portie, soo die hen na scherpheyt is com-
peterende, waerinne sal moeten werden toegere-
kent alles wat haere overledene vader heeft
genoten en aen hen na regten geimputeert can
werden.
Verklarende de testatrice al verder 
Gerrit van Buuren, Maeycken van Buren,
getrout met Johannes Plomp, Claertje van
Bueren, getrout met Weyer Hooyer, Lena van
Bueren, getrout met Elias Bus, Annigje van 
Bueren, getrout met Jan Prins, Willemijntje
van Bueren, getrout met Jan Leeuwenburg,
Neeltje van Bueren, getrout met Pieter Stam
en Aaltje van Bueren, getrout met Claas van
den Herik, ofte haere na te latene descendenten /
/0035/ bij representatie, te institueeren tot hare universeele erfgenamen
in alle de verdere en andere goederen, soe roerende
als onroerende, geen gereserveert die de testatuer
in eeniger manieren sal comen agter te laten,
met vollen regten.
Dog in cas haer testatrice hiervore genoemde
soons kinderen, off in cas van minderjarigheyt, derselver hiernaer te noemen voog-
den genoege comen te nemen en dus in plaets van
de voren aen haer gemaekte legitime portie willen
aennemen een somma van een hondert en
vijftig guldens, soo verklaerde de testatrice deselve
een hondert en vijftig guldens aen de gemelde twee
minderjarige kinderen en dus deselve daer-
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inne te institueren voor derselver filiale portie van
hare vader, vernietigende als van de voren ge-
noemde dispositie waerbij aen deselve de legitime
portie heeft gemaeckt.
Institueerde int selve cas hare voren genoemde agt
kinderen en bij vooroverlijden van een van deselve hare wet-
tige descendenten mede bij representatie tot erfgenamen
in alle de verdere bij haer na te latene goederen,
geene gereserveert, met vollen regten.
Voorts verklaerde de testatrice tot voogden over de
minderjarigen die bevonden mogten werden in
hare nalatenschap op haer overlijden gereg-
tigt te sijn, te stellen ende te committeren de
voorsz. Elias Bus en Jan Leeuwenburg, met magt
omme in name der voorgenoemde minderjarigen te ecla-
reren ende verklaeren in de laeste dispositie van de
testatrice als verre uyt de voordeligste voor haer
sijnde, genoege te nemen en die te verkiesen en /
verder omme iemande nevens hen te kiesen en as-
sumeren ofte in derselver plaetse plaets te stellen
ende te surrogeren met gelijke magt en last als voogden na
regten eenigsints competeert ende gegeven can
werden.
Secluderende vervolgens uyt dese boedel ende
nalatenschap ende van de voogdije der minder-
jarigen daerinne geregtigt, excuserende de
schout en geregten ofte de weescamer van Nieuw
Leckerland ende van alle andere plaetsen alwaer
haer testatrices sterfhuys soude mogen comen
te vallen, behoudens egter derselver eere
ende waerdigheyt.
Willende en begeerende de testatrice dat alle
t'geene voorsz. staat sijn volcomen effect sorteren
sal. t'sij als testament, codicille ofte ander-
sints, soo best na regten en costumen bestaen
can, al waert ook soo dat eenige na regten ver-
ijste solemniteite waaren nagelaten, ver-
soeckende op mij secretaris dit te noteren en daer-
van te maken en leveren instrument in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw Lecker-
land ten huyse van de testatrice in de presenite
van Ary Cleyn ende Jan de Groot, inwoonders van
N. Leckerland als getuygen.
X Dit merk is gestelt met de handen van Aaltje
Willems, weduwe van Bart van Buren
Ary Klijn
Yan de Groot
C. Jongeneel, secretaris
/0037/
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De testateuren hebben verklaert
beneden de 2000 gulden gegoet
te sijn.

Op huyden den 25en
Juny 1767 compareerden voor mij Cornelis 
Jongeneel, secretaris van Nieuw Leckerland voor 
de nagenoemde heemraden Pieter Joosten Braven-
boer en Johanna Lammertse van der Wal, egteluyd-
den, egteluyden, woonenden tot Leckerkerck, mij secretaris bekend, 
beyde soo uytterlijck bleeck bequaem en volkomen genegen omme 
van hunne tijdelijcke goederen te disponeren en 
sulcx doende na revocatie van alle uitterste willen, 
hoegenaemt, verklaerden de comparanten testa-
teuren malcanderen over ende weder over, de eerstster-
vende de langstlevende van hen beyden te nomine-
ren ende te institueren tot sijn ofte hare eenige 
en universele erfgenaem in alle de goederen die 
de eerststervende metterdood eenigsints agter-
laten sal, omme daermede te doen en handelen 
als met vrij eygen goet. Onder conditien nogtans, 
dat den langstlevende verpligt sal sijn de kind 
ofte kinderen aen den anderen te verwecken ende 
int leven na te laten, op te voeden ende te alimen-
teren tot mondigen dagen ofte huwelijcke state, ende 
daertoe gecomen sijnde aen yeder van deselve uyt 
te keeren drie gulden en drie stuyvers tesamen ter 
voldoeninge van de legitime portie deselve in de 
nalatenschap van den eerststervende na regten 
competerende.
Eyndelijck verklaerden de testateuren de eerststerven-
de de langstlevende te stellen tot voogd 
ofte voogdesse over hun minderjarige na te 
latene kind ofte kinderen en na overlijden van 
den langstlevende over deselve ende andere minder-
jarigen in desen geintresseert werdende, Bastiaen
Bravenboer oom van den testateur en Johannes
Lammertse van der Wal, broeder van de testa-
trice, beyde wonende tot Leckerkerck met magt 
van assumtie en surrogatie, en expresse uytsluytinge 
/0038/ van schoutten en geregten, mitsgaders weescameren, 
soo van Leckerkerck als van alle andere plaetsen 
alwaer de testateuren sterfhuys soude mogen 
comen te vallen, behoudens derselver respect.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren duidelijck
voorgelesen ende verklaert sijnde, verklaaerden 
sijlieden testateuren t'selve te wesen haer 
testament, laeste en uitterste begeerte, willende 
en begeerende dat t'selve onverbreeckelijck sal 
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werden agtervolgt ende naergecomen, t'sij als testa-
ment, codicil, gifte ofte andersints, soo t'selve 
best bestaen ende van waerde wesen sal, schoon eenige 
verijste solemniteyten waren geomitteert, houdende 
deselve voor in dese geinsereert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw Leckerland
in de presentie van Ary Kleyn en Ary Boerman,
heemraden van Nieuw Leckerland voorsz. als getuygen 
hiertoe versogt.
Pieter Jooste Bravenboer
X Dit merck is gestelt met de hand van
Johanna Lammertse van der Wal
Ary Klijn
Ary Boerman
C. Jongeneel, secretaris

Op huyden den 25en
July 1767 compareerden voor mij Cornelis 
Jongeneel, secretaris van Nieuw Leckerland, 
voor de nagenoemde heemraden, Pieter Joosten 
Bravenboer en Johanna Lammertse van der
Wal, egteluyden, wonenden tot Leckerkerck, mij secre-
taris bekend, beyde soo uytterlijck bleeck, bequaem
en ook genegen omme van hunne tijdelijcke goederen 
te disponeren en sulcx doende na revocatie van 
alle uitterste willen, hoegenaemt, verklaerden
de comparanten testateuren malcanderen over
ende weder over, de eerststervende 
de langstlevende van hen beyden te nomineren ende 
te institueren tot sijn ofte hare eenige en univer-
sele erfgenaem in alle de goederen die de eerst-
stervende metterdood eenigsints agterlaten 
sal, omme daermede te doen en handelen als met 
vrij eygen goet. Onder conditien nogtans, dat 
den langstlevende verpligt sal sijn de kind ofte 
kinderen aen den anderen te verwecken ende int 
leven na te laten, op te voeden ende te alimenteren 
tot mondigen dagen ofte huwelijcke state, ende daer-
toe gecomen sijnde aen yeder van deselve uyt te 
keeren drie gulden en drie stuyvers tesamen 
ter voldoeninge van de legitime portie deselve 
in de nalatenschap van den eerststervende na 
regten competerende
Eyndelijck verclaerden de testateuren de eerst-
stervende de langstlevende te stellen tot voogd 
ofte voogdesse over hun minderjarige na te 
latene kind ofte kinderen en na overlijden van 
den langstlevende van deselven en andere min-
derjarigen in desen geintresseert werdende, Bas-
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tiaen Bravenboer, oom van den testateur, en
/0039/ Johannes Lammertse van der Wal, broeder van
de testatrice, beyde wonende in Leckerkerck, 
met magt van assumtie en surrogatie, en expresse 
uytsluytinge van schoutten en geregten, mits-
gaders weeskameren, soo van Leckerkerck
als van alle andere plaetsen alwaer der testateuren 
sterfhuys soude mogen comen te vallen, behoudens 
derselver respect.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren duidelijck
voorgelesen ende verklaert sijnde, verklaaerden sij
t'selve te wesen de testateuren haer testament en 
laeste ende uitterste begeerten, willende en begeerende
dat t'selve onverbreeckelijck sal werden agtervolgt 
ende naergecomen, t'sij als testament, codicil, gifte
ofte andersints, soo t'selve best bestaen ende van
waerde wesen sal, schoon eenige vereiste solemnitey-
 ten waren geomitteert, houdende deselve voor in dese
geinsereert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw Lecker-
land, in de presentie van Ary Klijn ende Ary Boer-
man als getuygen hiertoe versogt, de minute deses is
behoorlijck geteeckent.
t'Welck ik als secretaris van
Nieuw Leckerland affirmere,
C. Jongeneel, secretaris
/0041/
De testatrice heeft verklaert beneden 
de 2000 gulden gegoet te sijn.

Op huyden den 30en
December 1767 compareerden 
voor mij Cornelis Jongeneel, secretaris van Nieuw Lecker-
land voor de nagenoemde heemraden, Willemijntje Pie-
ters Boom, weduwe van Ary Clasen Stam, onsen inwoondester, mij 
secretaris bekent, soo uytterlijck bleeck, bequaem en ook genegen 
omme van hare tijdelijcke goederen te disponeren en sulcx 
doende na revocatie van alle uitterste willen bij haer soo
alleen als met hare overledene man of anderen voor dato deses in
enigen manieren verleden, en nu van nieuws ter voorgenomen
dispositie comende, verklaerde eenige en universele 
erfgenaem te nomineren, stellen ende institueren Claes
Aryense Stam, mede wonende alhier, bij wien de testatrice
thans is wonende, en bij vooroverlijden van denselve sijne kind
ofte kinderen bij representatie, in alle de goederen, roerende
ende onroerende, geene gereseveert, die de testatrice eenigsints
agterlaten sal en dat met vollen regten van institutie en
substitutie.
Voorst verklaerde de testatrice tot voogden over de minder-
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jarigen die bevonden mogten werden in hare nalatenschap
op haer overlijden geregtigt te sijn, te stellen ende te
committeren de personen van Ary Leendertse Stam en
Ary Cornelisse Sterrenburg, beyde woonende alhier, 
met magt van assumtie ende surrogatie, met expresse uytslui-
tinge van schout en geregten mitsgaders weescameren
van Nieuw Leckerland als van alle plaetsen 
alwaer der testatrices sterfhuys soude mogen comen te
vallen, behoudens derselver respect.
Alle t'geene voorsz. staet de testatrice duidelijck voorge-
lesen ende verklaert sijnde, verklaaerde sij testatrice t'selve 
te wesen haer testament, laeste ende uitterste begeerten, wil-
lende en begeerende dat t'selve onverbreeckelijck sal werden 
agtervolgt ende naergecomen, t'sij als testament, codicil, 
gifte ofte andersints, soo t'selve best van
waerde wesen sal, schoon eenige solemniteyten waren 
geomitteert, houdende deselve in desen geinse-
reert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw Leckerland
in de presentie van Ary Boerman en Barend 
/0042/ Horsman, heemraden van Nieuw Leckerland, als getuygen
hiertoe versogt.
X Dit merk is gesteld met de hand van Willemijntje Boom,
weduwe van Ary Claesen Stam
Ary Boerman
Barent Horsman
C. Jongeneel, secretaris
/0047/
De testateuren hebben verklaert
beneden de 2000 gulden gegoet te
sijn.

Op huyden den 18en
July 1768 compa-
reerden voor mij Cornelis Jongeneel, secretaris 
van de heerlijckheyt van Nieuw Leckerland 
voor de nagenoemde heemraden, Ary Kortleve
en Neeltje Jan Starrenburg, egteluyden, onse
inwoonders, mij secretaris bekend, beyde, soo 
uytterlijck bleeck, bequaem en ook genegen 
omme van hunne tijdelijcke goederen te disponeren 
en sulcx doende na revocatie van alle uitter-
ste willen, hoegenaemt, soo bij haer
beyde off yder afsonderlijcke voor
dato deses in eeniger maniere verleden, en
nu van nieuws ter voorgenomene dispositie
comende, eerstelijck den testateur van sijnder
sijde, verclaerde tot sijne mede-erfgenaem
te nomineren en institueren, eerstelijk
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sijne soon Cornelis Kortleven in gemene
huwelijck verweckte in de simpele en blote
legitime portie, soo die hem na scherpheyt in
regten is competerende, waerinne hem sal moeten
werden toegevoegt alles wat hij heeft genoten
en aen hem na regten can werden geim-
puteert, dog in cas sijn testateuren voorsz.
soon genoege quame te nemen en dus in
plaetse van de voren aen hem gemaakte
legitime portie met een somma van vijftig
guldens gemelde sijne soon en dus denselve
daerinne te institueeren voor sijne legitime portie
als sijnde verre voor hem het beste, vernieti-
gende alsdan de voren genoemde dispositie
waerbij aen hem de legitime portie is gemaekt.
Ende in alle de verdere en andere goederen, geene
0048/ ter werelt uytgesondert die den testateur metter
dood ontruymen en agterlaten sal, verklaerde den-
selve tot sijne eenige erfgenaem te institueeren
de voorn. sijne husyvrouwe Neeltje Jans Starren-
burg, omme daermede te doen en handelen als
met vrije eygen goederen vermag te doen.
Ende de testatrice mede disponerende, verklaer-
de tot hare eenige en universeele erfgenamen
te nomineren en institueeren hare voordogter,
met name Adriana Rutten de Bruyn, getrout
met Adriaen Plomp, alsmede den voorn. haren
soon Cornelis Kortleven, uyt desen huwelijke
verweckt, met de voorsz. haren tegenwoordigen
man Ary Kortleven, mitsgaders deselve hare
jegenwoordige man Ary Kortleve voor een geregt kindsgedeelte, mede
omme daermede te doen en handelen als met
vrij eygen goet, sonder tegenseggen van
ymand.
Voorts verklaarde de testateuren tot voogden
over hare minderjarige na te laten erfgenamen te com-
mitteren en aen te stellen, den testateur 
van sijnen sijde over sijne minderjarige, sijnen
broeder Claas Kortleve, en de testatrice van
hare sijde over hare minderjarige, hare
swager Cornelis van der Sijde, gevende de testa-
teuren aen deselve hun gestelde voogden de
magt omme ymand nevens hen te mogen kiesen
en assumeren, ofte in derselver plaetse te stellen,
te surrogerem em substitueeren en verder met
soodanige ampele magt, last en bevel, als
eenige voogden na regten can en vermag gegeven 
te werden, / secluderende oversulx de testateuren wel
expresselijck uyt hare boedel en nalatenschap
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den van de voogdije over hare minderjarigen,
excuserende de Ed. schout en gerechten ofte de
weeskamer van Nieuwe Leckerland ende van
alle andere plaetsen alwaer der testateuren
sterfhuys soude mogen comen te vallen, behoudens
egter derselver eer ende waerdigheyt.
Willende ende begerende de testateuren dat alle 
t'geene voorsz. staat sijn volcomen effect
sorteren sal, t'sij als testament, codicil, gifte
onder den levende ter sake des doods, off
andersints gegeven, hoedanig t'selve best
na regten soude connen ofte mogen bestaen,
al waer't ook soo dat alle noodige solemniteyten
na regten in dese gerequireert niet waren
geobserveert.
Aldus gedaen en gepasseert in Nieuw Lecker-
land in de presentie van Ary Clijn en Ary
Boerman, heemraden van Nieuw leckerland,
als getuygen.
Arien Kortleven
X Dit merck is gesteld bij Neeltje Jans Starrenburg
Ary Klijn
Ary Boerman
C. Jongeneel, secretaris
/0050/
De testateuren hebben verklaert
beneden de 2000 gulden gegoet
te sijn.

Op huyden den 4en
February 1769 com-
pareerde voor mij Cor-
nelis Jongeneel, secretaris van Nieuw Leckerland, voor
de nagenoemde heemraden, Gerrit Aryens
den Ouden en Marrigje Dircks de Bes, egte-
luyden, onsen inwoonders, mij secretaris bekent,
beyde soo uitterlicken bleeck bequame en ook
genegen omme van hunne tijdelijcke goederen
te disponeren en sulcx doende na revocatie 
van alle uytterste willen hoegenaemt, ver-
klaerden de comparanten testateuren mal-
canderen over ende weder over de eerststerven-
de de langstlevende van hen beyden te nomineren 
ende te institueren tot sijn ofte hare eenige
en universele erfgenaem in alle de goederen
die de eerststervende metter dood eenigsints
agterlaten sal, omme daermede te doen en
ahdnelen als met vijr eygen goet, onder ex-
presse conditie, wille en begeerte nogtans, dat
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de langstlevende van hen beyde gehouden en
verpligt sal sijn aen 
de kind ofte kinderen die de langstlevende van
hen beyde sal comen na te laten, uyt te
keeren en te laten volgen yder een somme van vijf en twintig
guldens in voldoeninge van de legitime
portie deselove in de nalatenschap van den
eerststervende na regten competerende, ende 
daarinne tot medeerfgenaam off erfgenamen
institueerende bij dese.
Eyndelijck verklaerden de testateuren de eerst-
stervende de langstlevende te stellen tot voogd
ofte voogdesse over hunne minderjarige 
erfgenamen, en na overlijden van den
langstlevende haren soon Dirck Gerrtisen den 
/0051/ Ouden, ende Gerrit Gijsbertse Speck, wonende
tot Streefkerck, met magt van assumtie en
surrogatie en expresse uytsluytinge van
schout en geregten, mitsgaders weecamer en
soo van Nieuw Leckerland, als van alle andere
plaetsen alwaer der testateuren sterfhuys
soude mogen comen te vallen, behoudens derselven
respect.
Alle t'gene voorsz. staet de testateuren duy-
delijk voorgelesen en verklaert sijnde, ver-
klaerden sij testateuren t'selve te wesen haer
testament, laaste ende uitterste begeerten,
willende en begerende dat t'selve onverbreeck-
lijck sal werden agtervolgt ende nagecomen,
t'sij als testament, codicil, gifte, ofte andersints,
soo t'selve bestaen ende van waerde wesen
sal, schoon eenige verijste solemniteyten
daerin geomitteert, houdende deselve voor in
dese geinsereert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw lecker-
land, in de presentie en ten overstaen van
Melis Jansen en Cornelis van de Griende, heemraden
van Nieuw Leckerland, als getuygen hiertoe
versogt.
Geret Aeye den Ouden
X Dit merck is gestelt bij Marrigje Dirkse de Bes
Melis Yanse
& Dit merk is gestelt bij Cornelis van de Griend
C. Jongeneel, secretaris
/0053/
Op huyden den 23e
October 1770 compareerden voor mij Isaak Vroom-
brouk, notaris te Rotterdam en voor de nagenoemde
getuygen, Willem Cornelisse Versluys en Maart-
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je Janse Toornvliet, egtelieden, woonende in
Nieuwlekkerland, dog sijnde binnen deese stad,
dewelken verklaarden te verniettigen alle tes-
tamenten, codicillen en alle andere actens krgt
van uytterste wille hebbende, bij hun comparanten te-
samen of ieder afsonderlijk voor dato deeses ge-
maakt en gepasseerd.
En opnieuws disponeerende, soo verklaaren sij comparanten
hunne kinderen Wouter, Jan, Cornelia, Neeltje en
Anna Willemsse Versluys, ofte bij vooroverlijden van een 
of meer van hun des vooroverleedens wettige descendent
of descendenten te institueren voor en in plaats van de
legitime portie in alle t'geene deselve ofte ieder van
hun voor uytset ofte anders hebben genooten.
En wijders verklaarden zij comparanten elkanderen over en
weder over, te weten den eerststervende den langstlee-
vende van hun te noemen en te stellen tot zijn of
haar eerststervendens eenige en alghele erfgenaem
en dat in alle de goederen, zoo onroerende als roerende,
actien en crediten, geld, goud en zilver, gemunt en
ongemunt, niets uytgesondert, bij de eerststervende na
te laten, met volkomen regt van erfstelling.
En de langstleevende meede disponeerende verklaart
tot zijn of haar langstlevendens eenige en algeheele
erfgenamen te noemen en te stellen desselfs kinde-
ren, met namen Wouter, Jan, Cornelia, Neeltje en Anna
Willemse Versluys ende in eguaele portien en gelijke
gedeeltens en bij vooroverlijden van een of meer van hun
/0054/ kinderen, des vooroverledens wettige descendent of
descendenten bij representatie.
Dan alsoo hun comparanten oudste zoon Wouter Willemse
Versluys in het huis en bouwerij van haar comparanten
is getrokken om hun comparanten in hun hogen ouderdom te adsis-
teren en behulpzaam te zijn, soo is des langstlevendens
begeerte dat hun gemelde zoon uyt den boedel voor de
gedaene en nog te doene dienste sal trekken na het
overlijden van de langstleevende uyt des langst-
leevendens boedel geduurende de jaaren dat hij alsoo
in het huys van hun comparanten sal hebben gewerkt
en gearbeyd, voor ieder jaar een somme van vijftig
gulden, ingegaan met den eersten deeses en
daarinne continueeren tot twee maanden na
het overlijden van de langstleevende.
En dat denselven het vermogen zal hebben om
alle hun comparanten goederen, soo onroerende als roerende,
bij de langstleevende na te laten bij taxatie van luyden
hen des verstaande voer te neemen voor alsulke sommen
van penningen als waarop deseve sullen worden
getaxeert.
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Met dien verstande nogtans dat in geval hij Wouter
Willemse Versluys niet bij hun comparanten mogt blijven
woonen en dus uyt den huyse was vertrokken en hun
bouwerij niet waarnam, dat alsdan het vorenstaan-
de gedisponeerde ten zijnen opsigten zal zijn ver-
vallen, behoudens dat in sodanig geval hij egter
de voorsz. vijftig guldens s'jaars zal genieten na
rato van de tijd dat haar voorsz. zoon in haar
huyse metterwoon zal zijn geweest, indien zij com-
paranten ofte de langstleevende hun daarvoor niet heeft
betaald.
Sluytende zij comparanten tesamen en zulx zoo wel /
de langstleevende als d'eerststervende uyt hunne
boedels van de voogdije over alle de minderjarigen
daarinne geraakt d'Ed. Agtb. Heeren weesmeesteren
ende weeskamer deeser stad, schouten en geregte mitsga-
ders weesmannen van Nieuwlekkerland en van alle
andere heeren en plaatsen daar hij sterfhuys
zoude mogen komen te vallen, de minderja-
rigen en andere toevoorsigt behoevende in haar
boedel geraakt woonagtig soude mogen zijn, behoudens 
derselver waardigheyd.
Stellende den eerststervende den langstlevende
van hun tot absolute voogd off voogdesse over
alle de minderjarigen die in des eerstervendens
boedel geraakt zouden mogen zijn.
En de langstleevende tot executeur van dese testa-
mente tot voogd over alle de minderjarigen in
des langstlevendens boedel geraakt en administra-
teur van derselver goederen, haar voorn. zoon Wou-
ter Willemse Versluys, gevende en opdragende aan deselve
alle en zodanige ample magt, last en authoriteyt
als een voogd en adminsitrateur, mitsgaders aan
executeurs na regten toekomt en gegeeven kan
worden, met magt van adsumtie en surroga-
tie, zoo dikwils noodig zij en vereyscht
worden zal.
Behoud de langstleevende van hun de magt om-
me deese hunne dispositie te mogen veranderen, legaten 
te mogen  wegmaken, het voorsz. gedisponeerde nopen-
de hun voorn. zoon Wouter Willemse Versluys, mitsgaders
hetgeen de langstleevende nog verder soude wegmaken
/0055/ te mogen veranderen, vermeerderen, verminderen en verniet-
tigen, mitsgaders omme executeurs en voogden aan te stel-
len, de reets aangestelde oft nog aan te stellen te mogen
excuseeren, nadere nevens deseve ofte in derselver plaats
te mogen aanstellen, ende dat bij ofte onder de hand bij de
langstleevende te passeeren, hetzij met of zonder getuygen
na derselver goedvinden, alle t'welke de langstlevende
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wil en begeert dat alsoo zal werden agtervolgd en 
nagekomen als of hierinne gemeld was.
't Geene voorsz. staat de comparanten voorgelesen zijnde,
verklaarden zij hetselve te weesen hun testament en
uytterste wille, 't welk zij begeeren dat na hun over-
lijden alsoo sal werden agtervolgd en nagekomen,
't zij als een testament, codicille ofte zoo best na
regten zal kunnen bestaan.
Aldus gedaan en gepasseert te Rotterdam, ter
presentie van Isaak Vroombrouk Barendszoon en
Johannes Warnardus Huysterman, als getuygen.
De minute geschreven op een zegel van dertig
stuiyvers is behoorlijk geteekent. (onder stond:)
Quod attestor (was geteekend:) Isaak Vroombrouk,
notaris
1770
/0057/
Op huyden den tweeden
July seeventien hondert dire en 't seeventig, com-
pareerden voor mij Anthony van Zuydam,
openbaar notaris in Gorinchem, bij den Hove 
van Holland geadmitteerd, ter presentie
van de nagenoemde getuygen, Willem Cornelis
Versluys en Merrigje Jans Toornvliet, egtelieden,
woonende in Nieuwlekkerlandt, mij notaris be-
kend, zijnde beyde (zoo uytwendig bleecq) be-
quaam en geneegen omme van hunne na te late-
ne goederen te disponeeren, mitsdien revo-
ceerende alle voorgaande uytterste willen, 
hoegenaamdt.
En opnieuws disponeerende, verclaarden zij
comparanten testateuren hunne vier kinderen,
met naamen Jan, Cornelis, Neeltje en
Anna Versluys, of bij vooroverlijden van deselve
off een van hen, des vooroverledens wettige
afkomeling off afkomelingen bij represen-
tatie, te maaken en te bespreeken ider
een somme van vijff en t'seventig guldens
en dus tesamen eene somme van drie hon-
dert guldens, deselve daerinne en verders of
anders niet tot mede erfgenamen institueren-
de voor in plaatse en ter voldoeninge van de
leigitme portien, henlieden zoo in de
nalatenschap van de eerst- als laatstster-
vende der testateuren na regten competeerende
/0058/ met begeerten dat daarinne zal moeten worden
geimputeerd een aangereekend alle 't geene na
scherpheyd van regten geimputeerd en aan-
gereekend kan worden.
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Voorts verklaarden de testateuren ofte-
wel de eerststervende van hen (voor soo veel
des noods) hunnen zoon Wouter Versluys, off
bij desselffs vooroverlijden zijn wettige afko-
meling of afkomelingen bij representatie
tot zijne ofte haare meede erffgenaam of erf-
genaamen te institueeren alleenlijk in de
bloote en naakte legitime portie, deselve
na regten competeerende.
Ende in alle 't geene de eerststervende
der testateuren verder met de dood zal
komen te ontruymen en na te laten daar-
inne verklaarde deselve elkanderen over
ende weder ende dus de eerststervende de
langstleevende van hun beyden te insti-
tueeren tot zijn ofte haar univer-
seel erfgenaam, edog niet anders
dan onder deese expresse conditie, nament-
lijk dat alle 't geene deselve langstleevende
met de dood zal komen te ontruymen 
en na te laaten ende dus zoowel
alle 't geene desever langstleevende uyt zijn /
ofte haar eygen hoofde zal hebben beseeten
als 't geene deselve van de eerststervende zal
hebben geërft, sal moeten gaan comen en versterven
op hunnen voorn. zoon Wouter Ver-
sluys of bij sijn vooroverlijden op zijne
wettige afkomeling of afkomelingen bij
representatie, deselve daarinne institu-
eerende of substitueerende bij deesen.
Stellende zij testateuren tot voogden over
alle minderjarigen en andere toesigt behoe-
vende in deese en in hunne nalatenschappen
eenigsinds geraakt en tot administrateurs
van dersever goederen den gemelden haaren zoon
Wouter Versluys en Arien Streefland, woo-
nende in Lekkerland voornt., met zoodanige
ampele magt als voogden en administra-
teurs na regten toekomt en gegeeven
kan worden en omme een of meer voog-
den neevens hen of in hunne plaatse te
mogen kiesen en stellen, met gelijke
magt, zoo dikwils 't noodig zijn zal.
Sluytende zij testateuren zoo uyt de
natlatenschap van de eerststervende als van
de langstleevende van hen en excuseerende
van de voorn. voogdije alle heeren opper-
voogden, weesmeesteren en weeskameren, zoo 
van Nieuwlekkerland voorsz. als van alle ande-
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re plaatsen, behoudens derselver respect.
Alle 't geene voorsz. staat, de testateuren
voorgelesen sijnde, seyden en verklaarden
zijlieden daarinne begreepen te weesen hun
/0059/ testament, laatste en uytterste wille, t' welck
sij wilden en begeerden dat na hun overlij-
den sal worden agtervolgd en nagekomen,
't zij als testament, codicil, gifte ofte an-
dersinds en soo 't best sal kunnen bestaan,
al waar't dat alle hierinne nodige niet
mogte weesen waargenomen, versoekende
't uytterste beneficie te mogen genieten om
aan mij notaris hiervan te maaken
acte.
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie
en ten overstaan van Hendrik Verhoeff,
clercq mijns notaris en Johannes Swart,
thans woonagtig te Giessennieuwkerk,
als getuygen hiertoe versogt, ten daage
voorsz. (onder stond:) Mij t' oirconde
A. Zuydam, notaris publicq, 1773

____________________________
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GAD 701-7 
Weeskamer Nieuw-Lekkerland, schepenakten 
van uitkoop en vertichting, Nieuw-Lekkerland1587-1801
Losbladige collectie documenten, door een onbekend persoon 
voorzien van een korte aanduiding van de inhoud.

Op huyden den 18en January
anno 1587 compareerden
Maerchgen, Lendert Dierckxen
weduwe, met voechts handt
Melis Claesz ende present Pieter
Claesz ter eender, ende Lendert
Willemsz als voocht van de
weeskynder Lendert Dierckxsz,
geprockureert bij Maerchgen,
Lenderts huysvrouw voorn. ter
ander sijde, voor den schout
Claes Claesz den Jongen, heemraden 
Aert Jansz ende Jacob Aertsz,
Maerchgen voorn. met voochts
handt heeft haer kynderen
rekening, reliqua ende bewijs gedaen van
alle alsulcke goederen die
voorn. kynderen toecomende,
bij haeren vaeder zaelger
achtergelaeten sijnde.

In den eersten hebben die kynder
die helft van een arffgen ende een ketgen
ofte huysgen daerop staende, dat
gewerdert wordt voor £ 6 gulden
opt Nyebeyerlant

Noch die een helft van den huysraet
die daer nu es voor 12½ gulden

Noch hebben die weduwe met die
kynder ses ende tseventich gulden, die
een helft voor die kynder, staende
onder Gerryt Jans 38 gulden

Noch een rentebryefgen ofte wille-
coergen, houdende opt lant achter 
Claes Melisz die een helft van de
hooftsomme 11 gulden 14 stuyvers

Noch hebben sij tsaemen stande
onder Lodewijck Zymonsen van bruyck
van lant 36 gulden, compt die kynder 18 gulden
Somma 134 gulden 14 stuvers
/9417/
Op huyden den 18en Janewary anno 1587
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voorsz. heeft Maerchgen Claesdochter, weduwe Willem
Lendert Dierckz. zaeliger, angenomen te houden ende
onderhout te doen haer drie kynderen, weskynderen,
namelicken Dierck Lendertsz, Lendert Lendertsz
ende Ennichen Lendertsdochter, den tijt van twe
jaeren in eetten ende drincken, schoeyen ende cleeden, soe van
lynnen ende van wollen, redelick ende reewijs nae
haeren staet, ende ter schollen houden gaen, soe vaerde
bij de moeder moechgelick ende doenelick is,
waervoor dat zij hebben ende tot haerder behouff
houden sal die voorn. hondert vier ende dartich
rijnsgulden verthyen stuvers, sulckx hiervooren
gementioneert ofte gespecificeert staet, ende
offt geviel dat de kynderen myshouden werden
anders dan men kynderen van eeren schuldich is te
houden ende onderhout te doen, soe moeggen die
voochden ende vrynden met die gerechten gaen ende
besteden die op een ander daer'se beeter onder-
houdt moeggen hebben. Actum ter presentie
als boven.

Des soe blijft daer noch ongerekent den boel
van Claes Melisz zaeliger, wes die kynder compt
staet buyten ende voort alle schulden ende onschulden
d'voorn. boel angande, soe incommende als uyt-
stande, compt op wynst ende verlyes haelf ende
haelff, sonder aerch ofte lyst ende bij mijn
door bevel die voochden ende gerechte gescreven ende
onderteykent.
/9419/
Dyt is de groeticheyt vant
kint dat Nelgen, Goevert Lendertsz
huysvrouw met haer kynderen,
naemelick Annigen Govertsdochter 
ende Govert Govertsz, tsaemen hebben
gemeen in Nieuleckerlant ende Ouwerkaerck.
[In de marge hiernaast staat:]
Dit is verandert om saecken
wil ende sullen haer hebben
te reguleren volgende die
vertichting van date den 5en
November 1592.

In den eersten een huyr gelant in
Nieuleckerlant 1 hont 3 vierendeel honts
Achter Aert Willems Claes weer 5 hont 1 vierendeel honts
In Lendert Goevertsweer daer
die voorn. weduwe met die kynderen
nu deeser tijt woont 4 hont 1 vierendeel honts 8 schaft 4 voet

In Arien Willem Jansenweer hebben
zij tsaemen als voeren 3 hont 3 vierendeel honts 20 schaft 
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Tsamen in de voorn. weren
samen 2½ mergen een hont vier halff ende twee voet lants

Noch soo hebben sij tsamen in
Melys Jacobsz weerlants
tgeheel weer, groot doerthyen
daelf mergen, gelegen tot
Ouwerkerck 3 mergen 1½ hont min 15 scaft

Noch hebben sij tsaemen een
obligatie houdende op Bast-
iaentje Geryts dochtere inhoudende

Noch soe hebben sij tsaemen een
huysken ende erff houdende op op aerff
in roey inhoudende hondert
gulden stuck 40 grooten vlaems,
daer men jaerlijx of ontfang thyen
gulden na inhouden den bryeff ende
zijn deser tijt twee jaren op..,
blijft [bedrag onleesbaar]
/9420/
Op huyden den 28en January anno 1588 compaereerden
Nelgen Goverts Lendertsz weduwe, met voochts handen
in deesen Pieter Goossensz, ter eender, ende Aert
Jansz Wynter als voocht met Claes Pietersz van de
naegelaete weeskynder van Govert Lendertsz zaliger,
ter anderen zijde, voor den schout Claes Claesz den
Jongen, heemraden Jan Woutersz ende Jacob Aertsz in den 
ambochte van Nieuleckerlant, ende Nelgen voornt. heeft
haer twee kynder, naemelicken Annichgen Goovertsdochter
ende Goevert Goevertsz, aengenomen te houden ende goedt
onderhout te doen in montscost, eeten ende drincken,
schoeyen ende cleeden van lynnen ende van wollen, redelicken,
rewijs na haeren staet ende ter schoollen houden gaen alst
doenlicken is, tot haeren mondigen daege toe, totdat
jonsten vijfthyen jaeren oudt weesen sal, waervooren dat
zij hebben ende houden sal alsulcke gebruyck vant voorn. lant
die kynder toecomende ende uytstande renten uytbetaelen ende
weeder die renten daert voorn. lant mede bezwaert es,
mytsgaeders alle ongelden ende kosten vandien, ende bovendien
sal de moeder als annemster van haer kynderen hebben ende tot
haerder behouff houden alsulcke beesten ende haeff, inboel
ende alle huysraet van als, zulckx die kynder vaeder met
die doet geruymt ende achtergelaten heeft, ende noch die
voorn. tachtich gulden daer zij jaerlijx of ontfangen sal tot
haerder behouff allen thyen der voorn. guldens uyt-
wijsende den voorsz. bryeff, ende oft geviel dat eenich van de
kynderen stierve in myddelertijt van acht jaeren, sall
op t'ander besterven, ende storven sij beyde bynnen acht
jaeren voorn., soe sall die moeder ontfangen na advenant
den tijt ende dat tot dyscretie van den schout ende gerechten
ende voochden voorn. soe dat behoert, myts dat die voorn.
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Nelgen als moeder ende annemster van haer kynderen
gehouden wert haer twee kynderen uyt te reycken
als die voorn. kynderen mondich sijn drie ende
vertich karolus gulden stuck 40 groten vlaems ende bovendien
behouden haeren eygendom ende aerff als haer bij
haeren vaeder aenbestorven is als vooren staet.
Actum ter presentie als boven ende bij mij secretaris.
/9421/
t'Voorn. landt soude mote vercoepen soo wel haer landt
als haer kynder landt, saldt t'selfde moegen doen
ende dat met consent van den schout ende gerechten ende indyen
nyet soe saldt voorn. landt doer huys ende hofstede voorn.
comen an de voorn. kynderen als sij mondich sijn, soe
vrij ende onvrij alst haeren vaeder achtergelaeten heeft
ende bij faute van quade onderhoudenis sal men die voorn.
kynderen bij den voocht ende gherechten moegen besteden daer'se
beter onderhout moeghen hebben, zulckx dat bij
weeskynderen weegen rechtes, daeronder die voorn. moeder
als annemster verbonde alle haer persons goederen,
hebbende ende vercrijgende, daermede die bevinden can al tot
verhael van dien, voort oft mede geconditioneert als
aengaende van die penningen die Adriaen Voppen, als man
ende voocht van Truychen sijn huysvrouw, ten achteren is
twee ten negen pondt grot vlaems, die Nyesgen voorn.
onderhouden sal vier jaeren om den penning sestyen,
myts dat daerop betaelt wordt in de vier jaeren
sal offslach weesen aen de voorn. penningen, ende off geviel
dat die voorn. kynder eenich goedt quamen aen
te besterven van haer bestemoeder als anderen, sal
die voorn. Nyesgen mede bruycken ende besigen &&
tot die kynder haer moegen ... toe behouden
die kynder haer gerechticheyt uyt te beswaeren
ofte versetten, dan met consent als vooren, alles
sonder bedroch ofte aergelyst. Aldus gedaen bij den
voochden over weedersijden ende schout Cleys Cleyssen den
Jongen, heemraden Jan Woutersz, Pouwels Goosens ende
Jaecob Aertsz in den ambochte van Nieuleckerlant ende bij mij.
Ende Truychgen voorn. als bestemoeder van de kynderen es
tevreden off geboerden dat zij offlijvich worden in
myddelertijt van de vier jaeren voorn. scheldende
Nyesgen ende die voorn. kynderen quijt van voorn. penningen.
Actum ut supra.
/9423/
Compareerde Geen Pietersz voor hemselven ter eender ende
Lendert Symensz als bloetvoocht van die vier nagelaten weskynderen
van Toentgen Symensdochter zaliger, die huysvrouwe van Geen Pietersz voorsz,
ter andere, ende Geen Pietersz als vader van die vier weskynderen,
bij namen Pieter Geenensz, Cornelis Geenensz, Pleuntgen Geenendochter
ende Margen Geenendochter, heeft Geen Pietersz bewijs ende
rekening gedaen, ende dat van alle alsulcke goederen als
Toentgen Symens alhier metter doet geruympt ende after-
gelaten heeft, lant, huys, hoff, koeyen, jonge beesten, bedden, bullen,
coperen, tinnen, linnen, houtwerck van als, geen uytgesondert,
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ten eersten soe bewijst Geen Pietersz voorsz. an lant geleegen int
weerlants daer Geen Pietersz nu ter tijt woent, groet thyendalf
margen, genaempt Dremmelte, weten Geen met sijn kynder samen
thalff weer ende is vier margen ende vijtalff hont lants ende is
beswaert met een rent hoeftgelts drie ende vijftichtalleve gulden,
ende tzelfde gaet daer thuys ende teling als upt voorsz. arff
off lant is staende, ende noch vartien hont ende een vierden
honts lants after Jacop Winters met alle teling daerop staende
alsoe tzelfde lant ofte cavel nu ter tijt beteelt is, ende
is mede beswaert met thien stuyvers s'jaers dat die kerck van
Nyeulecerklant [deel onleesbaar door vouw in het blad] van welcke landen ende goederen,
boven verclaert, die voorsz. weeskynder hebben sullen twee margen
een hont ende een vierde honts lants met die lasten daerop
staende boven verhaelt nae advenant welcke voorsz. lant gelegen
sijn in Jacop Woutersweer van thiendalf margen, welcke voorsz. lant
die weeskynder sullen aenvaren als sij mondich sijn ende sal
Geen Pietersz haerluyder vader gebruyck van de voorsz. twee
margen een hont ende een vierden hont lants hebben soe lang alst
voorsz. staet, ende alle ander goederen boven verhaelt sal Geen Pietersz
voorsz. alleen houden als sijn vrij eygen goet, ende alle loopende in
ende uytschulden nempt Geen Pietersz tot sijne lasten, tzij vordel
off afterdel, waervoer Geen Pietersz gehouden sal wesen die vier
weeskynder te onderhouden in montcosten van eeten ende dryncken,
te scoeyen, te cleeden van linnen ende wollen, ter scoole te houden
gaen te leeren, te stieren so een goet vader met eeren aen sijn kynderen
/9424/ behoert te doen, rewijs nae sijnen staet, ende dat geduerende
den tijt tot dat jonckxte kynt mondich sal wesen of vijftien
jaer oudt sal sijn, ende offer een van dese voorsz. kynder storve
binnen haer mondichge jaeren als voeren sal wesen tot lichtenisse
van den annemer ende die goederen besterven nae den rechten van
Zuydthollant vant een up d'ander, ende als eenich van dese
voorsz. kynder tot haeren mondigen dagen gecomen sullen wesen, soo sullen
sij haers moeders besterffenis moegen aenverden ende soe lange
sal Geen Pietersz gebruyck van lant hebben, ende off dese voorsz.
kynder niet onderhouden en worden soe't voorsz. staet, soe mach die
voecht met die gerechte die besteeden up een ander daer'se
beter onderhout sullen hebben, ende dat op den annemer sijnen
cost ofte last, present den schoudt Ariaen Gheennen, Jacop Aertsz
ende Gerrit Jansz als gesworen heemraden van Nyeuleckerlant.
Actum den 21en december 1591.
/9426/
[De eerste vijf regels van dit stuk zijn door beschadiging niet te lezen]
zijde ende Claes Ariensz, broeder ende voocht van Niesgen Ariaens-
dochter, zijn suster ter andere, ende pertijen voorsz. zijn de nova
weder veraccordeert, verticht, vertegen, gesceyden ende gedeylt van
alsulcke goederen den voorsz. Ghijs Willemsz, die voorsz. kynder vader,
met die doet geruympt ende achtergelaten heeft, te weten dat
Niesgen Ariensdochter gehouden wordt haer twee voorsz. kynderen te
houden ende onderhoudt te doen in aet ende dranck, scoeyen
ende cleeden van linnen ende wollen, redelick ende rewijs nae
haeren staet ende ter school houden gaen tot haere mondy-
gen dagen toe, soe den tijt gelegen sal wesen waer voeren sij
hebben ende houden sal in vertichtinge ende boelsceydinge alle
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goederen, roerende ende onroerende, huys, hoffstede, inboel
uytschulden ende ander inschulden als niet uytgesondert dan alleen
vijfftalff hont lants, weynich min, gelegen int Grietgen te weten,
thalffve lant sulckx die voorsz. Ghijs Willemsz ende Niesgen
voorsz. met malcander gehadt hebben ende Ghijs Willemsz voorsz.,
die voorsz. kynder vader, met die doet geruymt ende after-
gelaten heeft, mitst daerup tot haeren laste te hebben
vier pont groet vlaems hoeftgelts die Truygen, die kynder
bestemoeder, daerup heeft, mer anders niet, ende Niesgen
voorsz. sal die kynder lant voorsz. bruycken ende besygen tot die kynder
mondige dagen toe, ende oft gebuerde dat eenich van de voorsz.
kynder quam te sterven eer'se mondich zijn, soe sal haer
bewijs goedt als voorsz. es aerven ende besterven vant een upt
andere, ende sterven zij beyde salt comen aen Niesgen Ariaens,
haer moeder voorsz., ende oft gebuerde dat die voorsz. Niesgen Ariaens-
dochter t'voorsz. lant soe haer lant als haer kynder lant
van merkelijcke noetsaecken van armoetsweegen
moste vercoopen tot onderhoudt van haer ende haer kynderen,
salt tzelffde moegen doen ende dat met consent van schoudt
ende gherechten ende voecht voorsz., indien niet, sal tzelffde
lant, te weten die vijfftalff hont lants midtscaders upstal
vandien comen aen de kynderen ofte kynt vrij ende vranck aen-
veerden als sij mondich zijn ende daermede affstant doen van
haer vaderlick arff ende dat oeck aenverden zonder eenyge 
upseggen ofte tegenseggen van iemanden, ende oft gebuerde dat
die voorsz. kynder mishouden worden anders dan't behoert, soe moegen 
/9427/ [dit is de achterzijde die ook ernstig besschadigd is]
De datum van deze akte is maart 1591.

Gecollationeert uyt weeskynder-
bouck in Nyeuleckerlant ende wordt
daermede bevonden te accorderen ende
bij mij secretaris onderteyckent,
Adriaen Heyndrickxz Cort.
/9429/
Compareerde Willem Willemsz als bestevaeder
ende voecht van sijns soens weeskynt, genaempt
Baldintgen Balten Willemsdochter, geprokereert
bij Lijntgen Woutersdochter, sijn huysvouw, in
sijnen leeven, ter eender, ende Reyner
Pietersz als man ende voecht van de voorsz. Lijntgen
Woutersdochter ter anderen sijde, ende die
voorsz. pertijen hebben malcanderen rekening,
reliqua ende bewijs gedaen ende van mal-
canderen verticht, verteegen in manieren van boel-
sceydinge van alle alsulcke goederen als den
voorsz. Balten Willemsz ende Lijntgen Woutersdochter
tsamen in huyshoudinge bij malcanderen
gebrocht ende beseeten hebben, ende Balten Willemsz,
t'weeskynts vader, nu metterdoot geruympt
ende aftergelaten heeft, soe den voorsz. Willem Willemsz
als voecht voorsz, met Reyner Pietersz in presentie
van sijn huysvrou Lijntgen, voorsz. Balten Willemsz
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huysvrou was, als voorsz. es t'samen met
malcanderen met min ende vruntschap in presentie
van den schoudt ende heemraden in Nyeuleckerlant
veraccordeert ende vereenicht zijn ende gespecifi-
ceert staet hiernae volgende:

Eerst hebben zij tsamen ende gemeen een
heel weerlants in Nyeuleckerlant, genaempt
Elsselant, groet in den houffslach sevendalff
margen 6½ mergen

Noch hebben sij tsamen een geheel weer-
lants in Nyeuleckerlant voorsz., groet in den
houdffslach [stuk uit het blad geknipt] 7 mergen
/9430/
Noch int weerlatns genaempt Die Vijff
Margen is t'weerlants groet in den houff-
slach vijff margen anderhalff hont, hebben
sij tsamen ende gemeen: 7½ hont een vierendeel honts

ende een achtendeel honts lants

Dewelcke landen voorsz. gedeelt ende
ghesplitst zijn in vertichtinge, voer verhaelt,
als hier nae volcht ende bescreven staet:

In den eersten die voorsz. seevendalff margen genamept
Elsselant sullen hebben ende houden in vertichting
die een helft dat weeskynt van Balten Willemsz,
ende die ander helft Reyneer Pietersz, als
man ende voecht van Lijntgen Woutersdochter,
weeduwe Balten Willemsz, ende is dat geheel
weerlants beswaert met renten hoeftgelts
met hondert caroluyssche guldens die de
Muncken van St. Maertensdonck daer
eertijts up te spreecken hadden ende competeren,
nu aen den heeren Staten slants van Hollant, die den
voorsz. Reyneer Pietersz alleen tot sijnen last nempt
ende houdt, ende t'zelffde bekende voer ons
gerechten van den voorsz. Willem Willemsz als voecht vant
weeskynt voorsz. die een helft van de hoeftpenningen
ontfangen te hebben vant weeskynts weegen, midts
dat hiermeede dat weeskynts lant hiervoeren
verhaelt vrij ende onbeswaert sal weesen van de
voorsz. renten hiervoeren verhaelt ende sullen comen
tot last van Reyner Pietersz alleen die de jaerlijckxe
winst sal betalen.
[stuk uit blad geknipt]
/9431/
Dat weeskynt die twee deelen van de voorsz.
seeven margen ende Reyneer Pietersz dat
dordendeel, ende is dat voorsz. lant t'geheel
weer beswaert met renten t'sjaers met
dertich stuyvers, dat die kerck in Nyeuleckerlant
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daerup spreeckende heeft, welcke jaerlicxse
winst betaelt sal worden dat weeskynt die
twee deelen ende Reyneer Pietersz dat ander
dordepaert.

Ende noch die achtalff hont met het
vierendeel ende achtendeel hont lants geleegen
int weerlants genaempt Die Vijff Margen,
sullen gedeelt ende gesplitst wesen elckx die
een heflt, te weten elcke hant vierdalff
hont een vierendeel honts ende achtien scaften
neegen voet lants, maeckt samen als voeren.

Noch es daer vier margen lants, geleegen 
in Langeraeck, ende es leengoet die de
voorsz. Lijntgen Woutersdochter, weeduwe wijlen Balten
Willemsz, aengearft es van haer vader zaliger,
die den voorsz. Reyneer Pietersz als man ende
voecht van Lijntgen Wouters voorsz. alleen met
Lijntgen sijn huysvrouw in vertichtinge houden sal
voor nu ende ten eewigen dagen, al sonder bedroch.
Aldus gedaen ende gesciet in presentie
van den schoudt Ariaen Gheenen, Jacop Willemsz.
Jan Bormensz heemraden in Nyeuleckerlant.
Actum den 14en November 1594.

Noch soe heeft Willem Willemsz als bestevader ende voecht vant
weeskynt genaempt Baldijntgen Baltensdochter onder hem aengehouden
t'weeskynt toecomende t'welck hij bekende die som van
70 gulden stuck 40 groeten vlaems, waervan hij weder tot
gelegender tijt rekening van sal doen.
[stuk uit het blad geknipt]
/9432/ ende goede opsicht daerup te nemen, soe een goede
moeder met eere schuldich es te doen, soe dat behoert,
ende dat van Willem Willemsz als bestevader ende voocht vant
weeskynt voorsz., ende sal die voorsz. voecht t'voersz. weeskynt
gehouden weesen te coepen onderhoudt van cleeren, wolle,
linnen, scoeyen, sulcx alst weeskynt van doen heeft, ende
met sijn huysvrouw gehouden weesen de armen in Nyeulec-
kerlant om Goedts wille te geven, waervan Reyner Pietersz
met sijn huysvrou hebben sal sesentwyntich gulden 12 stuyvers,
ende heeft noch bekent ontfangen te hebben drie pont
groet vlaems ende twe stuyvers, den heemraet bekent was, die hier
mede betaelt zijn, soedat sij beyden noch ontfangen sullen
sessentwyntich gulden thien stuyvers waervoer die voorsz houding
in sal gaen nu den ouden Bamisdach anno 1594
ende expierende Bamisdach over een jaer
1595 ende oft geviel dat dit voorsz. wees-
kynt mishouden werde anders dan men een kynt met
eerre schuldich es te doen houden ende onderhoud te doen,
soe mach den voocht met schoudt ende heemraden gaen
besteeden op een andere daer't beter onderhoudt mach
hebben, soe dat behoert, ende dat tot costen van den
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anneemer voorsz. t'Oirconde bij mijn secretaris
onderteyckent. Actum als boven.
Ariaen Heyndrickxz Cort
/9434/
..ennemeyge van Toentgen, weeduwe
wijlen Ariaen Gherloffsz, van haer
acht onmondige weeskynderen.

Compareerden Toentgen Jansdochter, weeduwe wijlen
Ariaen Gerloffsz zaliger, met Ploen Jansz haeren broeder,
als voecht van Toentgen Jans voorsz., sijn suster, ter eenre, 
ende Leendert Gerloffsz als voecht van
Ariaen Gerloffsz, zijns broeders acht onmondige 
weeskinderen, te weten Lijsbet, Jannyken, Leentgen,
Dirckgen, Gerloff, Marijken ende Aeriaentge Ariaens-
dochters, ende kinderen van den overleden zaliger Ariaen
Gerloffsz, der voorsz. acht weeskinderen vader, ter
anderen zijde, ende pertijen voorsz. hebben met malcan-
deren die goederen van Ariaen Gerloffsz ende Toentgen
zijn huysvrouwe, ende weeder die schulden, soe
hooftsomme van rente met die verloopen ende onbetaelde
winste vandien, met noch meer andere loepende schulden
tot laste van den boel, overleyt, overrekent
tegens die landen ende andere moeble goederen, te weten,
sesstalff margen lants, gelegen in Breeweer
met noch alle haeffelicke ende moebele roerende ende
onroerende goederen, huys, hoofstede, soe 't Ariaen Gerloffsz
zaliger met Toentgen Jans, zijnder huysvrouwe, der voorsz.
acht weeskynderen vader int leste van zijnen leven
beseten ende metter doet geruymt ende aftergelaten
heeft, al ende heelicke, geen van dien uytgesondert,
voerts noch alle alslulcke goederen als bij't overlijden
ende successie die acht voorsz. weeskinderen aenbestorven
zijn van Anna Ariaensdochter, weeduwe wijlen Gerloff
Aeriensz, der voorsz. weeskinderen bestemoeder zaliger was,
sullen die voorsz. goederen comen die helft met die voorsz.
geheele goederen van Adriaen Gherloffsz met schulden
ende onschulden hiervoeren in dese verhaelt, te weten,
t'halve lant met die helft van den arfhuysseedulle
van Anna Gerloffs, der voorsz. weekynderen bestemoeder
zaliger was, die Toentgen, weeduwe, der voorsz. weeskynderen
moeder sal hebben ende behouden als haer vrij eygen goet
/9435/ ende dat om saecke wil dat doe goederen van 
Ariaen Gerloffsz, der weeskinderen vader zaliger, niet
genouch ende strecken mochten om die weeskinderen
tot haren mondyge jaren toe te onderhouden, te
allementeren, welcke voorsz. goederen die moeder sal
hebben ende behouden, midtscaders alle schulden ende
onschulden die tot laste van de voorsz. twe boelen
als voorsz. zijn toebehoerende als haer vrij goet als
voeren upt winst ende verlies, voer welcke voersz.
goederen Toentgen als moeder off haere goederen
weederomme gehouden sal wesen haer voorsz. acht kinderen
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te doen goet onderhoudt van eeten, drincken, schoeyen
ende cleden, redelick nae haren staet ende vermoegen,
soe een moeder met eere behoert ende toestaet te doen,
datter gheen upspraeck noch clachten en sullen vallen,
ende dat geduerende den tijt lanck tot dat het
jonckxte kynt vijffthien jaren oudt sal zijn, ende
soe daer eenige kinderen quamen te sterven binnen den
tijt van haer houdinge, ofte vijthien jaren oudt wesende,
sal wesen tot lichtenisse van die moeder voorsz., ende
soe wat kinderen die tot haren mondige jaeren gecomen
sullen wesen, sal die moeder gehouden wesen eens elcke
arffenisse van haers s'vaders besterffenisse, voerts
sullen de voorsz. kinderen als sij mondich zijn off vijffthien
jaren oudt zijn die goederen aarffven ende besterven van de
eerste upte laeste naer rechte van Zuythollant,
ende offet gebuerde dat die moeder haer
aengenomen kinderen vooren verhaelt geen goet onderhoudt
en dede van als als voorsz., ende daerover clachten
quamen ende gehoort warden, soe mach die voecht
met het gerecht in der tijt wesende die voorsz. kinderen
besteeden up een ander tot costen van den eersten annemer.
Aldus gedaen ende gepassert voor den schoudt Adriaen
Gheenensz, heemraden Willem Matheusz ende Wouter
Pietersz in Nieuleckerlant. Actum desen 12en May 1603.
Mij present Adriaen Cort, secretaris.

Gecollationeert uyt t'weesbouck, ende wardt
daermede bevonden te accorderen, geteykent
Adriaen Cort, secretaris
/9436/
Vertichtinge ende
aenneminge voer Toentgen,
weeduwse wijlen Adriaen
Gerloffsz, ende haer
weeskinderen.
/9438/
Compareerde Annetgen Huyghen, weeduwe wijlen Floris
Wigghersz, met haeren ghecoren voecht in desen
Jacop Jacopsse ter eenre, ende Baerndt Wiggersz
als voecht ende oom van Fleuris Wiggersz, zijn
broeders weeskindt, ghenaemdt Wiggher Fleurisz,
ter andere zijde, voor den schoudt Adryaen Geenensz,
heemraden Pieter Theeussen ende Huych Janssen in den ambachte
van Nyeuleckerlandt, ende pertijen hebben met
malcander overleyt ende overgherekent alle die
ghoederen, schulden ende onschulden die Fleuris Wigghersz
zaliger ende Annetghen Huyghen tot indt leste van
Fleuris Wigghersz leven in houwelijck samen
waren besittende ende Fleuris voornomt metter doot ghe-
ruymt ende afftergelaeten heeft, soe wordt bevonden
dat Annetghen ende het voorsz. weeskindt samen hebben
aen landt in het weerlandts ghenaemdt Wigghers
Michgielssenweer eene merghen ende noch in het weer-
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lants ghenaemdt Willem Meeussenweer vyerdalff hondt,
ende wordt bevonden dat het voorsz. landt beswaert
is met schulden soo hooftgelt ofte verloopen winst,
de somme van vijff ende vijfftich ghulden 9 stuyvers vyer penningen.

Ende zijn pertijen voorschreven met malcander alsoo versprocken
ende verackordeert ten overstaen ende met belyeven van
schoudt ende heemraden voornomdt ende dat voor 
[rest van het blad is omgevouwen en zo niet te lezen]
/9439/ in den boel ghebrocht ende wordt bevonden waerdich
te zijn ofte bedraghen hondert vijff ende tneghentich
ghulden ende vijff stuyvers.

Ende noch zoo heeft Annetghen voor haer ghe-
deelte dat het weeskindt zijn moeder uytreycken
sal hetselffde in rekeninge bevonden wordt alsoo te behooren
de somme van tweehondert vyer ende dertich carolus
ghuldens veerthyen stuvyers ende vyer penningen, welcke
somme het weeskindt is aenghecomen voor zijn
ghedeelte uut den arffhuysceel die ghemeen in den
boel is ghehouden van de meuble ghoederen.

Soedat Annetghen samen heeft teghen het
weeskindts landt, hyervoren verhaelt, vyerhondert
ende veertich carolusse ghuldens ende is het voorsz.
weeskindt teghen zijn moeder heyrmede verticht,
verteghen, ghescheyden ende ghedeelt in manieren van
boelscheydinghe ende dat voor zijn vaders besterffnisse.
Aldus ghedaen ende met malcander vereffent, present
Annetghen Huyghen, Baerndt Wigghersz als voecht
van zijn broeders weeskindt, metten schoudt ende
heemraden voornomt, opten 21en February 1613,
ende deur last van de selffde
bij mij als secretaris onderteyckent.
Lenaert L... Ghoelickert 1613
/9441/
In manieren ende voorwarden hyernaer beschreven 
soo zijn met min ende vrientschappe bij manieren
van boelscheydinge ende vertichtinge ter presentie
ende overstaen van den schoudt ende heemraden
in Nieuleckerlant als oppervoochden van s'heerenweege
met malcanderen vereenicht ende veraccordeert Elysebet
Jans, weduwe, geassesteert met Antonis Pieters
Focker, wonende tot Alleblasserdam, haren gecoren voocht,
ter eenre, ende Aerdt Pietersz ende Bestyaen
Cleysz ende Cleys Bestiaens als bloetvoochden
ende vrunden van de vijf naergelaten weeskynderen
van saliger Cornelis Cornelisz bij den voornomden Elysebet
Jans, geprockereert, in den eersten soe sal den voorsz.
Elysebet Jans gehouden weesen hare vijf onmondige
kinderen te allementeren ende onderhouden in eeten
ende dryncken, cleden ende reden, ter scholen stellen, 
oock mede de meysgens te laten leren nayen, 
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redelicken naer haren staet, soe lange
elcken kyndt is gecomen tot sijnen behorlicken
oduerdom, te weeten elck kyndt tot sijnen 18
jaren, waervoorens Elysebet Jans sal genieten
ende geheel houden alle de goederen, hetsij lant,
sant, huyse, boomgaert, voorts alle imboel, te
weten haffelijcke goederen, geen uytgesondert, sulckx
Cornelis Cornelisz saliger metter doodt geruymt
ende achtergelaten heeft, alle incomende schulden te
ontfangen, ock alle uytgaende schulden te betalen,
/9442/ geen uytgesondert, sullickx den voorsz. Cornelis Cornelisz 
salyger metter doodt ontruymt ende naegelaten
heeft, myts conditie dat den voornomden Elysebet Jans
noch daerenboven uytreycken ende betalen sal tot
behouff van hare vijf kynderen, soe wanneer elck
kynt tot sijnen 18 jaren gecomen sal sijn, ellyckx ter
somme van twe hondert carolus gulden te 40 grooten vlaems
stuck, mackende tesamen thyen hondert carolus gulden,
met haer vaders klederen hetsij lynnen ende wollen, 
sulckx om tegenwordich sijn dewelcke sien 
openbarlijcke verkoft worden tot profijte van de kynderen,
ende dat voor hare vaderlijcke arffenys ende
besterfenys, myts condyty ofte het geviel dat
eenyg van de voorsz. kynderen quamen te sterven voor
hare mondigen dage, te weeten voor hare 18 jaren
hetselve sal tot lichtenys weesen van de moeders
houdinck ende de belofde penningen van haer vaders
arefdeel sullen areven de andere broeders ende susters
nae den recht van Suthollant, myts dat de moeder
de penningen niet eerder uytreyken ende betalen sal
ofte het kyndt tot sijnen 18 jaren geleeft hadt
ende tot voldonyge van de voorsz. thyen hondert carolus
guldens, mytsgaders oock voor de onderhoudinge
van de voorsz. kynderen, verbynt Elysebet Jans ende stelt tot onder-
pandt hare drie kampen lants, gelegen int buyten-
lant met alle sijne appendentie daeraen behorende,
genaemt het Grietyn ende voorts alle hare
goederen, roerende ende onroerende, mackende deselve
subjeckt onder t'verbandt van allen heeren, rechten ende
rechters, eendelicken is wel expresselijcken ge-
condytioneert ende voorsprocken dat de voorsz. Elysebet
Jans hare weeskynderen niet eerlijcken en onderhield 
/9443/ in eeten ende drincken, cleden ende reeden, oock
niet ter scholen en stelde als het voorsz. staet, soe mogen
de voochden van de voorsz. kynderen comen bij de schout
ende gerechten ende besteeden de kynderen op een ander
tot kosten ende laste van de moeder, tot verskerheyt
van hetgeen voorsz. staet verbynden pertijen haerluyder persoenen
ende goederen onder t'verbant van allen heeren, rechten ende
rechteren, hyermede sijn pertijen myndelijcke ge-
scheyden, verticht ende vertegen voor nu ende ten
eewygen dage. Actum voor Willem Aderiaens, schout,
Jacop Willemsz, Huych Foppen, heemraden in Nieuleckerlant
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den 3en Desember 1628 [of 1638?]. 
t'Marck van Bestien Cleys hebbende
vol prockeraty van Aert Pietersz
Bij mij Antonys Pieter Focker
Willem Ariensz, schout
Jacop Willemsz
Bij mij Huych Foppen
/9445/
Op huyden den 21 Febereuary 1641 soe sijn met
myn ende vruntschappen bij uytcoop vereenicht,
veraccordeert bij manieren van boel scheydinge ende
vertychtinge, d'eersame Aeriantje Cleysdochter, weduwe
wijllen van Arien Ariensz, geassesteert met Jan
Cleyssen, haren broeder, in deesen haren gecoren voocht
ende Geert Ariens Triet, als getrout hebbende
Lentien Ariens, Pouels Ariens als getrout hebbende
Maritchien Ariens, Geret Jansz, als getrout hebbende
Huymertie Ariens, alle kynderen van Ariaentien Cleys,
bij den voornomden Arien Ariensz verweckt ter eenre,
ende Cornelis Ariensz Buys, als getrout hebbende 
Pietertien Ariens, Pieter Huygen ende Pieter Ariensz Kaey
als gecoren voochden van het naergelaten weeskyndt
van saliger Cornelis Ariensz, genaemt Achien Cornelis-
dochter, mytsgaders noch van de weeskynderen van
salyger Neltien Ariensdochter, als namentlycke
Cornelis Joris, Floris Joris ende Lijntgen Jorisdochter,
geprockereert bij Joris Floren ende met wyl ende
consent van denselven alle voorkynderen ende kynts-
kynderen van salyger Aderiaen Aeriens, geprockereert bij
Lentyen Cornelisdochter, sijn eerste huysvrou was,
in den eersten sal Ariaentien Cleys behouden in
vrijen eygendomme alle de goederen, hetsij lant,
sant, huys, hof, renten, juwelen, imboel, geen uytge-
sondert, alle incomende schulden te ontfangen
ende alle uytgande schulden te betalen, sulckx
Arien Ariens metter doodt ontruymt ende
achtergelaten heeft, geen uytgesondert,
/9446/ des heeft Ariantie Cleys beloft te betaelen aen de
drie voorkynderen ofte aen de drie handen ende
kyntskynderen van de voorsz. Arien Ariens de somme
van thyen hondert carolus gulden, mackende elcken
handt drie hondert drie en dartich carolus gulden
6 stuyvers 12 penningen, ende dat boven 170 gulden die Ariaentie
Cleys aen de kynderen van Joris Floris ende van
het weeskyndt van Cornelis Ariens ten afteren
was, welcke penningen Ariaentie Cleys belooft heeft te
betalen up dese termijnen, te weeten Bamys eerstcomende
1641 den helleft ende Bamys daeraenvolgende 1642
de wederheleft tot de volle ende effectuele be-
talinge toe, wel verstaende dat Ariantie Cleys de
penningen van de weeskynderen sal mogen onderhouden tot
haeren belyeven ende betalen daervan alsulcken intrest
als de heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant
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jaarlyckx in desen tijdt ten verschijndage betalen, voor
welcke betaelynge verbyndt Ariantie Cleys hyer-
voorens haren persoen ende goederen, stellende die-
selve onder t'verbant van alle heeren, rechten ende
rechteren. Aldus gepasseert ten overstaen van Willem
Adriaens, schoudt, Symen Cornelis ende vervangende in
desen Willem Cornelis Boer, gesworen heemraden
in Nieuleckerlant, die dese neffens pertijen hebben
geteykent datum als vooren.
Bij mijn Cornelis Cornelis Boer
Bij mijn Jan Cleyssen
Willem Ariense
X t'Merck bij Gerart Triet
& t'Merck gestelt bij Symen Cornelis
Gerrit Yansen
/9447/
Den 29en Mey 1642 is hier op betaelt bij Ariaen Cleys aen
Arien Cornelis in mynderingh van hare som de somme van
een entnegentich gulden acht penningen voir ons gerekent ende
bekent.
Rest Ariaen Cleys noch voor den eersten termijn te betalen
75.5.6.
Darom voorsz. heeft Ariaen Conelis ontfangen 8 gulden.
Restant 70 70.5.-.
Dese penningen sijn Arien Cornelis goetgedaen ende is van de eersten hieruyt betaelt.

Aerien Cleys
Darom voorsz. heeft Cornelis Ariens Buys betaelt voor sijn
gereede penningen de somme van 166.13.6

Noch Ariantien Cleys heeft betaelt aen Cornelis Ariens Buys
van verschoten penningen aen Cornelis Joris de naer Oostindien is
gevaren om kleer 24.6.-
Noch bij Ariaen betaelt aen haren aen Cornelis
Joris 4.-.-
Noch bij Ariaenen betaelt voir Lentgen Joris 11.6.-
Rest de kynderen van Joris Floris 127.1.6
Bij Ariaentien Cleys betaelt aen Lijnie Joris 20.-.-
Noch bij Ariaentien Cleys betaelt in volle betaling 146.13.6
[verder onduidelijk gekriebel, vrijwel onleesbaar]

Ick Cornelis Adriaen Buys als getrout hebbende
Pietergyn Ariensdochter, bekenne onftangen te hebben
duer handen van Ariaentien Cleys, weduwe van saliger Arien
Lenderts, onse schoonmoeder, de som van hondert sesensestich
gulden 13 stuvyers 1 penning ende dat in volle betalinge
van mijn huysvrouws vaderlijcke arreffenisse
ende besterfenis volgens dees contrcte. T'orconden
mijn hant den 6en September 1643.
Bij mijn Cornelis Ariensen Bueis.
/9448/
Ick Artyen Cornelisz bekenne ontfangen te hebben 
alsuclke penningen van de arffenys die mijn was competerende
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vanwegen mijn bestevader, monterende drie hondert
drie en dartich gulden ses stuyvers twalf penningen, dat in volle betalynge
volgens deese contracte ende dat duer handen van
Ariaentien Cleys. Actum desen 26en Marty 1644.
t'Marck X gestelt 
bij Arty Cornelis
in handen van mij
Willem Ariensz 1644.
/9450/
Vertigtbrieff
Wij, Cornelis Boerman, schout ende
Aeryen Jaspersen ende Jan Pietersen
van Sluys, heemraden in den dorpe ende landen
van Nieu Leckerlant, orconde ende kennen
dat voor ons gecomen ende gecompereert
sijn Aeryen Wellemsen Blieck ende geassesteert
met Cornelis Pietersen, woonende tot Sliedreght,
die hem in quaeletijdt neffens ons schout ende
heemraeden als oppervoogden van scheeren
wegen over alle weduwen en den weesen, heefft,
vertoont, eerstelijcke verklaert hij Aeryen Wellemse
hoe dat sijn huysvrouw Berber Pieters deser
werelt is comen te overleven ende
is blijven sitten met twee kienderen sonder middelen, de ouste
dochter genaemt Neltyen Aeryens, de jonghste
dochter Gijsgen Aeryens, dees belooft de
voorschreeve vader de twee voorsgreve
dochters te onderhouden tot haer mondegen daegen
met koost ende kleederen en al wat sij tot
haren lichamentlijcken notdriefft van noden
hebben, noch sal hij als vader de voorschreve
dochters laten leeren leesen, schreyven
sulk een getrouwe vader ontrent sijn kienderen
schuldich is te doen ende wanner hij de voorschreeve
dochters tot haer moendigen daegen off tot
den houwelecken staet toe heefft gebraght,
sal hij aen de twee voorschreeve dochters
moeten uytreycken eelck een dueckaton
in plaes van haer liemetieme porsy, vorders
verbient hij Aeryen Wiellemsen sijn persoon 
/9451/ ende goederen, roerende ende onroerende,
tegenwoordegen ende toecomende, geen uyt-
gesondert, stellende deselve ten bedwangh
van alle heeren hoven ende reghteren,
speeseyalyck den Edelen Hove van Hollant,
des oerconden hebben wij schout ende heemraeden
neffens de comparant als vooghden geteykent
op den 3 Mert 1692.
In presensy van mij secretaris Cornelis Boerman
Aeryen Willemsen
X Dit merck met eygen handen gestelt bij Cornelis Pietersen
Ary Jaspersen
Jan Pietersen van Sluys
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/9453/
Op de conditien hiernaar
volgende beschreven, soo hebben ende
bekennen wij ondergeschreven Leendert
Jansz Boerman, weduwenaar van Neeltje
Ariens Bliek saliger, woonende tot Leckerlant,
ter eenre, ende Willem Jansz Boerman
en Claes Ariensz als voogden over de
minderjarige kinderen van de voorn. Neeltje
Ariens Blieck, bij den gemelte Leendert Jans
Boerman aan haar verwekt, mitsgaders
Jan Jacobsz als in huwelijk hebbende
Joosje Boerman, mede een naargelaten
dogter, ende sulx samen kinderen ende
erfgenamen van de voorn. Neeltje Ariens
Blieck, alle mede woonende aldaar,
in dier qualite, ter andere sijde, met
den anderen door intercessie ende
tusschenspreken van Johan Schoenenburgh
ende mr. Jan [open plek] ook woonende aldaar,
in min ende vrindschap geaccordeert ende
overeengekomen, sulx wij met malkan-
deren, naardat den voorn. Leendert
Jansz Boerman behoorlijke ende volkomen
openinge van den boedel en goederen aen ons
tweede contrahenten deselve naukeurigh
overwoogen, geëxamineert end ingesien
hadden, bij forme van uytkoop en verdelinge wegens
de voorn. kinderen hare moederlijke goederen,
erffenisse en besterffenisse, accorderen
ende overeenkomen bij desen, in vougen 
/9454/ ende manieren hiernae volgende,
namentlijk dat de voorn. Leendert Boerman
in een volkomen eygendom hebben ende
behouden sal, eerstelijk agt hont lants, bij den
Middelweg, belent oost het voetpat, ende
west Warnatjensweer, nog in Boermanne-
weer twee margen anderhalf hont lants
ende laastelijk in Jannigjesweer vier
hont lants, waartegens de kinderen
van den voorn. Neeltje Ariens Blieck, te weten
den voorn. Jan Jacobsz, getrout met Joosjen
Boerman, Magtelte Boerman ende
Arien Boerman, gesamentlijk in eygendom hebben
ende behouden sullen, eerstelijk in Cromme-
weer vijf en een half hont lants, nogh
agter Lijsbeth [papierbeschadiging] Blieck seven hont,
ende laastelijk in Dirckjeslant drie
mergen ende eenige roeden, dat verders
den voorsz. Leendert Boerman aangecomen
en sulx hebben ende behouden sal alle
den imboel ende huysraad, niets uytgeson-
dert, als namelijk de bedden, linnen en
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tin, twelk nog gemeen is blijvende, om ende
voor den somme van drie hondert
carolus gulden voor den voorn. drie kinderen,
dat wijders hebben gescheyden ende
gedeelt, mitsgaders yder naar hen genomen
heeft alle de beesten, groot en kleyn,
dogh dat den voornoemden Leendert Boerman
de twee darde parten van de helfte, rakende
de voorn. Magteltje Boerman ende Arien 
/9455/ [deze pagina is zwaar beschadigd. alleen het volgens is nog te lezen:]
... de voors. voogden wederom
... aangenomen heeft voor een
... van sestigh guldens, met
alle ... wij contrahenten verclaren
den ... ende goederen te
hebben gescheyden ende gedeelt, sonder
iets daervan als voorsz. te reserveren, belovende
derhalve hiertegens niet te doen ofte doen
doen, direct ofte indirect, in geenderly
wijse, daeronder verbinden onse
persoonen ende goederen, egeene uytgesondert,
deselve onderwerpende alle geregten ende
regteren, ende specialijk den Ed. Hove
van Hollant. Actum den 28en April
1706.
Lendert Jansen Boerman
X Dit merck gestelt bij Neeltje Aryense Blieck
Willem Jansen Boerman
Jan [rest onleesbaar]
Yan Ajaensen
/9457/
WEESBOEK
Beginnende met den jare 1801

/9458/
Alzoo Willem Goosensz Kort in leven
getrouwt geweest met Maria de Heer
in de maand July 1794 onder deezen am-
bagte van Nieuw Lekkerland intestatus
is komen te overlijden, nalatende twee
minderjarige kinderen, met namen Gosen
en Maggeltje, verwekt aan de voorn. Maria
de Heer, compareerden overzulks voor
ons schout en geregten van Nieuw Lek-
kerland de voorsz. Maria de Heer, onze
inwoonderesse ter eenre.
Ende Wouter Kroon, wonende alhier,
mitsgaders Hendrik Pakkenbier te Lek-
kerkerk woonagtig, in qualiteit als bij
ons aangestelde voogden over haare
voorn. twee minderjarige kinderen, ge-
assisteerd met den schout Cornelis Vonck,
in zijne qualiteyt als oppervoogd van 's heeren
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wegen over alle minderjarige kinderen
zijns bedrijfs, ten andere zijde.
En verklaarden de comparanten nadat
aan de comparanten ter andere zijn uyt 
den staat en inventaris des boedels ten
overstaan van schout en geregten gefor-
meerd en op heden gesloten en gepasseerd, 
/9459/ was gebleeken, nopens het vaderlijk erf-
deel van de voorsz. minderjarigen, bij forme 
van uytkoop en overtigtinge waaren
geaccordeerd, overeengekomen en verdragen,
in voegen en manieren hierna volgende,
te weten:
Dat gemelde Maria de Heer, comparante te eenre
gehouden en verbonden zal zijn de voon.
minderjarige kinderen, welke zij sedert
het afsterven van haare gemelde man in allen
opzigte behoorlijk heeft onderhouden,
verder op te voeden en van het benodigde
te voorzien tot zo lange dat dezelve zul-
len gekomen zijn tot mondige dagen,
eerder huwelijk ofte andere geapprobeerde
staten en daartoe gekomen zijnde als-
dan aan een yder van hen uyt te reyken eene
somme van een honderd en vijftig gulden mitsgaders een
bed met zijn toebehoren of anders in
plaatse van het voorz. bed
ten keuse van de comparanten ter eenre,
boven de hier voorsz. ƒ 150.-.- eene somme
van vijf en twintig gulden.
En dat alles in plaatse en ter voldoening
van hun vaderlijk erfdeel, waarvoor
de goederen van de comparante ter eenre
/9460/ mitsdien speciaal zullen zijn en blijven ver-
bonden en aansprakelijk.
Dog in cas de voorn. minderjarigen kind
of kinderen voor hunne meerderjarige
dagen, eerder huwelijk of andere geappro-
beerde staten mogte komen te overlijden,
zo zal alsdan de gemelde alimentatie en
uytkeringe cesseren en komen ten profijte
van de gemelde Maria de Heer, volgens het
oude aasdom versterfregt, t'welk ten
dien respecte verkozen word bij dezen,
waartegens de gemelde Maria de Heer
zal hebben en blijven behouden den gehe-
len gemeenen boedel en goederen, zodanig
zij dezelve met haar overleden man
in gemeenschap heeft bezeten, geene uytgezon-
dert of gereserveerd, mits dat de comparante
ter eenre voor haar prive rekening is
nemende alle de schulden en lasten des
boedels, mede geene vandien uytgezond-
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ert ende overzulks ook de kosten van
den inventaris, acte van voogdije en dee-
ze vertigtinge, met de zegels en leges
vandien, zonder deswegens ytwes ten las-
ten van gemelde minderjarige kinderen
te mogen brengen, alles onder verband als na regten.
Aldus voor ons schout en geregten van 
/9461/ Nieuw Lekkerland gepasseerd en benee-
vens de comparanten in het weesboek
ondertekend te Nieuw Lekkerland
den 30 September 1801.
X Dit merk is gesteld bij Maria de Heer,
weduwe Willem Goossens Kort
Wouter Kroon
Hendrik Pakkebier
Cornelis Vonck, schout en secretaris
Arie Streefland
Pieter Adriaensz Stam
/9462/
Alzoo deezer werelt is komen te over-
lijden Willem Goosenz Kort, gewoond
hebbende alhier, nalatende twee min-
derjarige kinderen, met namen Goosen
en Maggeltje Kort, in huwelijk verwekt
aan Maria de Heer, zonder dat de
voorsz. Willem Goosenz Kort de gemelde
minderjarigen van voogden heeft voor-
zien of de weeskamer te hebben uyt-
gesloten, en mitsdien de weeskamer dee-
zer plaatse in de voorsz. nalaten-
schap is geraakt, zo ist dat schout en
geregten van Nieuw Lekkerland, repre-
senterende de weeskamer aldaar, gelet
hebbende op't geene ten meesten nutte
van de gemelde minderjarigen zoude kun-
nen strekken, tot voogden over dezelve
hebben aangesteld de personen van Wou-
ter Kroon, wonende alhier en Hendrik
Pakkenbier, te Lekkerkerck woonagtig.
Gevende aan dezelve voogden zoda-
nige magt als aan voogden toekomt,
mits in handen van den schout als op-
pervoogd van allen wezen van 's hee-
renweegen, de beloften daartoe staande,
ende dat dezelve gehouden blijven
aan ons des gerequireerd wordende,
te doen de eerlijke rekening, bewijs
en reliqua.
Actum in collegie van schout en gereg-
/9463/ ten voorn. den 30en September 1801.
Cornelis Vonck, schout en secretaris
Arie Streeflant
P.A. Stam
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Marijnis Boer
Kornelis Plomp
/9464/
Inventaris van alle
zodanige goederen en schul-
den als Willem Goosenz
Kort, gewoond hebbende
en alhier te Nieuw Lekker-
land overleden, met zijn
huysvrou Maria de
Heer in gemeenschap heeft
bezeten en bij hem voor de
helfte met de dood zijn
ontruymd en nagelaten.
Gedaan maken en in ge-
schrifte doen stellen bij
den gemelde Maria de Heer
ten verzoeken van schout
en geregten als wees-
meesteren van Nieuw Lek-
kerland, aan wien het op-
zigt der minderjarige kin-
deren van gemelde Willem
Goossenz Kort was behoren-
de, vermits denzelven zon-
der eenige voorzieninge
over de gemelde minderjari-
gen te hebben gedaan, of 
de weeskamer te hebben
/9465/ uytgesloten, op den 8 July
1794 intestatus was
komen te overlijden.
Alle welke goederen
mitsdien voor de eene 
helvte moeten werden
gehouden en geërft bij
de voorsz. Maria de Heer
en de wederhelft worden
geërft, getrokken en geno-
ten bij de opgemelde min-
derjarige kinderen van
dezelve Willem Goosenz
Kort, in huwelijk aan
gezeyde Maria de Heer
verwekt.

Onroerende goederen
Een woon- en bouwhuis met de nom-
bre van omtrent zeven mergen
wey-, hooy-, kennip- en griendland,
staande ende gelegen in defferente
parceelen beneden de kerk alhier,
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Levende haav en vee
Drie melkbeeste
Een vaars
En een kalf
/9466/

Roerende goederen
Twee bedden met hun toebehoren
Een zwarte mansrok
Een saaye dito
Een bruyne dito
Een zwart camezool
Twee broeken
Twee hembdrokken
Vijf hembden
Zes stoelen
Drie tafels
Een kast
Drie rakken
Drie tinne schotels, een ketel, een kopere
kan, een schouw
Verders enig Delfs en aardewerk
van potten, pannen en verdere kley-
nigheden, geen parteculiere inventa-
risatie waardig
/9467/
Schulden en lasten
De vaste schulden en las-
ten des boedels belopen
tesamen ƒ 700.-.-
Begrafeniskosten circa ƒ 30.-.-

Op heden den 30 September 1801
compareerden voor ons schout en
geregten van Nieuw Lekkerland
Maria de Heer, weduwe van Willem
Goosenz Kort, inwoonderesse,
dewelke verklaarde in het ma-
ken en formeeren van de voorsz.
inventaris zig te hebben gedragen
getrouwelijk en opregt, zulx op de
voorsz. inventaris is gebragt alle
't gund daarop gebragt behoorde
/9468/ te worden, zonder ietwes verzweegen
of agtergehouden te hebben, direct
of indirect, belovende egter dat
ingevalle na deeze nog ietwes tot
hare kennisse kwam waermede
deeze behoorde te worden vermeer-
derd of verminderd, daarvan insge-
lijks aangevinge te zullen doen,
presenterende de deugdelijkheid
van deeze inventaris, des nodig,
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met de gewone boedel eed te bevestigen.
Aldus deeze gesloten en benef-
fens schout en geregten voornt. ge-
teekend op dato als boven.
X Dit merk is gesteld bij Maria de Heer, weduwe Willem Gosense Kort
Cornelis Vonck, schout en secretaris
Arie Strefland
P.A. Stam
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Weeskamer Nieuw-Lekkerland, boedelinventarissen 1613-1790
GAD 701-8
Transcriptie door Geert Ouweneel

/1394/
Dit zijn alsulcke ghoederen als bevonden
is bij den schoudt ende hemeraden van
Nyeuleckerlandt, dat het weeskint
ghenaemdt Wigger Florisz
heeft, hetselffde hem is aenghe-
arft volghens de vertichtinghe
van zijn vader zaliger, ende oock het
tghene dat hem is aengestorven
van zijn bestemoeder ghenaemt
Aentghen Barndts.

Eerst heeft het voorsz. weeskindt volghens de
vertichtinge van date den 21en February 
1613 voor den schoudt ende hemeraden ghedaen
voor zijn vaders besterffnisse in het weerlants
groot neghen merghen, ghenaemt Wiggher
Michielssen weer, eenen mergen ende noch in het weer-
lants, groot 10½ mergen ghenaemdt Willem Meeussen weer,
heeft het weeskindt voor zijn vaders besterff-
nisse vyerdalff hondt.

Het verschreven weeskindt heeft noch aen landt
in het verschreven weerlandts ghenaemt
Wiggher Michielssen weer hetselffde dat hem is
aenbestorven ende ghecucsedeert van Aentghen
Barnets zijn bestemoeder eenen merghen.

Noch heeft het verschreven weeskindt aen landt
dat hem mede is aenbestroven van zijn bestemoeder
voorsz. in het weerlandts ghenaemdt Willem
Meeussen weer vyerdalff hondt.

[rest van de pagina ontbreekt]
/1395/ voor zijn vaders beterffnisse met het t'ghene
dat hem van zijn bestemoedeer is aenghearft als hyer
voren vermelt staet, t'samen drye merghen ende een hondt.

Ende wordt bevonden ende bewesen dat het weeskindt
vernomdt dese tijt op ofte teghen dit voorsz. landt
aen schuldt heeft t'samen eens de somme van acht
ende tachtich ghulden ende veerthyen stuyvers, waer-
op dat het meeste hyer bewesen wordt in eene rentebryeff
t'suyvers vyer ghulden die Volckghen Japen weduwe
daerop heeft, aen t'eerste jaer intrest off
verschenen zal wesen Lichtmisse toecomende 1613
ende 1614.

Soodat het weeskindt hyer noch te kordt compt
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boven desen voor verhaelde bryeff achtyen ghulden
ende veerthyen stuvyers ende noch een jaer winsth,
compt samen dat het weeskindt te kordt compt drie
ende twintich ghulden ende veerthyen stuvyers
ende zal het weeskindt daervan Barnten betaelen
ende vereffent Barndt eenige gherssen als volcht,
vandt voorsz. weeskindt met den schoudt Adryaen
Gheenen ende hemeraden Pieter Thoenssen ende Huych Janssen
in Nyeuleckerlandt ende door last van de-
selffde bij mij als secretaris onderteyckent. Actum den 21en
February anno 1613, mij presendt.
Lenart ...
1613

/1397/
Staat ende inventaris
van den boedel ende goederen
van Jacob Dirkse Houck, gewoont
ende overleden op den 28en Juny
dese jaars 1759 op Nieuw Lecker-
land, metterdood agtergelaten
en met Cornelia Andriesse van
der Heul, sijne naergelatene weduwe
in gemeenschap besten heeft, be-
schreeven ten overstaen van schout
ende heemraden van Nieuw Lecker-
land voorn., ten versoucke van
Gijsbert Drikse Houck ende Aart
Pieterse Koogje, in qualiteyt als
bij schout ende heemraden van
denselven dorpe den 15en deses ge-
committeerd en aengesteld tot
voogden over Cornelis, oud 23 jaren
ende Pieter Jacobse Houck, oud 9
jaren, bij den voorn. Jacob Dirkse
Houck in eerste huwelijck ver-
weckt aen Maeycken Pieters
Koogje, en op het opgeven en
aanwijsen van de voorsz. Cornelia
Andriesse van der Heul.

In desen boedel sijn geene contante penningen
bevonden, dus dese voor memorie
Twee beddigjes
Twee peuluwen
Vier hoofdkussens
Drie deeckens
/1398/ Een linne stryck
Vijff linne beddelaeckens
Drie witte en drie gepelde cusslopen
Twee taeffellaeckendjes
20 Delfs aardewerke schutteltjes
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6 witte taeffelborden
2 dito
23 theeschutteltjes Delfs
19 copjes
Dito theerackje
3 glaesjes
Een aarde confoor
1 blikke theebosje
2 dito doosjes
1 coffymolentje
1 aarde scheercom
4 geblomde commen op de cast
2 witte coppen
1 boterpotje
1 steene biercan
2 vergiettesjes
Een stijfsel commigje /
Een cleyn spigeltje
Een wecker en uurwijser
Een lepelrack
Twee houte doosjes
Drie wasvaten
21 tinne lepels
Een eetenskisje
Twee tinne treckpotten
Twee dito aarde
Twee copere theeketels
Nog twee copere keteltjes
Een dito blicke
Een dito kandelaer
Een dito toebaxdoos
Een stijckijser
Een ijser potje
Een dito blanke ketting
Een tang een treeft
Een blaespijp
Twee coeckebaxpannen
Een blicke lamp
Een ijsertje in de haert
Twee dito kettingjes van een melckjock
Een houte voetenbanck
/1400/ Tien sitstoelen
Een tinne strooppotje
Drie taeffeltjes
Drie kerkstoven
Drie kisten
Twee gordijnen voor de bedstede
Een rabat
Een schoorsteenkleet
Twee schotelracken
4 dito cannegjes
4 dito pannen
4 coeckpotten
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1 hackmes
4 rooye coppen
3 steene cruyken
4 flessen
3 houte backen
3 platte borstels
2 raeffverkens
2 barbiermessen
1 room staar
1 haren cleet
1 wateremmer
1 specktonnigje
2 casjes 
/1401/ Een wastobbe
Een slaep crib
4 mantjes
4 houte pollepels
3 kerckeboecken net een weynig silver der aen
1 bennigje daer in eenige boeckjes van weynig waerde

Hantwerck
Een spitgraeff
2 schopjes met beslag
1 spae
1 rieck
3 baggerbeugels
1 sigt
1 viselger
1 schoeff sijse
1 slooyhaeck
1 snijthaeck
2 houmessen
1 rijshaeck
1 stuyckbijl
1 handbijltje
1 caanthaeck
1 paerijs sporen
1 laer vleym
1 slot en slutel
1 wenaer 1 schael en 16 pond gewigt
2 boren
/1402/ een soeckijser
2 vorken
1 sijse
1 haertuyg
1 schouw
1 boodje

Viswant
Een laeffnetje met een ijsere beugel
13 vuycken
1 aeltuyt
Een agtste part in een grote viszegen
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Een agtste part in cleynder viszegen
3 vishouwers
Een dito cast
Een visbuel

Desen boedel compt voor een jaer bemalens van
den vijfden hooge boesemmole van den Neder-
waert daerop den voorn, Jacob Houck is overleden,
sal verschijnen den 1en October 1759 , de somma van 102.10.0

Clederen gehoord hebbende ten
lijve van den overledene
Een paer goude hemptknopen
Een paer silvere schoengespen
/1403/ Een hemptrock met silvere knopen
Een dito met bene knopen
Een ouwe sergiese hemprock
Een sondaagsch rockje
Twee werkendaegse rockjes
Een sondaegse bruyne broeck
Een swart serge rock
Een swart saeyde mast camisool
Twee dito swarte sergie
Een dito broeck
Twee hoeden
Een slaepmuts
Een postmuts
Drie dasjes
Twee onder gestreepte hemprocken
Drie onderbroecken
Een ouwe bommasije broeck
Vijff paer koussen
Drie paer schoen
Een paer laersen
7 linne hemden

Van sijn eeerste vrouw
Twee goude ringetjes
Een silver hairponnetje
Een gout slootje
Twee kisjes couralen
Een swart manteltje
/1404/ een swarte rock
Een gecouleurde stoffjes manteltje
Een paer swarte wanten
Vier hemden, een cantje
Een geblomt schortecleet
Een dito sijde gecouleurt
Een swart dito
Een sackdoeck
Drie linne lapjes
4 witte neusdoecken
Een paer dito wanten
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Een paer voormouwtjes
Een witte neusdoeck
Tien hoofdoecken
Een bondetje met cleyn kindergoet

Lasten des voorsz. boedels
Ingevolge de acte van vertigtinge en uytcoop
tusschen den voorsz. overledene Jacob Houck ter
eenre, Aart Pieterse Coogje ende Gijsbert Houck ter
andere sijde, van dato den 19 January dese jaers
aengegaen en die bij schout ende heemraden van desen
dorpe is geapprobeert, waerbij den nu overledene
/1405/ den boedel ende goederen soodanige hij die met
den voorsz. sijne vooroverleden huysvrouw
Marijken Pieters Coogje in gemeenschap hadde
beseten, sal blijven in volle besit, soo roerende
als onroerende, geen goederen exempt, onder dese
speciale conditien dat hij ook tot sijnen lasten
sal nemen de schulden en lasten vandien en
verder gehouden en verpligt blijvende de twee gemelde
sijne kinderen te alimenteren en onderhouden in eeten,
drinken, cleedinge en redinge, havenis ende gemak
te houden soo in sieckte als gesontheyt, deselve te laten
leeren leesen en schrijven, mitsgaders een beroep waer-
mede deselve met eeren de cost souden cunnen winnen,
en welke voorsz. alimentatie, opvoedinge en onder-
hout sal dueren ter tijd en wijle deselve kinderen
sal off sullen weesen gecomen tot den ouderdom van
25 jaren, eerder huwelijke off andere mondige
state, als wanneer den eersten comparant nog aan
yeder van deselve sal moeten voldoen een somma van
drie guldens en drie stuyvers en voor hare meerderja-
righeyt, huwelijcke off mondigen state
overlijdende, dat den eersten comparant in dien gevalle
op eene fatsoenlijke wijse deselve overledene
sal moeten doen begraven, dus dese alhier dient
voor memorie

De doodschulden van den overeledene Jacob
Houck

Sijne soon Pieter is verschulidg
aen [open plek] schoenmaker te
Seventer? voor't leeren vant schoen-
maken en cost en drank
/1406/
Dirk Jacobse Houck compt over gelevert
gelt aan den overeldene in den jare
1756 gedaen tot de begraeffeniskosten
van sijn eerste vrouw 21.0.0

Pieter Leendertse compt voor leverantie
van nieuwe en t'lappen van oude
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schoenen in den jare 1758, bij reec-
kening

Cornelis Kalewijn ter voorsz. saecke
in den jare 1759 bij reeckening

Aryen Breuren compt over leverantie 
van grutten en meel, oly en stroop,
als andersints

Ary Rafelse voor leverantie van
brood

Gijsbert Houck voor een paer cousen
voor de soon Pieter betaelt 1.8.0

Nog aen schout, heemraden, secretaris en bode van Leckerlant over verscheyde be-
soinges, t'stellen van voogden over de minderjarige kinderen, t'maken
van desen staet en inventaris, met de respective afschriften met
den aencleve vandien, volgens reeckening

[in de volgende passage is het papier aan de rechterszijnde beschadigd]
Op huyden den 19en September 1759 compareerde voor de
onderheschreven schout ende heemraden van N. Leckerland
Cornelia Andriesse van der Heul, weduwe van Jacob
Dirkse Houck, int hoofd deses gemelt, ende verklaer- /
de sij comparante haer int oprigten van desen inventaris
opregt en getrouwelijk gedragen te hebben,
ende dienvolgende opgegeven en aengewesen te
hebben alle de goederen tot den gemenen boedel
van de comparante en hare overledene man eenig-
sints specterende ende behorende sijn [...]
van deselve haers wetens agtergelaten [...]
verswegen te hebben, direct ofte indirect ende sulcx
op geenderley wijse, met beloften in gevalle namaels
sig iets tot desen boedel behorende nog
te voorschijn mogte comen, desen inventaris daer-
mede te sullen amplieeren en ook des gerequi-
reert werdende ten allen tijden de deugdelijkheyt
van desen inventaris met eede te sullen beves-
tigen. Aldus gedaen voor Cornelis Jongeneel,
schout, Ary Janse Pack ende Cornelis Leendertse
Boerman, heemraden van Nieuw Leckerland,
datum ut supra.
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelia Andriesse van der Heul,
weduwe van Jacob Dirkse Houck
C. Jongeneel
Ary Pack
Cornelis Boerman

/1408/
Inventaris van alle
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zodanige goederen
en schulden als
Aaltje Barten van
Buuren, gewoond heb-
bende en overleeden
alhier, met haaren
man Klaas Willemse
van den Heerik in ge-
meenschap heeft besee-
ten, en bij haar voor
de helfte metter dood
zijn ontruymd ende
naargeliate.
Gedaan maken ende
in geschrifte gedaan
stellen bij de gemelde
Klaas Willemse van
den Heerik, ten versoeke
van schout en heem-
raden, of weesmeesteren,
van Nieu Leckerland, 
aan weescamers opzigt
van de minderjarige
kinderen van deselve
Aaltje Barten van
Buuren, met namen
Gloria, Barta, Neeltje
en Aaltje, was toebe-
hoorende, vermits deselve
sonder eenige voorsieninge
over de gemelde minderja-
rigen te hebben gedaan
of de weeskamer te 
hebben uytgeslooten in
testatus was komen 
te overlijden.
Alle welke goederen
mitsdien voor de eene
helfte moeten werden
gehouden en genoten
bij de voorn. Klaas
Willemse van den Heerik
ende wederhelfte werden
geërft, getrokken en
genooten bij de opgemelde
minderjarige kinderen van 
deselve Aalte
Barte van Buuren /
in huwelijk verwekt
aan den meergemelde Klaas
Willems van Heerik.

Eerstelijk een wagen met zijn toebehoren
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Twee koeyen
Twee pinken
Een swarte schort
Een dito mantel
Een bruyne dito
Een bruyn seasie schort
Een witte baaye rok
Een rood gebloemd manteltje
Twee roode rokken
Een swarte grijne dito
Een witte dito
Een grijne dito
Deen sersie borstrok
Een gesteepte [...]
Een bruyn geblockt [...]
/1410/ Twee keurslijven
Een kripte mantel
Een kaalemante borsrok
Een bruyn manteltje
Twee wolle slooven
Een blauwe vriesse sloof
Drie witte sakdoeken
Vier en twintig mutsen
Vier halsdoeken
Nog twee roode halsdoeke
Drie bruyne dobbelsteene slooven
Een roorde dito sloof
Nog twee swart gebloemde dito
Een paar witte moffen
Nog een paar roode gevlamde dito
[...] hembden
[...] vrouwe hoeden /
Een swarte mans rok
Een dito broek
Een dito camisool
Een witte dito sesi broek
Een bruyne dito rok
Vier hembden
Een hembdrok met silvere knopen
Een bedt met twee deekens en twee
laakens
Eenig kindergoet
Eenig oud linnen
Een tafel
Twee rekjes
Een hangspintje
Een kapstok
Veertien schotels
Twintig borden
Vier stoelen
Een kopere keetel
Een beyl en [...]
/1411/ 
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Dient geweeten dat door
het overlijden van Aaltje Boerman, weduwe Bart van /
Buuren, moeder van de
hoervoor genoemde Aaltje
Barten van Buuren,
deesen boedel voor een 
agtste part is gereg-
tigt in deselve nala-
tenschap, dan alsoo
deselve nog niet is ge-
scheyden en verdeeld,
diend sulx alhier
voor memorie

Schulden en lasten
Staat te betaalen bij 
[...] 10.0.0

Item bij de kleermaker
de somma van 2.10.0

Voor t'maken van
de doodkist 7.4.0

Item bij den bakker
de somma van 4.4.14

Bij den schoenmaker
de somma van 2.16.0

Nog bij de schoolmees-
ter des somme van 2.19.0

En in den winkel bij [...] 0.6.0
/1412/
De ondergeteekende Klaas Willemse
van den Heerik heeft bij deesen
verclaard sig getrouwelijk en 
opregtelijk te hebben gedragen
in het formeeren van den voorsz.
inventaris, zulx op deselve
is gebragt alle t'gunt daar
op gebragt behoorde te worden,
zonder ietwes versweegen off
agtergehouden te hebben, direct
of indirect, presenteerende
t'des gerequireert wordende
oversulx deesen met den ge-
[...] boedel eed te bekragtigen,
belovende egter dat in
gevalle na deese nog ietwes
ter kennisse mogte /
comen, waarmeede deesen inventaris
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behoorde te werden vermeerdert
ofte vermindert, daarvan insgelijks
aangeevinge te sullen doen.

Aldus deese geslooten en ten
oirconde onderteekend op
den [...] April 1775.
Klaas Willemse van den Heerik

Deese bovenstaande inventaris is in
het weesboekje van Nieuwlekkerland
geregistreerd bij mij ondergeschreven
secretaris aldaar den 25 may 1775.
Cornelis Vonck

/1414/
Staat en in-
ventaris van alle zoo-
danige goederen en schul-
den als Ary Pietersze
Stam, gewoond hebben-
de onder deezen dorpe
van Nieuwlekkerland
en op den 19en November
1790 aldaar zonder
testamentaire disposi-
tie of eenige schik-
kinge noopens zijne
nalaatenschap ge-
maakt of de weeska-
/1415/ mer te hebben
uytgeslooten, metter
dood ontruymd en
nagelaaten.

Gedaan maaken
bij Gerrit van Buu-
ren, bij wien de overlee-
dene voor dienstknegt
heeft gewoond en over-
leeden is, ter requi-
sitie en ten verzoeke
van Bart Pietersze
Stam en Anna Pie- /
tersze Stam, meerder-
jaarige broeder en zuster
van den overledene, mits-
gaders van schout en
geregten van Nieuw
Lekkerland, als weegens
de weeskamer, het in-
trest waarneemende
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voor Aaltje Pieterse 
Stam, Willem Pieterse
Stam en Pieter Pietersz
Stam, minderjaarige
zuster en broeders van
gezeyde overleeden
Ary Pietersz
Stam.
/1416/
Contante penningen
De contante penningen
welke op het overlijden
van gemelde Ary Pietersz
Stam zijn bevonden, be-
dragen te zaamen
eene somme van drie
en twintig gulden
veertien stuyvers 23.14.0

Goud, zilverwerk
en kleederen
Een paar gouden hembds-
knopen
Door den zilversmit Eie-
ma getaxeert op 17.0.0

Een paar zilveren broek-
knoopen, getaxeert bij als vooren op 9.11.0

Een paar dito schoengespen,
getaxeert bij als vooren op 13.8.0

Een paar dito broekgespen,
getaxeert bij als vooren op 5.4.0

Vier en dertig dito knoo-
/1417/ pen aen een damaste
hemdrok, getaxeerd bij
als vooren op 8.0.0

Een beslag om een
kerkboekje, getaxeert
bij als vooren op 4.10.0

Een damaste hembdrok 
zonder knoopen

Een kerkboekje, zijnde
een Nieuw Testament,
zonder slooten

Nog een dito, meede
zonder beslag
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Een lakense rok

Een bruyn wambuis

Een sergie kamizool

Een baye gestreepte dito

Een sargie broek

Een blauw lakense dito

Een bombijsijde dito

Drie gestreepte en een
witte baaye onderbroek

Een bombijzijde wambuys

Drie linne korttokken

Drie hoeden

Neegen paar koussen

Een sargie hembdrok
Los getarnt
/1418/
Neegen hembden

Een slaapmuts

Twee paar wanten

Twee stukken linnen
Lang circa 22 ellen

Vier hals en neusdoeken

Een kleerkist

Actien en inschulden
Den overleedene komt
weegens zeekere erfportie
onder Jan Leeuwenburg /
berustende voor zijn aan-
deel eene somme van 
vijf en twintig guldens 25.0.0

Nog kwam denzelve
van Gerrit van Buuren
weegens tien maanden
huur als dienstknegt
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tegens 105.5.0 in het
jaar een somme van
zeeven en tagtig gul-
den vijftien stuy-
vers 87.15.0
/1419/Schulden en lasten
Eerstelijk komt Gerrit van
Buuren voor t'verlet
van de onpasselijkheid
van den overleedene als
dienstknegt 14 dagen,
bedraagt 6.0.0

Nog verlet als booven 6.0.0

Komt de weduwe Johannes
Hardam voor een grijne
doodkist voor den over-
leedene, eene somme van 9.0.0

Door Gerrit van Buu-
ren betaald aan Mari-
nus Hogenboezem voor het
repareeren van schoe-
nen 2.11.0

Idem voor het verstellen
en maaken van hemb-
den 7.10.0

Door denzelve betaald
aan Frans van Es
voor t'maaken van
kleeren etc. 1.11.8

Idem aan den chrirurgijn
Johannes Hourters
/1420/ voor meesterloon 1.5.0

Komt den schoolmees-
ter voor het graven
van t'lijk etc. 3.16.0

Komt de kerk voor 
de grafplaats in de 
kerk 6.0.0

Komt Gerrit van Buu-
ren t'geene door den-
zelve is betaald aan de 
buuren voor een fooy 5.4.0

Item voor het wassen 
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van de kleederen van /
den overleedene 0.18.0

Koomen de dienstboode
van denzelve Gerrit
van Buuren voor het
oppassen van den over-
leedene in zijne ziek-
te 1.10.0

Idem komt denzelve
Gerrit van Buuren
voor verschot bij het
waken en kisten van
den overleeden 10.0.0

Komt denzelve voor het
/1421/ houden den begraaffenis
ten zijnen huyze, voor het
eeten, drinken etc. van
20 man als andere
onkosten, tesaamen 36.0.0

Nog komt denzelve
voor toegebragte schaa-
de aan het bed daar 
den overleedene op ge-
storven is 11.10.0

Nog voor een beddelaaken 3.0.0

Nog voor een doek op
het hooft en hals-
doek van het lijk etc. 0.15.0

Laatstelijk komt den
chirurgijn van Hat-
tem voor verdiensten
en geleeverde medica-
menten, bij reekening 8.16.0

De voorsz. schulden en
lasten beloopen tezaamen
eene somme van 121.6.8

Waarbij nog gevoegd
moet worden t'geene
/1422/ den schout en secreta-
ris is competeerende
ter zaake van het con-
cipieeren, minuteeren,
registreeren int wees-
boekj en copien van de-
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zen inventaris, met
verschot van zeegels,
vacatie en het passee-
ren en afneemen van 
den boedeleed, eens
eene somme van 15.12.0

Idem twee heemraaden
en boode voor t'over- /
staan en salfeeren
deses 1.16.0

Mitsdien beloopen
de schulden en lasten
eene somme van 138.14.8

Het montant der contan-
te penningen, idem de 
waarde van het getaxeer-
de goud- en zilverwerk
met hetgeene den over-
leedene voor zijn aan-
deel van de erfportie, on-
der Jan Leeuwenburg
/1423/ berustende competeerde,
mitsgaders het gund 
Gerrit van Buuren
weegens tien maanden
huur schuldig is, zoo-
als hier vooren fol. [open plek]
blijkt, te saamen be-
draagd eene somme
van 194.10.0

Vereffend met de
voorsz. schulden en
lasten 138.14.8

Schiet over 55.16.8

Welke somme van 55.16.8
met de kinderen van den /
overleedene hiervooren
folio [open plek] gebragt en die
tot geen somme van 
penningen zijn uytge-
trokken bij des overlee-
dens broeders en zus-
ters deelbaar zijn, t'
geene hier diend voor memorie

Op heeden den 5 February
1791 compareerde voor
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ons schout en heemraaden van
Nieuwlekkerland Gerrit van
Buuren, onzen inwoonder, de-
welke verklaarde hem in het maaken
en formneeren van deezen inventaris
te hebben gedraagen getrouwelijk
/1424/ ende opregt, zulx op den
voorsz. inventaris is gebragt alle
t'gund daarop gebragt behoor-
den te worden, zoowel van de
voordeelige staat, als van de
schulden en lasten, zonder zijnen
weetens ietwes verzweegen of ag-
tergehouden te hebben, direct of
indirect, met belovte ingevalle
na dato deezes nog ietwes t'zijner
kennisse quam, waarmeede
deeze behoorde te worden vermeer-
dert of vermindert, daarvan
insgelijks aangeevinge te
zullen doen.
Preesenteerende de deugdelijkheid /
vandien met solemneele
eede te bevestigen, zooals denzelve
met het opsteeken van de twee voor-
vingeren van zijne regterhand
tot bevestiging daarvan ook dade-
lijk heeft gedaan, zeggende 'Zoo
waarlijk helpe mij God Almagtig'.
Aldus gestlooten en ten oorkonde
geteekend en gepasseert op dato als
boven.
Cornelis Vonck
Jan van Leeuwenhoek
Gerrit Ebbens

____________________________________
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