117
De 4 doghters van Niesje Selijns en Joost van den
Bogaert, hier voor gemeld, zijn
1. Apollonia van den Bogaert, getr. in Brazil met
Abraham lapper, Secretaris van den Hoogen Raed aldaer, storf sonder kinderen.
.; ,
2. Clara van den Bogaert, getr. met David van Keyssel,
vele jaeren Hooft-Officier op Farnabocq tot dat het land
aen de Portugesen over ging, wanneer herwaerts quam
met sijn vrouw & kinderen.
3. Anna van den Bogaert, getr. met Jan
Adriaensz.
Stokhof, coopman alhier, welkers 4 kinderen & ook de
kindskinderen alle zijn overleden.
4. Maria van den Bogaert, getr. met Pieter Altroff,
Coopman in Farnabocq, hebbende gehad een kind, hier
geboren, genaemd Justus Altroff, dogh die is 24 jaeren
oud zijnde, ongetrouwd overleden.
De kinderen van Clara van den Bogaert en David van
Keijssel, zijn geweest 17 in getal, naementlijk:
1. Maria van Keyssel, oud 63 jaeren & 7 daegen A°
1707 in Maert ongetrouwd overleden.
2. E e n soon, ongedoopt gestorven.
3. Jacob van Keijssel, heel jongh gestorven.
4. Jacob van Keyssel, heel jongh gestorven.
5. Agnieta van Keyssel, getr. met Niclaes Kerfbijl.
6. Apollonia van Keyssel.
7. E e n soon, ongedoopt gestorven.
8. Elisabeth van Keyssel, 4 jaeren oud zijnde overleden.
9. Anna ran Keyssel, ob. 2 jaeren oud zijnde.
10. Elisabeth van Keyssel, getr. met Jan ran larelingh.
11. Johanna van Keyssel, ob. 12 weeken oud.
12. Cla>a van Keyssel.
\Een Soon & dogter, waervan de Soon ongedoopt,
^ {& de Doghter, Sara genoemd, een dagh a 4 oud
")zijnde, is overleden
15. Johanna van Keyssel, getr. met Marcus de Bruyn,
wonende tot Rotterdam.
16. Anna van Keyssel, nae weinige daegen geleeft te
hebben overleden.
17. Susanna van Keyssel.
De kinderen van Agnieta van Keyssel en Niclaes
Kerfbijl, zijn
1. Cornelis Kerfbijl, nae weinige daegen levens, overleden.
2. David Kerfbijl, getr. met Elisabeth Beotet.
3. Cornelis Kerfbijl, ob. 4 jaeren oud.
4. Anthonij. Kerfbijl, jong gestorven.
5. Maria Kerfbijl, getr. met Hendrick
Kerfbijl.
6. Anthonij Kerfbijl, jong gestorven.
7. Clara Kerfbijl, getr. met Daniël van Miert, ten
2 met Johannes Cobbe.
8. Cornelia Kerfbijl, getr. met Jacobus van Tperen.
9. Niclaes Kerfbijl, ob. 15 jaeren oudt.
10. Jan Kerfbijl, ob. 10 a 11 jaer oudt
e

De kinderen van Elisabeth vau Keyssel en Jan van
Tarelingh, zijn
1. David van Tarelingh
2. Maria van Tarelingh.
3. Jan van larelingh, jong gestorven.
4. Clara van Tarelingh, jong gestorven.
De kinderen van Johanna van Keyssel en Marcus de
Bruyn, zijn
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1. David de Bruyn, jong overleden. '
2. Levina de Bruyn.
3. Clara de Bruyn.
4. Maria Apollonia de Bruyn.
5. Jan 'dé Bruyn, ob. 3 jaeren oud.
6. ) Tweelingen, 2 Dogters, een ongedoopt, en een, Eli7. ) sabeth genaemd, mede jong gestorven.
8. Jan de Bruyn.
t

De kinderen van Maria Kerfbijl, en Hendrick Kerfbijl,
zijn geweest 6, waer van 4 jong zijn gestorven, en 2
nog in leven, als:
Niclaes Kerfbijl.
Wouter Kerfbijl.
De kinderen van David Kerfbijl & Elisabeth Beotet
zijn geweest 5, waer van 2 klijn gestorven, de overige zijn
1. Agnieta Kerfbijl.
2. David
Kerflnjl.
3. Niclaes Kerfbijl.
De kinderen van Clara Kerfbijl & Daniël van Myert
zijn geweest 3, waer van 2 jong gestorven, & de overige
Niclaes van Myert.
De kinderen van deselve Clara Kerfbijl
Cobbe zijn
1. Ida Cobbe.
2. Agniete Cobbe.

& Johannes

De kinderen van Cornelia Kerfbijl & Jacobus van
Yperen zijn geweest 6, waer van 4 klijn gestorven, de
overige zijn
Niclaes van Yperen.
Emanuel van Yperen.

Lijst van Schouten en Secretarissen van

Voorschoten,
medegedeeld door -N.

VEBNÈDR.
l

Uit het Huisarchief van Duivenvoorde ) en het Oudarchief der gemeente Voorschoten kon ik een lijstje
samenstellen van de schouten en secretarissen der Vrije
Heerlijkheid Voorschoten, dat hoewel in het begin niet
volledig, toch zijn nut kan hebben voor de genealogie.
Hetzelfde te doen t. a. v. de welgeboren mannen en
schepenen dezer heerlijkheid, scheen mij van minder
belang.
Het baljuw- en schoutambt werd in Voorschoten sinds
+ 1600 geregeld door één persoon waargenomen ; of dit
ook vóór dien tijd het geval is geweest, valt niet met
zekerheid te zeggen. Wellicht hielden de heeren van
Voorschoten oorspronkelijk het baljuwambt in eigen hand
en verpachtten slechts het ambt van schout.
Jacob van Banchem is de eerste waarvan we zeker
weten, dat hij beide ambten combineerde.
Daar de commis'sieboeken zeer slecht zijn bijgehouden,
werden onderstaa'nde gegevens voornamelijk geput uit
de rekeningen. De jaartallen moesten daardoor soms bij
benadering worden opgegeven.
Schouten:
Aernt van Dam 1367
Philips Aerndszoon 1581
Ysebrant Screvelant 1394
') Zie Jaarverslag 1920 van het Algemeen Rijksarchief.

