
 

 

STOLWIJK 

Analyses van de akten in het oud-rechterlijk 
archief 1653-1718  

Samensteller: C.C.J. Lans 

 

Toelichting 
 

Algemeen 
De akten uit de periode 1653 – 1718 in het oud-rechterlijk archief van Stolwijk zijn toegankelijk 
gemaakt door C.C.J. Lans. 
 
In 1968 zijn door de “Mormonen” de oud-rechterlijke archieven van de Krimpener–waard verfilmd. 
Deze werden destijds nog in het Nationaal Archief in Den Haag beheerd. 
Helaas blijken de Stolwijkse registers bij deze verfilming te zijn overgeslagen (?), zodat het niet 
mogelijk was om naar scans van FamilySearch te verwijzen. 
 

Gebruikte afkortingen: 
- N  belend ten noorden 
- nz  noordzijde 
- O  belend ten oosten 
- oz  oostzijde 
- S  Stolwijk 
- W  belend ten westen 

- wed(r)  weduwe / weduwnaar 
- wz  westzijde 
- Z  belend ten zuiden 
- zz  zuidzijde 

 

 
 

De originele archiefstukken bevinden zich in het streekarchief Midden-Holland te Gouda. 
Archiefcode: ac1102.  
Een overzicht van de bewaard gebleven archiefstukken vindt u op 
https://www.archiefman.nl/inv/ac1102.htm. 

https://www.archiefman.nl/inv/ac1102.htm


 

 

STOLWIJK 

 

Analyses akten oud-rechterlijk 
archief 1653-1718, samengesteld 
door C.C.J. Lans 

56 / 1 -- 13 mei 1653 
Aeryen Franse, schout, en Jan Cornelisse Verdoolt 
en Geerlof Dircxe, gezworenen.  
Maertgen Lubberse, bijgestaan door Mees 
Jacobse, heeft verkocht aan Aeryaen Cornelisse, 
secretaris te S, en Maertgen Cornelisdr zijn zuster, 
ca. 1 morgen land aan Benedenkerk zz, strekkende 
van de Tiendwetering af zuidwaarts ter dwarssloot 
van Leentgen Nannense toe (O = Jacob Michielse; 
W = Jan Cornelis Ockerse). 

56 / 2 -- 14 mei 1653 
Jan Cornelisse Verdoolt en Geerlof Dircxe, 
gezworenen.  
Maertgen Lubbertse, bijgestaan door Mees 
Jacobse, heeft verkocht aan schout Aeryen Franse 
ca. 2 morgen op de aan Benedenkerk zz, 
strekkende van de dwarssloot van Peremoes af 
zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = de 
kinderen van wijlen Cornelis Ockerse; W = de 
weduwe van Dirck Meesse) 

56 / 3 -- 14 mei 1653 
Maertgen Lubbertse heeft nog overgedragen aan 
Jacob Maertense de Boer ca. 1 morgen aan 
Benedenkerk zz, strekkende van de dwarssloot af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van de schout toe (O 
= de kinderen van wijlen Cornelis Ockerse; W = 
Lijsbeth Goossense). 

56 / 4 -- 16 mei 1653 
Schout Aryen Franse, Jan Aryense Dionys en Mees 
Jacobse gezworenen.  
Aryen Cornelisse Back en Aryen Cornelisse alias 
Aryen Symonse hebben overgedragen aan Jan 
Gerritse een hofstede groot 7 morgen met huis, 
berg, schuur daarop staande aan Benedenkerk zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 

de halve Coolwijkse wegsloot toe (O = Heyndrick 
de Rijcke; W = de koper zelf). 

56 / 5 -- 15 mei 1653 
Aryen Cornelisse Back, voor 3/5 deel, Aryen 
Cornelisse alias Aryen Symonse voor 1/5 deel, 
hebben overgedragen aan Maerten Goossense, 
ca. 6 morgen land op Benedenkerk zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Coolwijkse wegsloot toe (O = de koper; W = 
Cornelis Pieterse Buerman). 

56 / 6 -- 15 mei 1653 
Aeryen Franse, schout, en Jan Aryense Dionys en 
Mees Janse, gezworenen.  
Aryen Cornelisse Back, Aryen Cornelisse, alias 
Aryen Symonse, en Pieter Aryense als getrouwd 
met Elisabeth Cornelisse, hebben verkocht aan 
Cornelis Dircxe Prins ca. 3 1/2 morgen land, 
liggende in Coolwijck, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts ter halve Reesloot toe 
(O = Jacob Dircxe; W = de Dorrekade). 

56 / 7 -- 18 mei 1653 
Schout Aryense Franse en Jan Cornelisse Verdoolt 
en Mees Jacobse, gezworenen.  
Grietgen Dircxe, testamentaire boedelhoudster 
van Cornelis Cornelisse Boy (?), in leven secretaris 
van Gouderak, bijgestaan door Dirck Cornelisse 
Boy (?), tegenwoordig secretaris aldaar, heeft 
verkocht aan Jan Reyerse als man van Aeygen 
Leendertse een huis en erf op de zuidzijde van het 
dorp, van de Heerestraat af zuidwaarts tot Boy 
Janse huis en pad toe (O = Jasper Baltusse; W = 
Jacob Janse Muys). 

56 / 8 -- 23 mei 1653 
Aryen Dircxe, getrouwd met Meynsgen Dammisse, 
heeft verkocht aan Cornelis Janse en Bouwen 
Janse de ene helft van een weikamp, strekkende 
van de palen zuidwaarts ter halve Schoonouwse 
wegsloot toe, alsook ten noorden einde van de 
Peremoeswerf, strekkende van de sloot van 
Leendert Aertse af noordwaarts ter halve 
dwarssloot van Goris Willemse (O = Gerrit Dircxe; 
W = Aryen Cornelisse). 

56 / 9 -- (mei 1653) 
Cornelis Jan Franse verklaarde schuldig te zijn aan 
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Aryen Cornelisse, secretaris te S, een jaarlijkse 
losrente van ƒ 700. (Deze akte is doorgestreept.) 

56 / 11 -- 27 mei 1653 
Aryen Cornelisse, secretaris te S., als substituut 
schout, Jan Cornelisse Verdoolt en Mees Jacobse, 
gezworenen.  
Jan Cornelisse Blonck, bierman, is schuldig aan 
Aryen Franse, schout van S, een jaarlijkse losrente 
van ƒ 62. 

56 / 12 -- 28 mei 1653 
Cornelis Braeldergraeff (?) en Jan Cornelisse, 
voogden van de weeskinderen van Pieter Claesse 
en Maertgen Cornelisdr, hebben gepransporteerd 
aan Aryen Cornelisse ca. 6 morgen land op 
Bovenkerk zz (O = de koper; W = Goossen 
Claesse).  
Voorts hebben zij nog verkocht aan Jan Claesse ca. 
5 hond land op Bovenkerk zz, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts ter halve dwarssloot 
toe (O = de koper; W = Goossen Claesse).  
Voorts hebben zij nog getransporteerd aan 
Cornelis Cornelisse, het vierde deel van 3 morgen 
land op Beijerse zz, gemeenschappelijk met de 
koper, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O en W = 
Cornelis Janse). 

56 / 13 -- 28 mei 1653 
Jan Cornelisse en Nanne Claesse als voogden van 
de nagelaten weeskinderen van Pieter Claesse en 
Maertgen Cornelisse, hebben verkocht aan 
Cornelis Claesse de Graeff 1/3 deel van 6 morgen 
op Beijerse zz, met dezelve gemeenschappelijk, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de landscheiding toe (O = Jan Cornelisse; W = ... 
(doorgestreept)). 

56 / 15 -- 7 juni 1653 
Hendrick Claesse, Cornelis Claesse, Nanne Claesse, 
Claes Jacobse, voor zichzelf en als voogd van 
Annigje Cornelisdr, hebben verkocht aan Jacob 
Wouterse 2 morgen een kwartier hond op 
Benedenkerk nz, strekkende van de sloot van de 
koper af zuidwaarts tot de sloot van dezelve toe 
(O = Ghijbert Botter; W = Dirck Jacobse Decker). 

56 / 17 -- 7 juni 1653 
Eeuwout Claesse, Cornelis Claesse en Nanne 

Claesse hebben verkocht aan Jan Maertense 3 
morgen op Benedenkerk zz met huis, berg, schuur 
daarop staande, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = de 
kinderen van Cornelis Goossense; W = Ghijsbert 
Goossense). 

56 / 18 -- 20 augustus 1653 
Goossen Janse verklaarde schuldig te zijn aan de 
weeskinderen van Maertgen NN een jaarlijkse 
rente van ƒ 6 terzake van constitutie op de 
weeskamer van Gouda, met toestemming van de 
voogden van de weeskinderen. 

56 / 19 -- 28 augustus 1653 
Aryen Goossense en Hendrick Zijbrantse, 
getrouwd met Geertgen Goossensdr, hebben 
verkocht aan Pieter Claesse en Dirck Claesse 2 
morgen 7 hond op Benedenheul nz, met de koper 
gemeenschappelijk in een stuk van 7 morgen 75 
roeden, strekkende van de Voorweg af tot de 
Achterbroekse landscheiding toe (O = Neeltgen 
Leendertse; W = Jan Claesse Dus). 

56 / 20 -- 28 augustus 1653 
Aryen Heyndricxe, Claes Jacobse (zoon van Jacob 
Sijbrantse), Sijbrant Sijbrantse, de voogd van de 
weeskinderen van Aert Claesse, Cornelis Meesse, 
getrouwd met Annitgen Claesdr, allen kinderen of 
erfgenamen van Liedewijtgen Jansdr, gewoond 
hebbende te Oosterwijk, hebben verkocht aan de 
kinderen en erfgenamen van wijlen Dieuwertgen 
Jansdr, weduwe van Cornelis Pieterse, 1/6 deel 
van 9 morgen 6 hond land op Benedenheul nz, 
waar de koper gewoond heeft (O = Nanne 
Gerritse; W = Cornelis Wiggertse). 
Voorts 1/6 deel van 3 morgen liggende alsvoren 
(O = Heyndrick Cornelisse; W = Matheus Dircxe). 

56 / 21 -- (1653) 
Govert Claesse en Nees Jacobse als curators over 
de goederen van wijlen Jan Claesse ter ene en 
Grietgen Claesdr, bijgestaan door Aryen Janse ter 
andere zijde, over enige geschillen, die Grietgen 
Claesdr bekende hoe zij comparante met de 
kinderen overeengekomen is dat de voornoemde 
Grietgen Claesse nu mei eerstkomende zal 
ontvangen de helft van de ƒ 150 in een verlopen 
rentebrief.  
(Verder verteerd gedeelte.) 
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56 / 22 -- 8 december 1653 
Hendrick Janse Boer, schout, Jacob Aertse, Huych 
Dircxe, Jan Aryense Dionys, Jan Cornelisse 
Verdoolt, Mees Jacobse, Harmen Aryense en Frans 
Dircxe, gezworenen.  
Jan Gerritse heeft overgedragen aan Gerrit Dircxe 
Struys een huis en erf achter de kerk, strekkende 
van de kerk zuidwaarts tot het huis van Niesgen 
Willemse toe (O = de voornoemde Niesgen 
Willemse; W = Jan Thonisse). 

56 / 23 -- 14 december 1653 
Schout Heyndrick Janse de Boer, Willem Jacob 
Phillipse en Dirck Claesse backer, gezworenen.  
Dirck Jacobse Decker heeft verkocht aan Aeghie 
Jacobse en Willem Janse de helft van 3 morgen 1 
hond op Bovenkerk zz, met de helft van een huis, 
berg, schuur, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de sloot van Huych Dircxe toe (O = 
Adriaen Cornelisse, secretaris; W = nu Gerrit 
Maertense).  
Voorts nog de helft van 2 morgen op Bovenkerk 
nz, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = 
Neeltgen Jansdr; W = Jan Dircxe).  
Voorts nog de helft van 2 morgen land op 
Benedenkerk nz, strekkende van de halve 
dwarssloot noordwaarts tot de sloot van 
Heyndrick Cornelisse toe (O = Jan Thonisse Volck; 
W = de weduwe van Cornelis Cornelisse Clip). 

56 / 24 -- 15 december 1653 
Cornelis Janse, schout, als vader en voogd van 
Dirckje Cornelisse, heeft getransporteerd aan 
Dirck Claesssen Backer 1/3 deel van 7 hond op 
Benedenkerk nz, strekkende van de Voorwetering 
af noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Ghijsbert Botter; W = Dirck Jacobse Decker).  
Voorts nog 2 hond liggende alsvoren, strekkende 
van de Tiendwetering af noordwaarts tot de koper 
zelf toe (O en W = alsvoren). 

56 / 25 -- 6 februari 1654 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Jacob Claesse Backer 175 roeden land op 
Benedenkerk nz, strekkende van de halve sloot 
van Jacob Claesse Backer af tot de sloot van de 
koper toe. 

56 / 25 -- (1654) 
Jan Dircxe, wonende in Willige, heeft verkocht aan 
Gerrit Verkayck 1 morgen op Bovenkerk nz, 
strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de Palen toe (O = Aechje Jacobs; W = de 
koper). 

56 / 26 -- (1654) 
Jan Goossense is schuldig aan Aryaen Cornelisse, 
secretaris te S, een jaarlijkse losrente van ƒ 25.  
Afgelost 10 november 1657. 

56 / 27 -- (1654) 
Jan Maertense is schuldig aan Leendert Cornelisse 
een jaarlijkse losrente van ƒ 50.  
Afgelost 27 mei 1672. 

56 / 29 -- (1654) 
Willem Willemse is schuldig aan Symon Claesse 
een jaarlijkse losrente van ƒ 8.  
Afgelost 14 december 1687. 

56 / 30 -- 10 mei 1654 
Cornelis Leendertse als gevolmachtigde van 
Maertgen Cornelisdr, voor de ene helft, Cornelis 
Janse, getrouwd met Aeltgen Goossensdr, en 
Goossen Maertense, Elisabeth Goossense, 
bijgestaan door voornoemde Goossen Maertense, 
Leentgen Goossense, bijgestaan door Goosen 
Louwerisse, en Aert Janse, samen voor de 
wederhelft, hebben verkocht aan Nanne Pieterse 
Bogedebouck ca. 4 1/2 morgen op Benedenkerk 
nz, strekkende van de halve Voorwetering af 
noordwaarts tot de Beijerse toe (O = Jan Gerritse 
c.s.; W = Wouter Cornelisse de Haen). 

56 / 31 -- 15 mei 1654 
Cornelis Claesse, Nanne Claesse, Claes Eeuwoutse 
voor zichzelf en als voogd van zijn moeder 
Grietgen Aryens en namens Martgen Eeuwoutse, 
hebben verkocht aan Jan Maertense, alias Jan 
Griet, 1 morgen op Benedenkerk zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de sloot 
van Jacob de Boer toe, met huis, berg, schuur 
daarop staande (O = de kinderen van wijlen 
Cornelis Ockerse; W = Lijsbeth Goossense). 

56 / 32 -- 18 mei 1654 
Willem Tonisse heeft verkocht aan Hubert Claesse 
1 morgen op Beijerse zz, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Kampsloot toe 
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(O = de erfgenamen van Pouwel Hendricxe; W = 
Geerlof Janse). 

56 / 33 -- 18 mei 1654 
Maertgen Claesdr, weduwe van Leendert Janse 
Vervliet, en Jan Leendertse voor zichzelf en zich 
sterk makende voor Maerten Leendertse, 
Meyntgen Leendertse, en Emmertgen Leendertse 
hebben getransporteerd aan Willem Tonisse 1/5 
deel van 2 morgen 2 hond op Beijerse zz en door 
hem gecocht van Leendert Janse Vervliet voor ƒ 
230. 

56 / 34 -- 3 juni 1654 
Nanne Janse Boggedebouck heeft verkocht aan 
Hendrick Aertse ca. 4 1/2 hond op Benedenkerk zz 
in het Berckeland, zoals zij hetzelve afgeloot is, 
eertijds jegens Aertgen Cornelisdr Brouck, hem 
comparant aangekomen van Mees Janse, waar de 
wederhelft nu Claes Aertse toebehoort, 
strekkende van de sloot van Jacob Pieterse 
kinderen af noordwaarts tot de sloot van Jan 
Claesse de Boer c.s. toe (O = de Coolwijkse weg; W 
= de Coolwijkse vliet). 

56 / 34 (sic) -- 29 september 1654 
Claes Claesse Dircka, eiser, heeft verkregen een 
akte van zekerstelling op Nelletgen Pieters, 
weduwe en boedelhoudster van Dirck Jacobse 
Backer, van vijf jaren verlopen rente van twee 
rentebrieven, komende tot veroordeling met de 
kosten. 

56 / 35 -- 3 juni 1654 
Hendrick Janse de Boer, schout, Jan Gerritse en 
Arien Aelbertse, gezworenen.  
Aryen Dircxe, man van Meynsgen Dammisse, 
heeft verkocht aan Jan Cornelisse lakenkoper ca. 2 
1/2 morgen op Benedenkerk zz, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = de weduwe en kinderen van 
wijlen Aryen; W = de kinderen van wijlen Aelbert 
Claesse). 

56 / 36 -- 3 juni 1654 
Jan Thonisse, namens zijn moeder Geertgen 
Franse, heeft overgedragen aan de weduwe en 
kinderen van Claes Janse ca. 3 morgen 1 hond 
gelegen op Beijerse nz, met de koper 
gemeenschappelijk in 6 morgen 2 hond, 

strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de dwarssloot toe (O = Pieter Pieterse; W = 
Claes Janse). 

56 / 36 (sic) -- (1654) 
Jan Pieterse Vervliet is schuldig aan Joe Janse van 
Wassenburg een jaarlijkse losrente van ƒ 66, 
gehypothekeerd op 6 morgen liggende in het 
Beijerse, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O = de weduwe van Jacob Crijnenman; W = Pieter 
Dircxe). 

56 / 37 -- (1654) 
Jan Jan Ariense, volmacht hebbende van de 
weduwe en boedelhoudster van Claes Janse 
Doncker, bloedvoogd van de drie minderjarige 
kinderen van voornoemde Doncker, heeft 
verkocht aan Jan Janse en Jacob Jacobse 2 morgen 
1 hond land in het Vrijland, strekkende van de 
Tiendwetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = Leendert Gerritse; W = 
Cornelis Cornelisse). 

56 / 37 -- (1654) 
Heyndrick Janse de Boer, schout, en Jan Claesse 
en Willem Janse, Claes Janse Muys, Jan Gerritse, 
Dirck Claesse backer, Aryen Aelbertse en Willem 
Gijsbertse, gezworenen.  
Jan Janse Vervliet, wonende in Beijerse, is schuldig 
aan Willem Meesse en Meynsgen Meesse een 
jaarlijkse losrente van ƒ 21. 

56 / 38 -- (1654) 
Jan Janse Vrient als gemachtigde van de 
meerderjarige kinderen van wijlen Claes Janse 
Doncker en als voogd van diens weeskinderen, en 
Geertgen Aryense, weduwe van Claes Janse 
Doncker, heeft verkocht aan Jan Jacobse Schouten 
1 morgen op Beijerse zz, strekkende van de 
Stolwijkse landscheiding af westwaarts tot de 
sloot van Claes Pieterse toe (O = de kinderen van 
Cornelis Engel; W = Cornelis Maertense Sier). 

56 / 38 -- 7 december 1654 
Jacob Aertse is schuldig aan Aryen Cornelisse Cats 
een obligatie van ƒ ... onder verband van ca. 11 
hond land op Lang Schoonouwen, strekkende van 
de sloot af zuidwaarts tot de dwarssloot toe (O = 
Aryen Jacobse; W = Claes Claesse). 
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56 / 39 -- 27 augustus 1654 
Grietgen Dircx, testamentaire boedelhoudster van 
Cornelis Cornelisse, secretaris van Gouderak, 
bekent schuldig te zijn aan Heyndrick van der 
Klijnen, burger van Schiedam, de jaarlijkse rente 
van ƒ 14:15:0 over de hoofdsom van ƒ 350. 

56 / 39 -- 6 januari 1655 
Grietgen Dircxe, weduwe van Cornelis Cornelisse, 
in zijn leven secretaris van Gouderak, is schuldig 
aan Gerrit Meesse een jaarlijkse losrente van ƒ 10. 

56 / 40 -- 6 januari 1655 
Heyndrick Janse de Boer, schout, Aryen Hermense 
en Dirck Jacobse Decker gezworenen.  
Adriaen Cornelisse, secretaris te S, gekozen voogd 
van Geertgen Aryense, weduwe van Claes Janse 
Doncker, en Jan Vrients, voogd van de drie 
minderjarige weeskinderen van de voornoemde 
Doncker en mede gemachtigde van Jan Claesse, 
Aert Claesse, Joost Geerlofse, getrouwd met 
Neeltgen Claesse, Leendert Cornelisse, getrouwd 
met Maertegn Claesdr, Elisabeth Claesse, 
bijgestaan door voornoemde Jan Janse haar oom 
en gekozen voogd, hebben verkocht aan Cornelis 
Janse Bos 8 hond op Beijerse nz, strekkende van 
de halve Tiendwetering af noordwaarts tot de 
dwarssloot toe (O = de verkopers; W = Cornelis 
Janse Coolwijck). 

56 / 41 -- 16 februari 1655 
Hermen Maertense en Hubert Claesse sluiten een 
eeuwigdurende overeenkomst over een nader te 
noemen erf en zijpad, door bemiddeling van Frans 
Tonisse en Mees Pieterse, Pieter Pieterse.  
De oude "lootcedulle" die tussen hun voorgangers 
was gemaakt is niet meer van kracht.  
Hubert Claesse zal de goederen die in de Heuvel 
van Dirck Neel Claesse "hijt"(?), binnen drie jaar 
daaruit halen, zo ver als de middelmuur ligt. 

56 / 42 -- 20 mei 1655 
Aryen Janse en Willem Jonius (?), notaris, als 
curators van de desolate boedel van Niesje Dircks 
Koy, weduwe van Cornelis Cornelisse Koy, in leven 
secretaris van Gouderak, hebben verkocht aan 
Pieter Aryense een huis en erf op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de sloot toe (O = de erfgenamen van Goossen 
Pieterse; W = Cornelis Maertense Dier). 

56 / 43 -- (mei 1655) 
Dirck Claesse Backer, Cornelis Cornelisse 
Jongeling, voogden van de weeskinderen van 
Cornelis Cornelisse Hoybou, en Maerten 
Cornelisse hebben verkocht aan Grietgen Gerritse, 
weduwe van Willem Dircxe, 3 morgen op Beijerse 
zz, strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts 
tot de Stolwijkse landscheiding toe (O = Jacob 
Crijnenman; W = Frans Tonisse). 

56 / 45 -- juni 1655 
Jan Janse Vrient, gevolmachtigde van Geertgen 
Aryense, weduwe van Claes Janse Doncker, en van 
Aert Claesse Doncker, Joost Geerlofse, getrouwd 
met Neeltgen Claesdr, Leendert Cornelisse, 
getrouwd met Maritgen Claesdr, Jan Janse Dionys, 
getrouwd met Elisabeth Claesdr, ook als voogd 
van de drie minderjarige weeskinderen van 
Doncker, hebben verkocht aan Claes Claesse, 
Pieter Claesse, Cornelis Claesse en Neeltgen 
Claesse ca. 3 morgen op Beijerse zz, onder de 
jurisdictie van S., strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe 
(O = Cornelis Nannense; W = Aryen Ingense). 

56 / 46 -- juni 1655 
Engel Cornelisse, wonende op de singel bij de 
Potterspoort te Gouda, is schuldig aan Cornelis 
Mathijsse een jaarlijkse losrente van ƒ 15. 

56 / 47 -- 7 juni 1655 
Willem Willemse is schuldig aan Grietgen Claes 
Butter een jaarlijkse losrente van ƒ 16. 

56 / 48 -- 10 juni 1655 
Pieter Harmense, getrouwd met Weyntgen 
Cornelis, heeft gecedeerd aan Cornelis Cornelisse 
Jongelingh ca. 1/6 deel van 2 1/2 morgen 75 
roeden, liggende op Beijerse zz, met de koper 
gemeenschappelijk, strekkende in het geheel van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Cornelis Buyren c.s.; W = 
Grietgen Pieterse c.s.). 

56 / 49 -- (1655) 
Geertgen Aryense, weduwe van Claes Janse 
Doncker, bijgestaan door Leendert Ariense, haar 
broer, voor de ene helft, en Jan Janse Vrients, als 
gemachtigde van de meerderjarige en 
minderjarige weeskinderen van Claes Janse 
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Doncker, hebben verkocht aan Cornelis Aryense ...  
(Verder afgebroken akte.) 

56 / 50 -- 19 december (?) 1655 
Jan Jan Vrients als voogd van de drie 
weeskinderen van Claes Janse Doncker en 
gemachtigde van Jan Claesse, Aert Claesse, 
Leendert Cornelisse, getrouwd met Maritgen 
Claesdr, Joost Geerlofse, getrouwd met Neeltgen 
Claesdr, Jan Janse Dionys getrouwd met Elisabeth 
Claesdr, voor de ene helft, en Geertgen Aryense, 
weduwe van Claes Janse Doncker, voor de 
wederhelft, hebben verkocht aan Cornelis 
Nannense en Geertgen Nannense ca. 1 1/3 hond 
liggende in het Vrijland (O en Z = de weduwe van 
Dirck Janse). 

56 / 51 -- 19 december 1655 
Geertgen Aryense, weduwe van Claes Doncker, 
heeft verkocht aan Cornelis en Geertgen 
Nannnense 6 morgen op Beijerse zz, met huis, 
berg, schuur, bepoting daarop staande, 
strekkende van de halve Voorwetering af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O en W = de koper). 

56 / 54 -- (1655) 
Heyndrick Janse de Boer, schout, Louweris Clsesse 
en Anthonis Claesse van Damme, gezworenen.  
Aryen Jacob Phillipse is schuldig aan Michiel 
Cornelisse Coyman en Cornelis Michielse de som 
van ƒ 600.  
(Deze akte is doorgestreept.) 

56 / 54 -- 23 december 1655 
Michiel Cornelisse Coyman en Cornelis Michielse 
hebben verkocht aan Aryen Jacobse een huis en 
erf, berg, schuur, staande op de Voorwetering van 
Bovenkerk, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de Perck toe (O = Claes 
Leendertse; W = de steeg). 

56 / 54 -- 23 december 1655 
Aryen Jacobse, wonende aan de Vliet, is schuldig 
aan Willem Jacob Phillipse, Willem Ariense Croon 
en Michiel Cornelis Symonse elk voor 1/3 een 
jaarlijkse losrente van ƒ 37, onder verband van een 
huis en erf, staande op Bovenkerk nz, strekkende 
van de Voorwetering af noordwaarts tot de Perck 
toe. 

56 / 55 -- 8 februari 1656 
Jan Janse Vervliet is schuldig aan Emerentje 
Pieters Cartier, poorteres van Gouda, een 
jaarlijkse losrente van ƒ 31, onder verband van een 
erf van 6 morgen op Beijerse nz, met huis en erf, 
strekkende van de Voorwetering af,tot de halve 
Gouderakse landscheiding toe (O = de weduwe 
van Jan Jacobse Crijnenman; W = Pieter Dircxe).  
Voorts nog 3 morgen daar gelegen als voren (O = 
Jacob Janse; W = Crijn Phillipse). 

56 / 56 -- 15 mei 1656 
Jan Claes Ellertse heeft overgedragen tweemaal 
1/5 deel van 2 morgen 2 hond land op 
Benedenheul nz, strekkende van de weg af 
noordwaarts tot de dwarssloot toe (O = Aryen 
Aelbertse; W = Neeltgen Leendertse). 

56 / 57 -- 15 mei 1656 
Elisabeth Goossens, bijgestaan door Goossens 
Maertense, ook voor henzelf, Cornelis Janse, 
getrouwd met Aeltgen Goossens, Aert Janse en 
Goosen Luyten in plaats van zijn broer Jan Louten 
hebben verkocht aan Jacob Janse 1 morgen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de sloot af 
noordwaarts tot de dwarssloot van Jan Gerritse 
toe (O = de Kleine Vliet; W = de weduwe en 
kinderen van Cornelis Geerlofsse). 

56 / 58 -- 10 mei 1656 
Heyndrick Janse de Boer, schout, Willem Aryense 
Dionys en Mees Cornelisse Clip, gezworenen.  
Jan Reyerse heeft overgedragen aan Maritgen 
Claesse, weduwe van Leendert Janse Vervliet, 1/3 
deel van 2 morgen in het Hofland, strekkende van 
de Vliet af oostwaarts tot de halve Kasloot toe (O 
= Jan Janse; W = de koper).  
Voorts 1/3 deel van 12 morgen liggende als voren 
(Z = de koopster; N = de weduwe van Cornelis 
Geerlofse). 

56 / 59 -- (mei 1656) 
Jan Cornelisse is schuldig aan ...  
(Afgebroken akte.) 

56 / 59 -- 15 mei 1656 
Cornelis Jan Franse heeft verkocht aan Jan 
Cornelise Blonck de helft van 10 1/2 morgen land 
op Benedenkerk zz, met een helf huis, berg, 
gemeenschappelijk met de koper, strekkende van 
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de Voorwetering af zuidwaarts tot de sloot van 
Cornelis Jan Maertense toe (O = Cornelis Pieterse 
Buerman; W = Jan Claesse Dus). 

56 / 61 -- 10 mei 1656 
Jan Cornelisse Blonck is schuldig aan Aeltgen 
Ariense, poorteres van Gouda, een jaarlijkse 
losrente van ƒ 60 over de hoofdsom van ƒ 1200, 
onder verband van een hofstede van 10 1/2 
morgen met huis, berg, bepoting en beplanting 
daarop staande, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de sloot van Cornelis Janse toe 
(O = Cornelis Pieterse Buerman; W = Jan Claesse 
Dus). 

56 / 62 -- 11 mei 1656 
Geerlof Aryense, Aryen Cornelisse, Reyer 
Symonse, gekozen voogd van Annitgen Aryense, 
erfgenamen van Pieter Ariense Dier, hebben 
verkocht aan Drick Janse Dus 3 1/2 hond land op 
Benedenheul zz, strekkende van de halve 
Tiendwetering af noordwaarts tot de sloot toe (O 
= het weeskind van Ingen Symonse; W = Pouwel 
Symonse c.s.). 

56 / 63 -- 11 mei 1656 
Anthonis Claesse van Dam heeft overgedragen 
aan Mathijs Commerse een huis en erf op de 
noordzijde van het dorp S., strekkende van de 
Heerestraat af noordwaarts tot het erf van 
Magdaleentje Aryense toe (O = de weduwe van 
Jan Maertense Boer; W = de voornoemde 
Magdaleentje Aryense). 

56 / 64 -- 11 mei 1656 
Cornelis Branden, voor zichzelf en als gemachtigde 
van Aryen Branden, Cornelis Janse Backer, 
getrouwd met Ingetgen Branden, Jan Aryense 
getrouwd met Willemgen Branden en Ploentgen 
Branden, voorts van Jan Jacobse Verblom, 
getrouwd met Geertgen Cornelisdr, voorts van 
Willem Janse, Leendert en Cornelis Janse, Pieter 
Claesse, getrouwd met Lijsbet Janse, allen 
erfgenamen ab intestato, hebben overgedragen 
aam Hubert Claesse ca. 4 1/2 morgen liggende op 
Beijerse zz, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= de weduwe van Pieter Jacobse; W = Pieter 
Pieterse Roes). 

56 / 65 -- (mei 1656) 
Maerten Aelbertse is schuldig aan de twee 
minderjarige weeskinderen van Maerten Aryense 
een jaarlijkse losrente van ƒ 20.  
(Deze akte is doorgestreept.) 

56 / 66 -- 12 mei 1656 
Cornelis Jan Franse is schuldig aan de armen van S. 
een jaarlijkse losrente van ƒ 35 onder verband van 
3 morgen 1 hond land op Bovenkerk zz, haar 
jegens Leendert Aertse "afgeloot" (O = Dirck 
Aertse; W = Aryen Cornelisse Centen). 

56 / 67 -- 25 mei 1656 
Pieter Dirckse Hoymayer, getrouwd met Aefgen 
Cornelisdr, heeft verkocht aan Cornelis Jacobse en 
Jacob Jacobse ca. 6 1/2 hond op Bovenkerk nz, in 
het Hofland, strekkende van de Vliet af oostwaarts 
ter halve Kasloot toe (O en Z = Weyntgen Floren; 
N = Govert Cornelisse). 

56 / 68 -- (1656) 
Jan Ariense is schuldig aan de weduwe en het 
weeskind van Jan Ariense Dionys een jaarlijkse 
losrente van ƒ 21:5:0.  
(Deze akte is doorgestreept.) 

56 / 69 -- 4 september 1656 
Maritgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis 
Goossense Korter, bijgestaan door Cornelis 
Leendertse, is schuldig aan Maritgen Cornelisdr, 
weduwe van Gerrit de Licht een jaarlijkse losrente 
van ƒ 40 onder verband van 6 morgen op Beijerse 
zz, met huis, berg, schuur en bepoting daarop 
staande, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= comparante; W = Maritgen Jansse), voorts nog 3 
morgen gelegen als voren, zoals die jegens 
Marijtgen Janse "afgeloot" is (O = Pieter Pieterse 
Roest; W = de voornoemde 6 morgen). 

56 / 70 -- 4 september 1656 
Aert Symonse, getrouwd met Druyfgen Cornelisdr, 
heeft verkocht aan Leendert Claesse backer zijn 
deel dat hem toekomst in 4 1/2 morgen op 
Bovenkerk nz, gemeenschappelijk met de koper (O 
= Neeltgen Jans; W = Cornelis Janse Ruyter). 

56 / 71 -- 5 september 1656 
Leendert Ghijbertse, scheepmaker, is schuldig aan 
de weduwe en erfgenamen van Cornelis 
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Goossense Korver de som van ƒ 230 wegens de 
koop van een erfje op Benedenkerk zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot Jacob 
Ariense erf toe, volgens voorwaarden van 2 april 
1650. 

56 / 72 -- 8 september 1656 
Maritgen Cornelisdr, weduwe van Jan Cornelisse 
Goossense Korver, bijgestaan door Cornelis 
Leendertse, Goossen Louwerisse zich sterk 
makende voor zijn broer, Lijsbeth Goossense, 
Goosen Maertense en Cornelis Janse, man van 
Aeltgen Goossens, hebben verkocht aan Leendert 
Ghijsbertse een erf op Benedenkerk zz, met een 
huis en getimmerte erop staande, strekkende van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de weduwe van 
Jacob Aryense toe (O = Jan Cornelisse Verdoolt; W 
= Aryen Tonisse), zoals Cornelis Goossense in zijn 
leven de voornoemde Leendert Ghijbertse 
verkocht heeft. 

56 / 73 -- 8 september 1656 
Leendert Ghijbertse is schuldig aan de 
gezamenlijke erfgenamen van Cornelis Goossense 
een jaarlijkse losrente van ƒ 24 onder verband van 
voornoemd erfje op de Benedenkerk zz. 

56 / 74 -- 10 oktober 1656 
Hendrick Janse de Boer, schout, Arien Ingense en 
Cornelis Joosten gezworenen.  
Cornelis Leendertse als gemachtigde van Maritgen 
Cornelisdr, weduwe van Cornelis Goossense 
Korver, voor de ene helft, Goossen Maertense 
voor zichzelf en als gemachtigde van Elisabeth 
Goossensdr, Cornelis Janse, getrouwd met Aeltgen 
Goossense, en Aert Janse, Goossen Louwerisse 
voor zichzelf en in plaats van Jan Louwerisse, als 
voogd van het weeskind van Niesje Louwerisse, 
hebben overgedragen aan Dirck Aryense ca. 2 
hond op Benedenkerk nz, strekkende van de 
Kleine Vliet af westwaarts tot de halve sloot en 
reepalen van Maettgen Cornelis (N = nu Jacob 
Jacobse Maes). 

56 / 75 -- 9 oktober 1656 
Govert Claes Ellertse heeft getransporteerd aan 
Claes Claesse Dircka en Adriaen Cornelisse, 
secretaris, een rentebrief die hij sprekende heeft 
op Wouter Hendricxe Dros, smid te S., 
inhoudende de jaarlijkse losrente van ƒ 25. 

56 / 76 -- 5 november 1656 
Jan Claesse Doncker heeft gecedeerd aan 
Leentgen Aryense en Cornelis Aryense ca. 4 
morgen 1 hond op Beijerse nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = de koper zelf; W = Cornelis 
Janse Coelen). 

56 / 77 -- november 1656 
Jan Claesse Doncker, Aert Claesse Doncker, Joost 
Geerlofse, getrouwd met Neeltgen Claesse, 
Leendert Cornelisse, getrouwd met Maertegn 
Claesdr, en Jan Janse de Jonge, getrouwd met 
Elisabeth Claesse, hebben verkocht aan Geertgen 
Aryense 5 delen van de helft van 5 morgen op 
Benedenheul nz, strekkende van de Voorwetering 
af noordwaarts ter halve Gouderakse 
landscheiding toe (O = Pieter Pieterse van Roelen; 
W = de koper). 

56 / 78 -- 6 november 1656 
Joost Geerlofse, als gemachtigde van Geertgen 
Ariense, weduwe van Claes Janse Dircka, en van 
Jan Jan Dirckse, voogd van de drie minderjarige 
weeskinderen van Claes Janse en van Aert en Jan 
Docker en van Leendert Cornelisse, getrouwd met 
Martgen Claesdr, en Jan Janse Dionys, getrouwd 
met Elisabeth Claesdr, hebben verkocht aan Roel 
Janse Wassenburgh ca. 1 morgen 4 1/2 hond in 
het Vrijland, strekkende van de Kleine Vliet af 
westwaarts ter halve Kasloot toe (Z = Cornelis 
Michielse; N = de weduwe en kinderen van Jacob 
Cryenenman). 

56 / 44 -- 10 mei 1655 (tekst: 1657) 
Hendrick Janse, schout, Willem Aryense Dionys en 
Mees Cornelisse Clip, gezworenen.  
Aeltgen Claesse, weduwe en testamentaire 
boedelhoudster van Jacob Janse Muys, bijgestaan 
door Jan Claesse den Boer, haar broer, heeft 
verkocht aan Jan Jorisse een huis en erf op het 
dorp, strekkende van de Heerestraat af zuidwaarts 
tot Jacob Jorisse toe (O = nu Jan Reyerse; W = de 
Kerksteeg). 

56 / 79 -- 23 april 1657 
Willem Willemse Cocq, getrouwd met Eva 
Wijnantse, heeft verkocht aan Heyndrick 
Cornelisse den Rijcke een 1/2 huis, met berg en 
schuur enz., met het erf van dien, zoowel aan de 
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oost- als aan de westzijde, strekkende van de 
steeg voorts ter Beijerse kamp, strekkende mede 
van de halve Huisweg af zuidwaarts ter halve 
Tiendwetering toe (O = de weduwe van Dirck 
Janse Treest; W = Commer Janse). 

56 / 80 -- 3 mei 1657 
Dirck Commerse heeft verkocht aan Cornelis 
Jacobse alias Nelis Aelen een huis en erf aan dde 
Achterstraat zz, strekkende van de Heerestraat af 
zuidwaarts tot over de sloot ter halve Put toe (O = 
Goossen Meesse; W = Meynsgen Meesse) volgens 
de afscheidende heining aan beide zijden, 
koopsom ƒ 1050, voorwaarden 12-5-1655. 

56 / 81 -- 7 mei 1657 
Govert Claesse en Mees Jacobse, voogden en 
curators over de boedel van Jan Claesse Botter, 
hebben verkocht aan Abraham Snouck (?), in 
leven predikant te S., een huis en erf in de 
Achterstraat, strekkende van de halve straat af 
zuidwaarts tot de halve sloot toe (O = Wouter 
Heyndricxe Smit; W = Aryen Cornelisse, nu 
Heyndrick Meese), volgende aan weerszijden de 
scheiding volgens de oude cedulle, zoals zij 
comparanten "de voornoemde haer moeder" 
verkocht hebben. 

56 / 82 -- 17 mei 1657 
Leendert Cornelisse heeft verkocht aan Jan 
Maertense Griet 1 morgen op Benedenkerk zz, 
strekkende van de Put of de halve sloot af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Cornelis 
Michielse; W = Goossen Maertense). De koopsom 
is ƒ 500. 

56 / 83 -- 16 mei 1657 
Jan Cornelisse Blonck is schuldig aan Aeffgen 
Benninx, poorteres van Gouda, een jaarlijkse 
losrente van ƒ 62:10:0, te verschijnen op 17 mei 
1658, hoofdsom ƒ 1000, verhypothekeerd op 10 
1/2 morgen op Benedenkerk zz met huis, berg, 
schuur enz., strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de sloot van Cornelis Janse 
Maertense toe (O = Cornelis Jaep Pieterse; W = 
Jan Claesse Dus). 

56 / 84 -- 17 mei 1657 
Claes Claesse Pauw, onze mede buurknecht in 
Beijerse, heeft verkocht aan Jan Aertse, wonende 

in Gouderak, een jaarlijkse losrente van ƒ 29, eerst 
rentebetaling op meidag 1658; hoofdsom ƒ 726, 
verzekerd op 3 morgen op Beijerse zz, strekkende 
van de halve Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Cornelis 
Nannense; W = Aryen Ingense Cley). 

56 / 85 -- 17 mei 1657 
Cornelis Janse Dus heeft verkocht aan Aryen 
Aelbertse 2 morgen 3 hond op Benedenheul zz, 
strekkende van de weg af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Aryen Cornelis Theunen; 
W = Neeltgen Leendertse). Koopsom ƒ 2450. 

56 / 86 -- 17 mei 1657 
Aeltgen Cornelisdr en Cornelis Aryense, 
schoolmeester te S, hebben verkocht aan Cornelis 
Janse Dus 1/2 morgen land op Benedenheul zz, 
strekkende van de halve sloot van Nanne Claesse 
af zuidwaarts tot de sloot van Mees Jacobse c.s. 
toe (O = Coenen Aelen; W = Cornelis Aelen c.s.), 
zoals Gerrit Janse Cocq in zijn leven aan 
voornoemde Cornelis Janse Dus verkocht heeft. 
Koopsom ƒ 200. 

56 / 87 -- 31 mei 1657 
Cornelis Janse Ruyter, getrouwd met Machtelgen 
Ingensdr (in de marge: Cornelis Janse, Aelmia 
Janse) voor zichzelf, en zich sterk makende voor 
de kinderen van wijlen Jan Janse Backer heeft 
verkocht aan Cornelis Janse Schenk en Dirck Janse 
en Pieter Heyndricxe een opkamer en boomgaard, 
strekkende van de halve Voowetering af 
zuidwaarts in het huis tot de halve middenmuur 
en eensdeels zuidwaarts tot de sloot toe (O en W 
= de kopers). Koopsom ƒ 400. 

56 / 88 -- 22 mei 1657 
Adriaen Cornelisse, secretaris te S, gemachtigde 
van Maritgen Jacobse, weduwe van Adryaen 
Franse, schout, heeft verkocht aan Willem 
Hubertse 2 morgen op Benedenkerk zz, 
strekkende van de halve dwarssloot af zuidwaarts 
tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = de kinderen 
van wijlen Cornelis Ockerse; W = Lijsbeth 
Goossense). 

56 / 89 -- 20 mei 1657 
Hubert Willemse voor de ene helft en Claes 
Leendertse, getrouwd geweest met Maritgen 
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Willemsdr, Cornelis Willemse voogd van NN, in 
zijn leven schout te S., en Frans Cornelisse, 
getrouwd met Stijntgen Willemse, hebben 
verkocht aan Weyntgen Flooren, weduwe van Jan 
Jacobse,  
a) 4 morgen 75 roeden op Beijerse nz in een 
hofstede, groot 9 morgen met de koopster 
gemeenschappelijk, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de halve 
Gouderakse landscheiding toe (O = Willem Janse 
c.s.; W = Jan Janse Vervliet);  
b) de helft van 3 morgen op Beijerse zz, 
gemeenschappelijk met de koopster, strekkende 
van de halve Voorwetering af zuidwaarts tot de 
halve sloot van het werfje van Cornelis Janse 
Coolen toe (O = Cornelis Rijters (?); W = Cornelis 
Janse);  
c) 1/4 uit 1/4 van 1 morgen 1/2 hond in het 
Vrijland, mede met de koopster 
gemeenschappelijk, strekkende in het geheel van 
de Kleine Vliet af westwaarts op tot de Kasloot toe 
(Z = Koen Janse; N = de weduwe van Dirck Janse). 
Koopsom ƒ 3325. 

56 / 90 -- 30 mei 1657 
Gerrit Heyndrickse Wout en Jacob Pieter Coelen, 
getrouwd geweest met Heyndrickje Heyndricksdr, 
met machtiging volgens de vertichting voor schout 
en weesmannen gedaan, hebben verkocht aan 
Aert Bastiaense, gehuwd met Jannetgen Dircks, 
een huis en erf op het dorp S., strekkende van de 
Heerenstraat af zuidwaarts tot de kelderkamer 
van de weduwe van Maerten Aryense Dus, voorts 
met het voorhuis en haardstede tot Jacob 
Michielse en Leendert Aertse toe (O = de 
Heerenstraat en de voornoemde weduwe; W = 
Jan Aryense Oly), volgens de kavelcedulle d.d. 19-
4-1640, belast met ƒ 500 kapitaal, toekomende 
Goossen Maertense, zoon van Maerten 
Goossense, met nog 6 stuivers toekomende de 
kerk van S. en 10 stuivers de armen van S. 

56 / 91 -- 7 juni 1657 
Commer Janse heeft verkocht aan Dirck Cornelisse 
Prins 4 1/2 morgen op Benedenheul zz, 
strekkende van de halve Huisweg zuidwaarts tot 
de halve Kasloot toe (O = Commer Janse; W = de 
koper). Koopsom ƒ 2475. 

56 / 92 -- 7 juni 1657 
Aryen Voppen heeft verkocht aan Pieter 
Leendertse 2 morgen op Benedenheul nz, 
strekkende van de halve Kasloot af tot de halve 
landscheiding toe (O = Goossen Leendertse; W = 
Pieter Claesse). Koopsom ƒ 700. 

56 / 93 -- 10 juli 1657 
Jasper Baltusse Venroe, burger van Schoonhoven, 
heeft verkocht aan Jan Pieter Theunisz:  
a) een huis, schuur en erf, op de zuidzijde van het 
dorp S., strekkende van de Heerenstraat af 
zuidwaarts tot de schuur en het erf van Leendert 
Aertse toe (O = Jan Aryense Oly; W = Jan 
Reyersee);  
b) 2 morgen hennepland op Benedenkerk zz, in 
het Kerkeland, strekkende van de halve sloot af 
zuidwaarts tot de sloot van Aryen Janse Dionys 
toe (O = Aechge Jacobs Decker; W = de 
gemenelandse Vliet).  
Aechgen Jacobs zal het gangpad moeten 
onderhouden tot de weg toe.  
Koopsom ƒ 2400.  
Voorwaarden 3-6-1657 volgens de sententie van 
het Hof van Holland. 

56 / 95 -- 9 november 1657 
Jan Goossense heeft verkocht aan Jan Leendertse 
11 morgen op Beijerse zz onder de jurisdictie van 
S., met daarop een huis staande, strekkende van 
de Achterstraat af zuidwaarts met de geer tot 
Hendrick Cornelisse land toe (O = Cornelis 
Maertense Dier; W = Ingen NN kinderen). 
Koopsom ƒ 3500. 

56 / 96 -- 9 november 1657 
Jan Leendertse is schuldig aan Jan Goossense ƒ 
1500 wegens bovenstaande koop. 

56 / 97 -- 15 november 1657 
Aryen Jacob Phillipse heeft verkocht aan Michiel 
Cornelisse Koyman en Willem Aryense Dros een 
huis, erf, berg, schuur enz. op Bovenkerk nz, 
strekkende van de halve Voorwetering af 
noordwaarts op tot de Perck toe (O = Claes 
Claesse Dircka; W = de steeg die gemaakt moet 
worden door de kopers (doorgehaald: de weduwe 
en kinderen van Jacob Janse Muys)). Verdere 
voorwaarden: twee rentebrieven.  
a) de oudste van ƒ 600, verleden ten gunste van 
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Michiel Cornelisse Koyman;  
b) ƒ 1100 ten gunste van voornoemde Koyman, 
Willem Jacob Phillipse en Willem Aryense Dros. 
Een obligatie van dezelfde som die zij als borgen 
aangenomen hebben voor en naast hem 
comparant te passeren ten behoeve van Claes 
Cornelisse en Geertgen Nannense kinderen, 
volgens concept d.d. 20-8-1653, op grond van 
willig decreet van het Hof van Holland. 

56 / 103 -- 20 mei 1657 
Neeltgen Claesse, weduwe en testamentaire 
boedelhoudster van Maerten Aryense Dus, 
bijgestaan door Aryen Cornelisse, heeft verkocht 
aan Aert Bastiaense de ene helft van een huis en 
erf, op de zuidzijde van het dorp S., waar de 
verkoopster in woont of bewoond heeft, 
strekkende van de voornoemde verkoopster paal 
af tot Frans Dircxe erf of huis toe (O = de 
Heerenstraat; W = de koper). 

56 / 98 -- 18 januari 1658 
Cornelis Heyndrickse van Donck, getrouwd met 
Neeltgen Leendertse Koy, heeft verkocht aan 
Sweer Claesse, burger van Gouda, een kustingbrief 
van ƒ 10050, waarop afgelost is ƒ 5000, gepasseerd 
ten laste van Heyndrick Harmense Trist d.d. 10-7-
1645. 

56 / 99 -- 22 februari 1658 
Maritgen Cornelisdr, wonende in Beijerse, 
bijgestaan door Cornelis Leendertse, is schuldig 
aan Cornelis Daemsz Hoogenbergh, wonende te 
Gouda, een jaarlijkse losrente van ƒ 65 (eerste 
jaarrente d.d. 22-2-1657) onder verband van 6 
morgen op Beijerse zz, met huis, berg, schuur enz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de Stolwijkse landscheiding toe (O = Maritgen Jans 
erf; W = Cornelis Phillipse c.s.). 
Voorts 12 morgen op Beijerse zz, strekkende als 
voren van de Voorwetering af tot de Kampsloot 
toe (O = Pieter Pieterse; W = de voornoemde NN).  
Voorts 1 1/2 hond op Beijerse zz., strekkende van 
de Kampsloot af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (belend als voren). 

56 / 102 -- 13 juni 1658 
Leendert Cornelisse den Boer heeft verkocht aan 
Dirck Cornelisse Prins 2 morgen op Benedenheul 
zz, strekkende van de halve Voorweg af 

zuidwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = de 
weduwe van Heyndrick Heyndricxe; W = de 
koper).  
De voornoemde weduwe mag haar werfje, dat 
afgerasterd is op kopers land, en de steeg tot de 
weg toe aan mogen rijden, jagen en draven enz. 
Zij moet het voorste eind van de steeg met het 
hoofdeind op de steegzijde maken tot de Reepaal 
toe. 

56 / 104 -- (1658) 
Willem Willemse Cocq, getrouwd met Yeffgen 
Symonse, heeft verkocht aan Symon Cornelisse 2 
morgen op Benedenheul zz, strekkende van de 
dwarssloot af zuidwaarts tot de Kasloot toe (O = 
Jacob Leendertse; W = Pouwel Symonse). 

56 / 105 -- (1658) 
Voornoemde comparant heeft nog verkocht aan 
Matheus Dircxe 1/2 morgen op Benedenheul zz, 
strekkende van de Voorweg af zuidwaarts tot de 
Kasloot toe (O = de weduwe van Cornelis 
Matheusz; W = de koper). 

56 / 106 -- 25 mei 1658 
Leendert Aertse, gemachtigde van Leendert 
Ellertse, heeft verkocht aan Goessen Maertense:  
a) 1/4 van 2 morgen op Benedenheul nz, 
strekkende in het geheel van de weg af 
noordwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = 
Geerlof Ariejse Pierlincq; W = Pouwel Symonse);  
b) 1/4 hond hennepland, op Benedenheul nz, 
gemeenschappelijk met de koper, strekkende van 
de paal af zuidwaarts tot de halve sloot toe (O = 
de weduwe van Cornelis Cornelisse Clip; W = Jan 
Gerritse). 

56 / 107 -- 24 juni 1658 
Jan Aryense van Dam, getrouwd met Leentgen 
Leendertse, heeft verkocht aan Jacob Leendertse 
4 morgen 2 hond op Benedenheul zz, strekkende 
van de halve dwarssloot af tot de halve Kasloot 
toe (O = Symon Cornelisse; W = Willem Willemse 
Cocq). Koopsom ƒ 1350. 

56 / 108 -- 24 juni 1658 
Jan Hendrickse Streefland, getrouwd met 
Maritgen Hubertsdr, Gerrit Maertense, getrouwd 
met Machtelgen Hubertsdr, Jasper Tonisse, 
getrouwd met Elisabeth Hubertse, hebben 
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verkocht aan Jan Hubertse en Willem Hubertse 
3/5 deel van 2 morgen 2 hond in Koolwijk, met 
elkander gemeenschappelijk, strekkende van de 
halve wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe 
(O = de weduwe van Jan Aryense Backer; W = 
Cornelis Joosten). Koopsom ƒ 840. 

56 / 109 -- 15 mei 1658 
Pieter Cornelisse heeft verkocht aan Nanne 
Aryense 3 morgen op Benedenheul nz, strekkende 
van de dwarssloot af noordwaarts tot in Beijerse 
toe (O = Heyndrick Cornelisse; W = Matheus 
Dircxe). Koopsom ƒ 2150. 

56 / 110 -- 21 mei 1658 
Cornelis Cornelisse, Mathijs Cornelisse, Dirck 
Willemse en Cornelis Claesse getrouwd met 
Grietgen Willemsdr, hebben verkocht aan Aryen 
Aelbertse 4 morgen op Benedenheul zz, 
strekkende van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Koolwijkse wegsloot toe (O = 
het weeskind van Grietgen Aelbertse; W = Dirck 
Commerse). Koopsom ƒ 3600. 

56 / 111 -- 25 mei 1658 
Cornelis Jan Franse (doorgehaald: Matheus 
Commerse) heeft verkocht aan Cornelis Jan Franse 
(sic) een korenwindmolen, staande naast de 
Koolwijkse weg, met het erf, op Benedenkerk zz, 
Koopsom ƒ 4000. 

56 / 112 -- 25 mei 1658 
Cornelis Jan Franse is schuldig aan Matheus 
Commerse een jaarlijkse losrente van ƒ 8, te 
verschijnen in mei - de eerste maal in 1659 - onder 
verband van voornoemde windmolen. 

56 / 113 -- 25 mei 1658 
Cornelis Jan Franse is schuldig aan Aeltgen 
Aryense van Rijswijck, poorteres van Gouda, een 
jaarlijkse losrente van ƒ 27, te verschijnen op 25 
mei - de eerste maal in 1659 -, onder verband van 
de windmolen. 

56 / 114 -- 29 mei 1658 
Aryen Symonse, getrouwd met Neeltgen 
Willemsdr, voor zichzelf, Aryen Aryense als 
gemachtigde van Grietgen Dircxe en de kinderen 
van Neeltgen Dircxe, en Dirck Cornelisse voor 
zichzelf, in die hoedanigheid erfgenamen van 
Ingen Janse Cleyn voor 1/4 deel, voorts Cornelis 

Janse Wiltvanck mede voor zichzelf, Jan Brouck, 
schout, mede voor zichzelf en als recht verkregen 
hebbende van Neeltgen Dircxe Bell (?), vrouw van 
Aryen Claesse Brouck (doorgehaald: Pieter Janse 
Petoom als recht verkregen hebbende), de 
voornoemde Cornelis Wiltvanck en Jan Brouck 
zich sterk makende voor de weduwe van Engel 
Claesse Brouck, Pieter Janse Petoom als recht 
verkregen hebbende van Jan Jacobse van 
Leeuwen, getrouwd met Maritgen Claesdr Brouck, 
Michiel Pieterse, Leendert Pieterse, Antonis Janse 
Steenbacker, getrouwd met Grietgen Pietersdr, 
ieder mede voor zichzelf en zich sterk makende 
voor het weeskind van Jan Pieterse, Heyndrick 
Crijnen Trompert, getrouwd met Neeltgen 
Pietersdr, Jan Bouwense Versluys de Jonge, Gerrit 
Leysteren, getrouwd met Ariaentgen Bouwemsdr, 
mede elk voor zichzelf, Aryen Janse als 
gemachtigde van de regenten van de Heilige Geest 
armen van Gouda, in die hoedanigheid, Jan 
Bouwense en Ghijbert Claesse, Pieter Bouwense, 
de voornoemde Jan Bouwense Versluys de Jonge 
als gemachtigde van Aryen Bouwense, Aert Dircxe 
Thoen, getrouwd met Weyntgen Bouwensdr, als 
mede transport hebbende van Ingetgen Pietersdr, 
haar moeder, allen samen in die hoedanigheid 
mede erfgenamen voor 1/4 deel van wijlen Inegen 
Janse Cleyn.  
Weyntgen Heyndricxe en Jan Brentse getrouwd 
met Bartgen Heyndricxdr, de voornoemde (?) Crijn 
Heyndricxe Trompert en Jan Brantsz Moyman als 
voogden over de kinderen van Crijn Pieterse en 
van Ingetgen Dircxdr, Cornelis Janse en Maerten 
Janse, zonen van Neeltgen Aryense elk voor 
zichzelf en in plaats van en zich sterk makende 
voor hun broers en zusters, en Aryen Janse, zoon 
van Ingetgen Aryense, in die hoedanigheid mede 
erfgenamen voor het resterende (?).1/4 deel van 
Inegen Janse Cleyn, allen samen voor 2/3 deel.  
Cornelis Japen Roes, Cornelis Jan Leeuwen, 
getrouwd met Dircxgen Jansdr, Wouter Cornelisse 
de Haen voor hemzelf en zich sterk makende voor 
Nelletgen Jacobsdr (vermelding Hof van Holland 
reg. 4563/23-7-1662), Cornelis Cornelisse 
Metselaer, getrouwd met Gonge (?) Jans 
(vermelding St. 12-12-1627), Jan Antonisse van 
Putten, getrouwd met Grietgen Leendertsdr, voor 
zichzelf en zich sterk makende voor Maritgen 
Joosten, ook voor Adriaentgen Leendertsdr 
(vermelding Hof van Holland reg. 4568/8-6-1682), 



Stolwijk                      analyses akten oud-rechterlijk archief 1653-1718                             13 

 

Aryen Pieterse Bouter, getrouwd met Crintgen 
Cors, Jacob Joosten Versteegh, getrouwd met 
Machtelgen Aertsdr, allen in die hoedanigheid 
erfgenamen van Aryen Inegen Cleyn; voorts 
Harmen Maertense voor zichzelf, Cornelis 
Leendertse, Claes Leendertse mede voor zichzelf 
en zich sterk makende voor Maritgen Leendertsdr, 
Dirck Claesse Pauw, getrouwd met Dirckgen 
Leendertsdr, en de voornoemde Harmen 
Maertense in plaats van en zich sterk makende 
voor zijn broers en zusters, mitsgaders voor de 
kinderen van Leentgen Maertense en Neeltgen 
Maertensdr, als samen in die hoedanigheid 
erfgenamen van Ariaentgen Maertense, samen 
voor 1/3 deel.  
Comparanten hebben verkocht aan Jan Aryense 
Snoey 3 morgen op Beijerse zz onder de jurisdictie 
van S., strekkende van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse lantscheiding toe (O = 
Claes Claesse Pauw; W = de weduwe van Pieter 
Jacobse Piera). 

56 / 115 -- 29 mei 1658 
Dezelve erfgenamen van Maeysgen Meesse: 2 
morgen 2 hond in het Vrijland, strekkende van de 
Kleine Vliet af noordwaarts tot de halve Kasloot 
toe (Z = de weduwe van Leendert Janse Vervliet; N 
= Cornelis Michielse). 

56 / 116 -- 30 mei 1658 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Geertgen Leendertse ca. 3 hond 
in het Vrijland, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot Govert Hannemanse en de halve 
sloot toe (O = Govert Hannemanse; W = de 
weduwe van Dirck Mathijsse).  

56 / 117 -- 29 mei 1658 
Hendrick Janse den Boer, schout, Leendert Aertse 
en Dirck Claesse Backer, gezworenen.  
Aryense Symonse, getrouwd met Neeltgen 
Willemsd, voor zichzelf, Aryen Aryense als 
gemachtigde van Geertgen Dircxdr, en de verdere 
comparanten voornoemd, hebben verkocht aan 
Dirck Cornelisse een huis en erf, berg, schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande, 
strekkende van de middenmuur volgende de 
Reepalen, zo in het zuiden als noorden geslagen, 
oostwaarts tot de Kleine Vliet toe (Z en N = 
Maritgen Dircxdr).; voorts nog 3 1/2 morgen 

liggende als voren, strekkende van de Kleine Vliet 
af westwaarts tot de Kasloot toe (O en Z = de 
voornoemde Maritgen Dircx; N = de weduwe van 
Leendert Janse Vervliet). 

56 / 118 -- 29 mei 1658 
Cornelis Janse Roes, Cornelis Janse van Leeuwen, 
getrouwd met Dirckgen Jans, Wouter Cornelisse 
de Haen voor zichzelf en zich sterk makende voor 
Neeltgen Jansdr, Cornelis Cornelisse Matselaer, 
getrouwd met Weyntgen Jansdr, Jacob Jacobse 
Loy, getrouwd met Maritgen Jansdr, Jacob Joosten 
Versteegh, getrouwd met Machteltgen Aertsdr, 
Jan Tonisse van Putten als getrouwd met Grietgen 
Leendertsdr, voor henzelf en in plaats van en zich 
sterk makende voor Aryaentgen Leendertsdr en 
Maritgen Joosten, Aryen Pieterse Bouter, 
getrouwd met Crijntgen Cornelisdr, allen in hun 
hoedanigheid van erfgenamen van Aryen Ingense 
Cleyn, voorts Harmen Maertense voor zichzelf en 
zich sterk makende voor de kinderen van zijn 
broer en zuster, alsmede voor de kinderen van 
Leentgen Maertense en Neeltgen Maertensdr, 
voorts Cornelis Leendertse en Claes Leendertse, 
voor henzelf en zich sterk makende voor 
Maertegen Leendertsdr, Dirck Claesse Pauw, 
getrouwd met Dirckgen Leendertsdr, erfgenamen 
van Aryaentgen Maertense, hebben verkocht aan 
Govert Hannemense een kampje land op Beijerse 
zz, inhoudende 1/5 deel van 14 hond land, 
strekkende van de sloot af zuidwaarts tot de sloot 
van Maerten Harmense toe (O = de Kasloot; W = 
deselve). 

56 / 120 -- 29 mei 1658 
Voornoemde comparanten hebben nog verkocht 
aan Harmen Maertense 1/5 deel van 3 morgen op 
Beijerse zz, strekkende in het geheel van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = de weduwe van Cornelis 
Goossense; W = Jan Goossense). Voorts nog 1/5 
deel van 5 morgen liggende als voren, strekkende 
als voren, gemeenschappelijk met Cornelis 
Phillipse (O = Cornelis Nannense; W = Cornelis 
Cornelisse Los). 

56 / 121 -- 29 mei 1658 
Jan Cornelisse Prins, getrouwd met Aryaentgen 
Pieterse, heeft overgedragen aan Maritgen 
Damen 1/4 deel van 3 morgen op Beijerse zz, 
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strekkende in het geheel van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse lantscheiding toe (O = 
Cornelis Nannense; W = Cornelis Mayloyen). 
Voorts nog 1/4 deel van 2 morgen op Beijerse zz, 
strekkende van de Tiendwetering af tot de 
Gouderakse landscheiding toe (O = Maritgen 
Cornelisdr; W = de gemeenschappelijke weg). 

56 / 122 -- 4 juni 1658 
Jan Janse Dionys heeft verkocht aan Willem Jacob 
Phillipse 2 1/2 morgen op Benedenkerk zz, 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = Willem 
Hubertse; W = de koper c.s.). 

56 / 123 -- 20 juni 1658 
Voornoemde comparant heeft nog verkocht aan 
Aeltgen Cornelisdr, weduwe van Gerrit Janse 
Burger, 2 morgen op Benedenkerk zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = de weduwe van Jan 
Cornelisse Verdoolt; W = Maerten Bastiaanse). 

56 / 124 -- 22 juni 1658 
Aryen Claesse Joncker heeft overgedragen aan 
Hubert Aryense Cuyper een huis en erf, op de 
noordzijde van S., strekkende van de weg af 
westwaarts tot de sloot toe (O en Z = Jan Ariense 
van Dam; N = Arien Harmense). 

56 / 125 -- 24 juni 1658 
Jacob Ariense, getrouwd met Maritgen 
Goossensdr, heeft verkocht aan Pieter Aelbertse 
1/3 deel van een hofstede, groot 15 morgen, op 
Beijerse zz, met een 1/3 deel van het huis, berg en 
schuur daarop staande, gemeenschappelijk met 
Jan en Hubert Goossense, strekkende in het 
geheel van de Voorwetering af tot de sloot van de 
koper toe (O = het gemene viertel; W = Geerlof 
Janse c.s.). 

56 / 127 -- 22 juni 1658 
Annitgen Willemse, weduwe van Bruyn Aryaense, 
heeft overgedragen aan Jan Aryense van Dam een 
huis en erf, op de noordzijde van het dorp, 
strekkende van de weg af westwaarts tot de sloot 
toe (Z = Aryen Claesse; N = Hubert Aryense 
Cuyper). 

56 / 128 -- 9 juli 1658 
Hendrick Janse den Boer, schout, en Gerrit 

Hendricxe Wout en Leendert Aertse Trip, 
gezworenen.  
Jan Pieterse heeft overgedragen aan Goossen 
Louwerisse 2 morgen land op Benedenkerk zz, in 
het Kerkeland, strekkende van de sloot af 
zuidwaarts tot de sloot van Aryen Janse Dionys 
toe (O = Aechgen Jacobs Decker; W = de 
gemenelandse Vliet). 

56 / 129 -- 15 juli 1658 
Geerlof Aryense, Aryen Cornelisse, Annitgen 
Aryense, bijgestaan door haar zoon Willem 
Symonse, Pieter Jacobse, Cornelis Cornelisse voor 
zichzelf en als gemachtigde van Jan Korse (?), 
Maritgen Korse (?), Jannitgen Korse (?), 
Commertgen, Neeltgen en Aryaantgen Korse(?), 
Aert Leendertse als gemachtigde van Jan Claesse, 
Maerten Janse voor zichzelf en als voogd van de 
weeskinderen van Aryen Snoy en Cornelis Snoy, 
allen erfgenamen van Pieter Aryense en 
Aryaentgen Jacobsdr, diens overleden vrouw, 
hebben verkocht aan Dirck Cornelisse Prins 7 
morgen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
Voorweg af noordwaarts tot de Graaf toe en de 
Kasloot (O = Symon Claesse; W = Goossen 
Maertense). 

56 / 130 -- 29 mei 1658 
Cornelis Janse Roes, Cornelis Janse van Leeuwen, 
getrouwd met Dirckgen Jansse, Wouter Cornelisse 
de Haen voor zichzelf en zich sterk makende voor 
Nellitgen Jansdr, Cornelis Cornelisse Metselaer, 
getrouwd met Geertgen Jansdr, Arien Pieter 
Bouterse, getrouwd met Crijntgen Cornelisdr, 
Jacob Jacobse Loy, getrouwd met Maritgen 
Aertse, Jacob Jacobse Versteeg, getrouwd met 
Machteltgen Aertsdr, Jan Thonisse van Putten, 
getrouwd met Grietgen Leendertse voor zichzelf 
en in plaatsb van Aryaentgen Leendertsdr, en 
Maritgen Joosten, elk in hun hoedanigheid 
erfgenamen van Aryen Ingense Cley; voorts 
Cornelis Leendertse, Claes Leendertse voor 
zichzelf en zich sterk makende voor Maritgen 
Leendertse, Cornelis Maertense, hun oom en 
diens zuster en zusters kinderen, Dirck Claesse 
Pauw, getrouwd met Dirckje Leendertsdr, allen 
erfgenamen van wijlen Aryaentgen Maertense, 
hebben verkocht aan Harmen Maertense 1/5 deel 
van 3 morgen op Beijerse zz, strekkende in het 
geheel van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
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Stolwijkse landscheiding toe (O = de weduwe van 
Cornelis Goossense; W = Jan Goossense). 

56 / 132 -- 11 februari 1659 
Pieter Aelbertse heeft overgedragen aan Jan 
Cornelisse Stolwijck 3 1/2 morgen op 
Benedenheul zz, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 
Cornelis Ockerse; W = Heyndrick Cornelisse). 

56 / 133 -- 23 april 1659 
Heyndrick Janee den Boer, schout, Huych Dircxe 
en Wouter Cornelisse de Haen, gezworenen.  
Claes Cornelisse Pauw, wonend in Beijerse, is 
schuldig aan Jan Janse Block, burger van Gouda, 
een jaarlijkse losrente van ƒ 600 onder verband 
van 4 1/2 morgen land op Beijerse zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Aryen Cornelisse 
c.s.; W = Pieter Claesse). 

56 / 134 -- (1659) 
Jacob Joosten Versteeg is schuldig aan de armen 
van S. een jaarlijkse losrente van ƒ 5:10:0.(Deze 
akte is doorgestreept). 

56 / 135 -- 12 mei 1659 
Jan Cornelisse Matselaer heeft overgedragen aan 
zijn broer Cornelis Cornelisse een half huis met 
berg en erf, groot 1/2 hond, strekkende van de 
middenmuur af westwaarts tot de sloot van 
Cornelis Gerlofse toe (O en Z = Cornelis Joosten; N 
= Dirck Aryense). Voorts nog 3 hond in het 
Hofland, strekkende van de Vliet af oostwaarts ter 
halve Kasloot toe (Z = Jan Janse Spill; N = Jan Janse 
Vervliet). 

56 / 136 -- 12 mei 1659 
Antonis Cornelisse, man van Maritgen Dircksdr, 
heeft verkocht aan Dirck Cornelisse den Baes 1/6 
deel uit een geheel van 10 morgen met 1/2 hond 
land, op Benedenheul zz en nz, met 1/6 deel van 
de ene helft van de huizing, berg, schuur daarop 
staande, gemeenschappelijk met de koper. 

56 / 137 -- (mei 1659) 
Heyndrick Janse den Boer, schout, Cornelis 
Gerritse Bieman en Wouter Cornelisse de Haen, 
gezworenen.  
Dirck Aryaense Timmerman heeft verkocht aan 
Dirck Cornelisse de Baes 1/6 deel van de ene helft 

van een hofstede van 10 morgen op Benedenheul 
zz en nz. (Verder gelijk aan fol. 136.) 

56 / 138 -- 13 mei 1659 
Leendert Gerritse heeft verkocht aan Niesgen 
Heyndricxe, weduwe van Heyndrick Harmense 
Tocht, 7 hond in het Vrijland, strekkende van de 
Gouderakse landscheiding af zuidwaarts tot de 
sloot of wetering toe (O = de Kleine Vliet; W = Jan 
Janse Spill c.s.). 

56 / 139 -- 13 mei 1659 
Niesgen Heyndricxe, bijgestaan door haar zoon 
Harmen Heyndricxe, is schuldig aan Leendert 
Gerritse de som van ƒ 600, wegens de koop van 
voornoemd land. 

56 / 140 -- 13 mei 1659 
Aryen Jacobse Truye, onze mede confrater, heeft 
verkocht aan Aryen Dircxe Jongenheer 5 morgen 
in Lang Schoonouwen, strekkende van de 
Voorwegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O 
= de verkoper; Z = de weduwe van Jacob Aertse). 

56 / 141 -- 13 mei 1659 
Aert Aertse, zich sterk makende voor Aert 
Ghijsbertse Snoy, getrouwd met Machteltgen 
Aertsdr, heeft verkocht aan Aryen Jacobse c.s. 1/4 
deel van 5 morgen in Schoonouwen, strekkende 
van de wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe 
(O = de koper; W = Claes Aertse c.s.). 

56 / 142 -- 19 mei 1659 
Aefgen Claesdr, weduwe van Pieter Willemse, 
schout van Berkenwoude, heeft verkocht aan 
Hubert Willemse 1/6 deel van 6 morgen op 
Beijerse zz, met de koper gemeenschappelijk, 
strekkende in het geheel van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= Govert Hannenmanse; W = de weduwe van 
Willem Tonisse c.s.). 

56 / 145 -- 16 oktober 1659 
Jacob Leendertse heeft verkocht aan Heyndrick 
Cornelisse de ene helft van 1 morgen op 
Benedenheul zz, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Pieter 
Abramse; W = Dirck Janse Dus). 

56 / 146 -- 21 mei 1659 
Cornelis Janse Roes voor de ene helft en Ghijsbert 
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Bouwense, getrouwd met Maritgen Cornelisdr en 
Cornelis Cornelisse Mejheer als voogd van Jan 
Cornelisse hebben verkocht aan Cornelis 
Leendertse 1 morgen 75 roeden in het Vrijland, 
strekkende van de sloot af noordwaarts ter halve 
sloot toe (O = Jan Pieterse; W = Crijn Phillipse). 

56 / 147 -- 20 mei 1659 
Jan Janse Schouten, zich sterk makende voor zijn 
vader Jan Janse Schouten, heeft overgedragen aan 
Pieter Claesse 1 morgen op Beijerse zz, strekkende 
van de Stolwijkse landscheiding af noordwaarts 
tot de sloot van Claes Pauw toe (O = Jongekendt 
Volck; W = Cornelis Maertense). 

56 / 149 -- 21 mei 1659 
Cornelis Janse Roes voor de ene helft en Ghijsbert 
Cornelisse, getrouwd met Maritgen Cornelisdr, en 
Cornelis Mejheer als voogd van Jan Cornelisse, 
samen voor de wederhelft, zijn schuldig aan Dirck 
Cornelisse Mejheer de som van ƒ 700 en aan Jaep 
Leendertse de som van ƒ 200 wegens geleende 
gelden. 

56 / 150 -- 2 juni 1659 
Jacob Michielse heeft verkocht aan Frans 
Roelofsse een huis en erf op het dorp S., 
strekkende van de Heerenweg af westwaarts op 
tot Aert Bastiaanse erf toe (Z = Leendert Aertse; N 
= de voornoemde Aert Bastiaanse). 

56 / 151 -- 13 juni 1659 
NN den Boer, schout, Ary Janse Truye en Willem 
Hubertse, gezworenen.  
Maerten Bastiaanse heeft verkocht aan Arien 
Dircxe Heer ca. 10 hond in Schoonouwen, 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de Reesloot toe (O = Claes Aertse; W = Jan 
Claesse). 

56 / 152 -- (juni 1659) 
Cornelis Franse is schuldig aan de armen van S. 
een jaarlijkse losrente van ƒ 16, onder verband van 
de helft van 3 morgen 1 hond op Bovenkerk zz (O 
= de kinderen van Dirck Aerttse; W = Aryen 
Cornelisse). Afgelost 13 mei 1662. 

56 / 153 -- 19 juni 1659 
Louweris Wouterse en Jan Cornelisse Pot, 
getrouwd met Maritgen Wouterse, hebben 
verkocht aan Nanne Symonse 1/4 deel van 6 

morgen liggende op Beijerse zz, strekkende in het 
geheel van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O en W = Cornelis 
Claesse de Graeff). 

56 / 154 -- 12 oktober 1659 
Pieter Jacobse van Buyren heeft verkocht aan 
Bastiaan Aryense Metselaer een huis en erfje in de 
Achterstraat, strekkende van de straat af 
noordwaarts tot Leendert Aertse erfje toe (O = 
Hannenman Cornelisse; W = Aryen Cornelisse Cats 
weduwe). 

56 / 154 -- 12 oktober 1659 
Bastiaan Aryense Metselaer heeft verkocht aan 
Gerrit Aeriense een huis en erf in de Achterstraat, 
strekkende van de Heerestraat af noordwaarts tot 
Leendert Aertse erf toe (O = Jan Pieterse; W = 
Heyndrick Meesse). 

56 / 155 -- (1659) 
Aert Bastiaanse, herbergier te S., is schuldig aan 
Jacob Pieterse Coelen een jaarlijkse losrente van ƒ 
16 onder verband van zijn huis en erf op de 
zuidzijde van het dorp, strekkende van de 
Heerestraat af zuidwaarts tot Leendert Aertse en 
Frans de Boomen en Neeltgen Claesse Backer 
huizing toe (O = de Heerestraat en Neeltgen 
Claesse; W = Jan Aryense Clij). 

56 / 156 -- 20 november 1659 
Gerrit Aryense is schuldig aan Meynsgen Meesse 
een jaarlijkse losrente van ƒ 4 onder verband van 
zijn huis en erf in de Achterstraat, strekkende van 
de straat af noordwaarts tot Leendert Aertse erf 
toe (O = Jan Pieterse Hansgen; W = Heyndrick 
Meesse). 

56 / 143 -- (19 mei 1659 is doorgestreept) 9 
september 1660 
NN den Boer, schout, en Aryen Ghijsbertse en 
Govert Janse Muys, gezworenen.  
Hanneman Cornelisse heeft overgedragen aan 
Willem Janse Coolwijck 4 1/2 hond land op Kort 
Schoonouwen, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de Dwarssloot toe (O en W = 
Aeltgen Pieterse Janse). 

56 / 144 -- (19 mei 1659 is doorgestreept) 1 
oktober 1660 
Pieter Claesse Noorlander heeft verkocht aan 
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Cornelis Dircxe 4 1/2 morgen op Beijerse zz, met 
huis, berg, schuur daarop staande, strekkende van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de sloot van 
Koywerf toe (O = Cornelis Janse Coelen; W = Frans 
Tonisse). 

56 / 157 -- (1659 / 1660) 
Dirck van der Burg, getrouwd met Geertgen 
Jansdr, is schuldig aan Frans Dirck Janse een 
jaarlijkse losrente van ƒ 35 onder verband van 4 
morgen land op Benedenkerk zz, strekkende van 
de Tiendwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Pieter Dircxe; W = de 
kinderen van wijlen Cornelis Ockerse). 

56 / 158 -- 15 maart 1660 
Cornelis Janse Ruyter en Tonis Janse Backer voor 
henzelf en zich sterk makende voor Cornelis Janse 
Backer, Ingetgen Jansdr, Elisabeth Jansdr en 
Jannitgen Jansdr, zijn broer en zusters, hebben 
verkocht aan Cornelis Janse, Dirck Janse Schouten 
en Pieter Hendricxe ca. 2 morgen liggende in 12 
morgen zowel op Bovenkerk zz als in 
Schoonouwen. 

56 / 159 -- 15 mei 1660 
Claes Cornelisse Pauw, wonende in Beijerse, is 
schuldig aan Jan Jacobse Block, burger en 
korenkoopman te Goude, een jaarlijkse losrente 
van ƒ 25 onder verband van 4 1/2 morgen op de 
Beijerse zz, onder de jurisdictie van S., strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe, met huis, berg, 
schuur en bepoting daarop staande; voorts nog 3 
morgen ten oosten van het voornoemde perceel 
(O = Jan Aryense c.s.; W = de weduwe van Pieter 
Jacobse Pieba). 

56 / 161 -- 19 mei 1660 
Willem Jacobse heeft gecedeerd aan Aryen Dircxe 
Vader (?) 2 1/2 morgen in Coolwijk, strekkende 
van de Tiendwetering af zuidwaarts tot de sloot 
toe (O = Jan Crijnen; W = Aeltgen Cornelisdr). 

56 / 162 -- 27 mei 1660 
Aert Claesse Doncker heeft overgedragen aan Jan 
Janse Schouten, Claes Janse, Cornelis Janse, en 
Aert Janse Schouten, Gerrit Hendricxe Wout, 
getrouwd met Duyfgen Jansdr, ca. 10 hond land 
op Bovenkerk zz, in 7 morgen land, 

gemeenschappelijk met de kopers, strekkende in 
het geheel van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Schoonouwense wegsloot toe 
(O = Jan Jacobse Schouten; W = Leendert 
Cornelisse c.s.). 

56 / 163 -- 27 mei 1660 
Heyndrick Janse den Boer, schout, Louweris 
Claesse den Boer en Gerrit Janse Muys, 
gezworenen.  
Cornelis Leendertse als gemachtigde van Maritgen 
Cornelisdr, heeft getransporteerd aan Pieter 
Cornelisse Boggedebouck een hoekje erf op 
Beijerse nz, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de drie Reepalen toe. 

56 / 164 -- 29 mei 1660 
Gerrit Aryense Backer, Aryen Cornelisse Backer, 
Aryen Cornelisse, Pieter Aryense Coster, getrouwd 
met Elisabeth Cornelisse, hebben verkocht aan 
Cornelis Heyndricxe 2/3 van 7 morgen land op 
Benedenkerk zz, met huis, berg, schuur daarop 
staande, strekkende in het geheel van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Cornelis Pieterse; W = Jan 
Gerritse); voorts nog 2/3m deel van gelijke 7 
morgen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot Beijerse toe (O = 
Wouter Cornelisse de Haen; W = Jan Maertense). 

56 / 165 -- 1 juni 1660 
Cornelis Hendricxe is schuldig aan Gerrit Aryense 
Backer de som van ƒ 1000 wegens koop van 2/3 
deel van de voornoemde 7 morgen land onder 
verband van voornoemd land. 

56 / 165 -- 19 juni 1660 
Cornelis Janse Ruyter, getrouwd met Machteltje 
Ingense, en Antonis Janse Backer voor zichzelf en 
zich sterk makende voor Elisabeth, Jannitgen en 
Ingetgen Jansdr, hebben verkocht aan Hanneman 
Cornelisse ca. drie hond in Lang Schoonouwen, 
strekkende van de dwarssloot af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van de koper toe (O = Jan Claesse den 
Boer; W = de koper). 

56 / 167 -- 26 juni 1660 
Aryen Claesse Jorisse heeft verkocht aan Meynsje 
Meesse een erfje achter de huizing van Meynsgen 
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Meesse (O en N = deselve; Z = de erfgenamen van 
Jan Janse). 

56 / 168 -- 23 november 1660 
Jan Goossense, wonende in Beijerse, heeft 
verbonden 1/3 deel in de hofstede en landen met 
huis, berg, schuur, bepoting daarop staande, groot 
15 morgen, in Beijerse, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Harmen Maertense c.s.; W 
= de kinderen van Cornelis Maertense Dier), en 
dat voor het onderhoud en de opvoeding van zijn 
vijf weeskinderen Crijntgen, Sier, Pieter, Aechgen 
en Marritgen Jans, verwekt bij Marritgen 
Hendricxe. 

56 / 168 -- 28 november 1660 
Jan Cornelisse Blonck is schuldig aan Cornelis Jan 
Franse een jaarlijkse losrente van ƒ 49 onder 
verband van 10 1/2 morgen land op Benedenkerk 
zz, met huis, berg, schuur, bepoting daarop 
staande, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van de erfgenamen 
van Cornelis Janse Maertense toe (O = Cornelis 
Pieterse; W = Jan Claesse Dus). 

56 / 52 -- 17 oktober 1655 (tekst: 1661) 
Jan Dircxe heeft overgedragen aan Jacob 
Michielse ca. 4 morgen op Bovenkerk nz, 
strekkende van de palen van Gerrit Verkaeyck af 
noordwaarts tot de halve wetering toe (O = Aechje 
Janse; W = Gerrit Verkaeyck). 

56 / 169 -- 5 februari 1661 
Cornelis Abramse voor zichzelf en als voogd van 
zijn broer Nanne Abramse, Aryen Willemse, 
getrouwd met Machteltgen Abramsdr, voorts 
Trintgen en Haesgen Abramse bijgestaan door 
Samuel Dircxe, hebben verkocht aan Meynsgen 
Meesse 2 1/2 morgen en 75 roeden op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de Stolwijkse landscheiding toe (O = Cornelis 
Cornelisse Los; W. Govert Hannemanse). 

56 / 170 -- 2 mei 1661 
Dirck Dircxe van der Burg, getrouwd met Geertgen 
Janse, heeft verkocht aan Leendert Aertse 12 
morgen in Coolwijk, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Tiendwetering 
toe (O = Jan Aertse Oly; W = Jan Hubertse). 

56 / 171 -- 2 mei 1661 
Voornoemde comparant als mede erfgenaam van 
Cornelis Jan Maertense heeft nog verkocht aan 
Cornelis Meesse ca. 3 1/2 morgen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de dwarssloot 
van Jan Cornelisse Blonck af zuidwaarts tot de 
Coolwijkse wegsloot toe (O = Cornelis Pieterse 
Buerman; W = Jan Claesse Dus). 

56 / 172 -- 2 mei 1661 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd ten behoeve van Jan Cornelisse 
Verrijn, Jan Aryense Dros, Claes Aryense 
Jongenheer en Claes Claesse Dircka, elk in die 
hoedanigheid uit kracht van een testamentaire 
dispositie gemaakt door Dirck Claes Dircka, alias 
Koochje, d.d. 1 december 1659 - een 
doorgestreept gedeelte - ca. 4 morgen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering 
af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 
Pieter Dircxe; W = Cornelis Ockerse Volck). 

56 / 173 -- 10 mei 1661 
Cornelis Jan Goossense heeft overgedragen aan 
Nanne Symonse 1/4 deel van 6 morgen land op 
Beijerse zz, gemeenschappelijk met de koper, 
strekkende in het geheel van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
en W = Cornelis Claesse de Graeff). 

56 / 174 -- 1 april 1661 
Chielis Gerritse en Harmen Chielen als 
gemachtigde van Aeltgen Pietersdr, weduwe van 
Nanne Claesse, hebben verkocht aan Jacob 
Jacobse Loy, als man van Geertgen Leendertse en 
ten behoeve van zijn vrouw, en na haar overlijden 
ten behoeve van haar kinderen in huwelijk 
verwekt door Aryen Aryense, wijlen haar eerste 
man, in die hoedanigheid, eerst 5 morgen 5 hond 
met huis, berg, schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, gelegen in Kort Schoonouwen, 
strekkende van de Bachtenaarse Vliet af 
zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = de weduwe 
van Jan Claesse; W = de voornoemde weduwe en 
Jan Janse Backer); voorts nog 3 morgen gelegen 
en strekkend als voren (O = de voornoemde 
weduwe; W = Hannemen Cornelisse); voorts nog 8 
morgen liggende als voren (O = Cornelis Janse 
Ruyter; W = Aryen Janse Dionys). 
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56 / 176 -- 23 juni 1661 
Nanne Gerritse en Nanne Symonse, gekozen 
voogden van Leentgen Janse, hebben verkocht 
aan Pieter Abramse 1/4 deel van 1 morgen 1/4 
hond op Benedenheul zz, met de koper 
gemeenschappelijk (O = Symon Cornelisse; W = 
Heyndrick Cornelisse). 

56 / 177 -- 3 mei 1661 
Claes Cornelisse Clip heeft overgedragen aan 
Nanne Pieterse Boggedebouck ca. 3 morgen 4 1/2 
hond op Benedenkerk nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot Beijerse toe (O = 
Aryen Janse c.s.; W = Ellert Louwerse). 

56 / 178 -- 19 mei 1661 
Heyndrick Janse de Boer, schout, Goossen Meesse 
en Aryen Harmense, gezworenen.  
Jan Wouterse, Louwens Wouterse en Jan 
Cornelisse Pot, getrouwd met Maritgen Wouterse, 
hebben verkocht aan Cornelis Janse Geverden (?) 
de oosterse helft van een hooikamp in Lang 
Schoonouwen, strekkende van de Tiendwetering 
af zuidwaarts tot de weduwe van Jan op 't Hof ( W 
= de koper); voorts nog een kamp weiland met 
een werfje, strekkende van de Reepalen af 
zuidwaarts tot de dwarssloot toe (O = de 
voornoemde weduwe; W = de erfgenamen van 
Nanne Janse); voorts nog de voorste helft van de 
Claespoelwerf, strekkende van de wegsloot af, tot 
de Reepalen toe. 

56 / 179 -- 29 mei 1661 
Claes Jacobse Prins, bijgestaan door Aelbert 
Claesse Prins, en Jacob Claesse Prins, zijn voogden, 
voorts Claes Cornelisse, Jan Claesse, Niesgen 
Aryense, bijgestaan door Dirck Janse Dus, Jan 
Cornelisse en Cornelis Claesse de Graeff, voogden 
van de weeskinderen van het echtpaar Pieter 
Claesse en Maritgen Cornelisse, hebben 
gecedeerd aan Hendrick Janse Boer, Jan Janse en 
Jacob Janse Boer, Mees Jacobse getrouwd met 
Berber Janse, Aert Harmense getrouwd met 
Elisabeth Janse de ene helft van 14 morgen 4 1/2 
hond op Bovenkerk zz, strekkende van de 
Voorwetering af oostwaarts tot de sloot van Aryen 
Cornelisse (O = Leendert Cornelisse; W = Aryen 
Cornelisse). 

56 / 180 -- 10 mei 1661 
Jan Claesse Dus heeft verkocht aan Neeltgen 
Claesse ca. 2 morgen 2 hond in Coolwijk, 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de Reesloot toe (O = Frans Dircxe; W = de 
kinderen van wijlen Jan Aryense Backer). 

56 / 181 -- 11 mei 1661 
Cornelis Meesse, Jan Meessse, Jacob Maertense 
de Boer, getrouwd met Maritgen Meesse, Willem 
Janse, Cornelis Gerritse, getrouwd met Aertgen 
Jansdr, Jan Koenen, getrouwd met Meynsgen 
Jansdr, kinderen van Aryaentgen Jansdr, kinderen 
van Aryaensgen Jansdr (sic), mede erfgenamen 
van wijlen Miechtel Jansdr, hebben overgedragen 
aan Leendert Janse Coolwijk 2/3 deel van 6 
morgen met 2/6 deel van huis, berg, schuur, 
bepoting daarop staande, strekkende in het 
geheel van de Voorwetering af noordwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = de weduwe van Dionys 
Dircxe; W = Aryen Janse Dionys). 

56 / 182 -- 13 mei 1661 
NN den Boer, schout, Jan Gerritse Verkayrck en 
Goossen Meessse, gezworenen.  
Cornelis Janse Roes, Ghijsbert Bouwense, 
getrouwd met Maritgen Cornelisse, Cornelis 
Cornelisse als voogd van Jan Cornelisse Roes, 
hebben verkocht aan Maritgen Daemen ca. 3 
morgen op Beijerse nz, met huis, berg, schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande (O = de 
weduwe van Phillip Phillipse; W = Maritgen 
Jansdr). 

56 / 183 -- 13 mei 1661 
Claes Andriesse, Jan Andriesse, Aryen Cornelisse, 
getrouwd met Grietgen Andriesse, als erfgenamen 
ab intestato van Claes Claesse Dircka, Jan Claesse, 
Ellert Meesse, erfgenamen ab intestato van 
Maritgen Claesse, hebben overgedragen aan 
Cornelis Janse een huis en erf op de noordzijde 
van S., strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de sloot toe (O = de weduwe van 
Jacob Janse Muys; W = Michiel Cornelisse 
Coyman). 

56 / 184 -- 16 mei 1661 
Jan Leendertse Case, wonende in Beijerse, is 
schuldig aan Jan Jacobse Block, koopman en 
burger van Gouda, een jaarlijkse losrente van ƒ 85 
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onder verband van 6 morgen land op Beijerse zz, 
met huis, berg en schuur, strekkende van de 
Achterbroek af zuidwaarts tot Heyndrick 
Cornelisse de Rijcke zijn land (O = de kinderen van 
Cornelis Maertense; W = de kinderen van Ingen 
NN). 

56 / 185 -- 25 mei 1661 
Roel Janse heeft verkocht aan Goossen Louwwen 
een hennepwerf op Benedenkerk zz, strekkende 
van de sloot van Jan Gerritse af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse wegsloot toe (O = Cornelis Heyndricxe; 
W = Cornelis Aelbertse). 

56 / 186 -- 28 mei 1661 
Cornelis Cornelisse Hoybou, Dirck Claesse Backer, 
voogd van de minderjarige weeskinderen van het 
overleden echtpaar Cornelis Cornelisse Hoybou en 
Maritgen Cornelisse, met goedkeuring van schout 
en gerecht van Berkenwoude, hebben verkocht 
1/6 deel van 2 1/2 morgen 75 roeden land op 
Beijerse zz, met de koper gemeenschappelijk, 
strekkende in het geheel van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= het gemeneland; W = Meynsgen Meesse). 

56 / 187 -- 28 mei 1661 
Jan Pieterse Zeeuw, Pieter Willemse Carpoos, 
getrouwd met Maritgen Pieterse Zeeuw, Jacob 
Gerritse Coninck, getrouwd met Swaentgen 
Pieterse Zeeuw, zijn schuldig aan hun oom Roel 
Janse een jaarlijkse losrente van ƒ 48 onder 
verband van 3/5 deel van 7 morgen land in 
Coolwijk, met huis, berg, schuur, bepoting daarop 
staande, strekkende van de Voorweg af 
zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = de armen van 
S.; W = Dirck Cornelisse Prins). 

56 / 188 -- 29 mei 1661 
Aryen Franse de Bruyn, wonende te Sliedrecht, 
tevoren getrouwd met Aeltgen Cornelisse en bij 
haar verwekt hebbende twee kinderen, is schuldig 
aan Cornelis Cornelisse Los de som van ƒ 170 
wegens geleend geld. Hij heeft gehypothekeerd 
1/6 deel van 11 morgen op Beijerse zz, 
gemeenschappelijk met voornoemde Cornelis 
Cornelisse Los, strekkende in het geheel van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot het gemeneland 
(W = Meynsgen Meesse). 

56 / 189 -- 28 mei 1661 
Heyndrick Janse den Boer, schout, Aryen 
Harmense en Nanne Aryense de Boer, 
gezworenen.  
Jan Wouterse voor zichzelf en als gemachtigde van 
Louweris Wouterse, voorts Jan Cornelisse Pot, 
getrouwd met Maritgen Wouterse, hebben 
verkocht aan Cornelis Jan Gerritse 1/4 deel van 8 
1/2 hond land in Lang Schoonouwen, strekkende 
van de Koysloot af noordwaarts tot de sloot tot 
het einde van het werfje toe (O en W = de koper). 

56 / 190 -- 2 juni 1661 
Cornelis Claesse Pauw is schuldig aan Jan 
Goossense een jaarlijkse losrente van ƒ 28 onder 
verband van 7 hond op Beijerse nz, strekkende 
van de Tiendwetering af noordwaarts tot de sloot 
van Hubert Claesse toe (O = Hubert Claesse; W = 
Cornelis Janse Cocq). 

56 / 191 -- 2 juni 1661 
Jan Cornelisse Blonck, getrouwd met Annitgen 
Pieterse, tevoren weduwe van Reyer Willemse, 
heeft gecedeerd aan Jan Reyerse 1/4 deel van 5 
morgen 3/4 hond land op Beijerse zz, met huis, 
berg ,schuur, bepoting daarop staande, 
strekkende in het geheel van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= Aryen Janse; W = Crijn Phillipse). 

56 / 192 -- 24 juni 1661 
Aryaen Cornelisse, secretaris van S., als 
gemachtigde van Johan de Jonge, oud-schepen 
van Gouda, Herbert van der Mey, tegenwoordig 
schepen aldaar, en Nicolaes Straffenvelt, notaris, 
als arbiters gekozen in de kwestie en het geschil 
van de kinderen en erfgenamen van Pieter Engels 
en Nicola Brouck te Gouderak en gerechtigd tot de 
boelscheiding, hebben uit kracht van dien 
overgedragen aan Pouwel Block 1 1/2 morgen in 
een stuk van 3 morgen gemeenschappelijk met de 
erfgenamen van Willem Jorisse in Beijerse, 
strekkende van de Beijerse weg af noordwaarts 
tot de wetering toe (O = Claes Janse Doncker; W = 
de weduwe van Jacob Crijnenman). 

56 / 193 -- 24 juni 1661 
Pouwel Block heeft overgedragen aan de kinderen 
van Willem Jorisse 12 morgen in een stuk van 3 
morgen (verder gelijk aan de voorgaande akte). 
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56 / 194 -- (juni 1661) 
Gerrit Dircxe Struys is schuldig aan de diakonie 
van S. een jaarlijkse losrente van ƒ 28. Afgelost 
november 1717. 

56 / 195 -- 28 juni 1661 
Arien Bastiaanse als gemachtigde van Bastiaan 
Ariense, getrouwd met Maritgen Jansdr, heeft 
verkocht aan Maerten Cornelisse een huis en erf, 
met bepoting en beplanting daarop staande, 
strekkende van de halve sloot af westwaarts op 
tot de weg toe (N = nu Aeltgen Borst en Meynsgen 
Meesse werf; Z = nu Cornelis Jan Janse). 

56 / 197 -- 25 december 1661 
Aelbert Claesse Prins, Jacob Claesse Prins, als 
testamentaire voogden van Claes Janse Prins, en 
Jannitge Rutten, hun respectievelijke ouders, 
erkennen - volgens testament van Emmitgen 
Nannense ten overstaan van notaris Nicolaes 
Straffenvelt d.d. november 1656 - schuldig te zijn 
aan Meynsgen Meesse een jaarlijkse losrente van 
ƒ 16, onder verband van 5 morgen op 
Benedenheul zz, strekkende van de Voorweg af 
zuidwaarts tot de sloot van Jan Cornelisse toe (O = 
Hendrick Cornelisse; W = Joris Prins). 

56 / 198 -- (1662) 
Voornoemde comparanten zijn nog schuldig aan 
Aryaen Cornelisse een jaarlijkse losrente van ƒ 22. 
Afgelost december 1685. 

56 / 199 -- 1 mei 1662 
Hendrick Janse den Boer, schout, Mees Cornelisse 
Clip en Willem Ariaense Dieren, gezworenen.  
Jan Cornelisse Blonck heeft overgedragen aan 
Jacob van der Tocht, secretaris van de weeskamer 
van Gouda, een hofstede van 10 1/2 morgen land 
op Benedenkerk zz, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de sloot van 
Cornelis Meesse toe (O = Cornelis Pieterse; W = 
Jan Claesse Dus). 

56 / 200 -- 1 mei 1662 
Dirck Willemse heeft verkocht aan Elisabeth 
Joppen de helft van 3 morgen 1 hond op 
Benedenheul nz, gemeenschappelijk met de 
koper, strekkende in het geheel van de Stolwijkse 
landscheiding af tot de Graaf toe (O = Goossen 
Voppen; W = de gemenelandse Vliet). 

56 / 201 -- 9 mei 1662 
Jacob Wouterse heeft overgedragen aan Aryen 
Wouterse ca. 437 roeden op Benedenkerk nz, 
strekkende van de halve Put van Jacob de Backer 
af noordwaarts tot Beijerse toe (O = Ghijsbert 
Botter; W = Dirck Janse Decker). 

56 / 202 -- 11 mei 1662 
NN den Boer, schout, en Mees Cornelisse Clip en 
Antonie van Dam, gezworenen.  
Pieter Kunier heeft verkocht aan Cornelis 
Aryaense ca. 2 morgen op Benedenheul nz, 
strekkende van de Kasloot af zuidwaarts tot de 
landscheiding toe (O = de kinderen van Goossen 
Leendertse; W = Pieter Claesse). 

56 / 203 -- 11 mei 1662 
Harmen Hendricxe Trist, Jan Harmense Trist, Brant 
Cornelisse Cool, getrouwd met Hendrickje 
Heyndricxe, kinderen en erfgenamen van het 
overleden echtpaar Heyndrick Harmense en 
Niesgen Heyndricxe, hebben overgedragen aan 
Niesgen Cornelisse 7 hond in het Vrijland, 
strekkende van de Gouderakse landscheiding af 
zuidwaarts tot de sloot of Tiendwetering toe (O = 
de Kleine Vliet; W = Jacob Jacobse Loy), belast met 
ƒ 600 kapitaal ten gunste van Leendert Gerritse. 

56 / 204 -- 19 mei 1662 
Floris Anthonisse, Aryaen Tonisse, Jan Cornelisse, 
getrouwd met Neeltgen Tonisse, Aryaen Ementse, 
getrouwd met Annitgen Tonisse Verburg, en zich 
sterk makende voor Antonis Aert Pieterse, hun 
vader, hebben verkocht aan Niesgen Cornelisse 
een hennepwerf, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de sloot van Crijn Florisse toe; 
voorts nog een kamp, strekkende van de werfsloot 
af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Jan 
Barntse; W = Crijn Florisse). 

56 / 205 -- 20 mei 1662 
Ingen Cornelisse heeft overgedragen aan Pieter 
Claesse 3 morgen op Beijerse zz, strekkende van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Jannitgen Branden; W = 
Dammis Leendertse). 

56 / 206 -- 22 mei 1662 
Pieter Claesse Pauw, wonende in Beijerse, is 
schuldig aan Hillegont Pieterse Verrijn, weduwe 
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van Pieter Aryense van Rijswijk, poorteres van 
Gouda, een losrente van ƒ 55, onder verband van 3 
morgen op Beijerse zz, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
lantscheiding toe (O = Jannitgen Branden; W = 
Dammis Leendertse); voorts nog 1 morgen 
gelegen als voren, strekkende van de 
landscheiding af noordwaarts tot de sloot toe (O 
en W = Cornelis Meesse). 

56 / 207 -- 22 mei 1662 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Claes Claesse Pauw 7 hond op Benedenheul 
nz, strekkende van de Tiendwetering af 
noordwaarts tot de sloot van Hubert Claesse toe; 
voorts nog 7 hond liggend als voren, strekkende 
van de sloot af oostwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O en W = Cornelis Janse). 

56 / 208 -- (1662) 
Fijtgen Anttnisdr, weduwe en testamentaire 
boedelhoudster van Jan Aryense Oly, in leven 
bakker te S., is schuldig aan Gerrit Pieterse Verbos, 
koopman en burger van Rotterdam, een jaarlijkse 
losrente van ƒ 20. Afgelost 21 mei 1716. 

56 / 209 -- (1662) 
Claes Claesse Pauw is schuldig aan Frans Jacobse 
Verrijn, burger van Gouda, een jaarlijkse losrente 
van ƒ 50. Afgelost 28 oktober 1680. 

56 / 210 -- (1662) 
Aelbert Claesse Prins, Jacob Claesse Prins, als 
testamentaire voogden van Claes Janse Prins, en 
Jannitgen Rutten, hun ouders, zijn schuldig aan 
Meynsgen Meesse een jaarlijkse losrente van ƒ 
4:10:0. Afgelost mei 1663. 

56 / 211 -- 6 november 1662 
Claes Ariense, Jan Ariense, Aryen Cornelisse 
Timmerman, getrouwd met Grietgen Aryense, 
erfgenamen ab intestato van wijlen Claes Claesse 
Doncker, Aryaentgen Tonisse, erfgenaam ab 
intestato van Annitgen Claesdr, hebben 
overgedragen aan Aryen Cornelisse de helft van 
een rentebrief door comparanten verkregen van 
Govert Claesse, ten laste van Wouter Hendricxe 
Smit. 

56 / 212 -- 10 november 1662 
Stontgen Jans, weduwe van Andries Gerritse, 

bijgestaan door Jan Gerritse als voogd van de 
minderjarige kinderen van Andries Gerritse, en 
Pieter Claesse van Dam, hun gekozen voogd, 
hebben verkocht aan Dirck Cornelisse Prins 2 
morgen op Benedenheul zz, strekkende van de 
weg af ter halve Tiendwetering toe (O = de koper; 
W = de gemenelandse Vliet). 

56 / 213 -- 15 december 1662 
Cornelis Leendertse voor zichzelf en als 
gemachtigde van Maritgen Cornelis heeft 
getransporteerd aan Claes Phillipse 3 morgen op 
Beijerse nz, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts ter halve Gouderakse landscheiding 
toe (O = Maritgen Jans; W = Pieter Pieterse 
Roelen). 

56 / 215 -- 12 januari 1663 
Jan Janse Vervliet, wonend in Beijerse, is schuldig 
aan Meynsgen Meesse, lakenkoopster te S, een 
jaarlijkse losrente van ƒ 22 onder verband van 7 
morgen land op Beijerse nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = Jacob Crijnenman; W = 
Pieter Dircxe). 

56 / 216 -- (1663) 
Aryen Janse Uyterbrouck, wonende in Gouderak, 
als gemachtigde van Pieter Aryense Waert, 
wonende in Beijerse, is schuldig aan Mees 
Pieterse Doncker, wonende in Beijerse, een 
losrente van ƒ 56. Afgelost februari 1664. 

56 / 217 -- 29 april 1663 
Jacob Joosten Versteegh is schuldig aan de 
weduwe van Jacob Michielse voor de ene helft en 
Aert Tonisse en Ary Michielse samen voor de 
wederhelft een jaarlijkse losrente van ƒ 10 onder 
verband van een huis en erf op de zuidzijde van 
het dorp, strekkende van de Coolwijkse weg af 
westwaarts tot Wouter Hendricxe weduwe haar 
werf toe (Z = de weduwe van Gerrit Janse Cocq; N 
= de voornoemde weduwe). 

56 / 218 -- 21 mei 1663 
Symon Cornelisse voor zichzelf en als 
testamentaire boedelhouder van wijlen Aeltgen 
Flooren heeft verkocht aan Pieter Abramse 2 1/2 
morgen op Benedenheul zz, strekkende van de 
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weg af zuidwaarts tot de sloot van de koper toe (O 
= Jan Reyerse; W = de koper). 

56 / 219 -- 21 mei 1663 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Nanne Symonse 2 morgen op Benedenheul zz, 
strekkende van de dwarssloot van Dirck Janse af 
zuidwaarts tot de Kasloot toe (O = Hendrick 
Cornelisse; W = Pouwel Symonse). 

56 / 220 -- 21 mei 1663 
Swaentgen Jacobsdr, bijgestaan door Pieter 
Hendricxe, heeft gecedeerd aan Joost Geerloffse 5 
1/2 hond op Benedenkerk nz, strekkende van de 
halve Tiendwetering af noordwaarts tot de 
dwarssloot toe (O = Nanne Nannense; W = de 
koper). 

56 / 221 -- 23 mei 1663 
Cornelis Leendertse Stolwijk als gemachtigde van 
Leendert Ellertse en Maritgen Cornelis heeft 
verkocht aan Aryen Dircxe 12 morgen op Beijerse 
nz, strekkende van de Tiendwetering af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O = Leentgen Nannense; W = de koper). 

56 / 222 -- 23 mei 1663 
Cornelis Claesse heeft verkocht aan Hubert 
Claesse 4 hond op Beijerse zz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de loot van Dire 
kinderen toe (O = de koper; W = Pieter Dircxe). 

56 / 223 -- 23 mei 1663 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Claes Claesse een kamer op Beijerse nz, 
strekkende van Hubert Claesse af noordwaarts tot 
het huisje van Jan Snoy toe, met berg, schuur van 
dien, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de volgende oude lotinge en 
Reepalen toe. 

56 / 224 -- 23 mei 1663 
Crijn Jacobse, getrouwd met Maritgen Dircxe, 
heeft verkocht aan Jan Reyerse ca. 10 1/2 hond op 
Beijerse zz, strekkende van de halve sloot van de 
werf af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Hubert Willemse c.s.; W = de koper). 

56 / 225 -- 30 mei 1663 
Cornelis Leendertse heeft verkocht aan Heyndrick 
Cornelisse den Rijcke de helft van 3 morgen 1 

hond land op Benedenheul nz, gemeenschappelijk 
met de weduwe van Jacob Leendertse, strekkende 
in het geheel van de Tiendwetering af 
noordwaarts tot de wegsloot toe (O = Harmen 
Aryense; W = Matheus Dircxe). 

56 / 226 -- 29 mei 1663 
Heyndrick Janse den Boer, schout, Maerten 
Cornelisse en Willem Hubertse, gezworenen.  
Cornelis Jacobse Kars, Abram Jacobse Kars, 
Maerten Vader (?), getrouwd met Susanne 
Jacobsdr, Pieter Gerritse, getrouwd met Braenge 
(?) Jacobsdr, Pieter Cornelisse, getrouwd met 
Aeffgen Jacobs, Huych Goossense, getrouwd met 
Sara Jacobsdr, allen kinderen en erfgenamen van 
wijlen Jacob Nijsse Kars, hebben verkocht aan 
Wouter Aertse 4 morgen 4 hond op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de Stolwijkse landscheiding toe (O = de weduwe 
van Pieter Jacob Pieterse; W = Pieter Dircxe). 

56 / 227 -- (1663) 
Jan Leendertse, wonende in Beijerse, is schuldig 
aan Jan Jacobse Block, koopman en burger van 
Gouda, een jaarlijkse losrente van ƒ 15 onder 
verband van 5 morgen land op Beijerse zz, 
strekkende van de Achterbroek af zuidwaarts tot 
Heyndrick Cornelisse land toe (O = Cornelis 
Maertense Dier; W = Ingen Geenen). 

56 / 228 -- (1663) 
Pieter Aryaense is schuldig aan Jan Heyndricxe een 
jaarlijkse losrente van ƒ 45. Afgelost 14 juni 1668. 

56 / 229 -- 24 juni 1663 
Cornelis Janse Bos is schuldig aan Martgen 
Aryense Vermuell, weduwe van Michiel Daemen 
Vermuell, een jaarlijkse losrente van ƒ 35 onder 
verband van 6 morgen 12 hond op Bovenkerk nz, 
strekkende ten westen van de gemenelands sloot 
af oostwaarts tot de Kasloot toe (O en Z = Willem 
Jacobse en Geertgen Jans c.s.; W = Wouter 
Cornelisse de Haen). 

56 / 231 -- (1663) 
Cornelis Claesse Pauw is schuldig aan Frans 
Jacobse Verrijn, burger van Gouda, een losrente 
van ƒ 22. Afgelost 28 oktober 1680. 

56 / 232 -- 14 augustus 1663 
NN den Boer, schout, Nanne Pieterse 
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Boggedebouck en Cornelis Leendertse 
gezworenen.  
Symon Cornelisse van de Vliet voor zichzelf en als 
testamentaire boedelhouder van Aeltgen Floren, 
zijn overleden vrouw, voorts Jop Symonse, Nanne 
Symonse, Jacob Symonse, Floris Symonse, Jacob 
Symonse de Jonge, Geerlof Symonse, Cornelis 
Leendertse en Cornelis Jappen, testamentaire 
voogden van de weeskinderen van Daem 
Symonse, en Eva Symonse, nagelaten kinderen en 
kleinkinderen van de voornoemde Aeltgen 
Flooren, hebben verkocht aan Barbara Houtmans, 
weduwe van Aelbert Houtmans, in leven raad en 
burgemeester van Gouda, een hofstede op 
Benedenheul nz, groot ca. 10 morgen 4 1/2 hond 
met huis, schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, strekkende van de weg af noordwaarts 
tot de landscheiding toe (O = de gemenelands 
Vliet; W = Cornelis Leendertse). 

56 / 233 -- 14 augustus 1663 
Voornoemde Barbara Houtmans is schuldig aan 
Symon Cornelisse of zijn kinderen de som van ƒ 
6200 wegens voornoemde koop van land onder 
verband van voornoemd land. 

56 / 234 -- 24 augustus 1663 
Voornoemde comparanten, Symon Cornelisse en 
kinderen hebben nog verkocht aan Jacob Claesse 
Backer en de weduwe van Jonge Jan, Claes 
Ellertse, Antony Cornelisse, Crijn Floren, Jop 
Sijmense en Jacob Sijmense een obligatie ten laste 
van Barbara Houtmans van ƒ 6200. 

56 / 235 -- 6 september 1663 
Maritgen Cornelis, bijgestaan door Aryen Janse 
Uyterbrouck, heeft verkocht aan Cornelis 
Leendertse 6 morgen op Beijerse zz, met huis, 
berg, schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= Frans Tonisse; W = het gemene viertel). 

56 / 236 -- 6 september 1663 
Cornelis Janse Bos is schuldig aan Dirck Dirckse 
Schoonouwen, nagelaten weeskind van Dirck 
Claesse Schoonouwen, een jaarlijkse losrente van 
ƒ 36 onder verband van 6 morgen op Benedenkerk 
nz in het Hofland, strekkende uit het westen van 
de gemenelands Vliet af oostwaarts tot de Kasloot 

toe (O en Z = Willem Jacobse c.s.; N = Wouter 
Cornelisse de Haan). 

56 / 237 -- (1663) 
Claes Jacobse Prins is schuldig aan Fijtgen Tonisse, 
weduwe van Jan Aryaense Oly, een jaarlijkse 
losrente van ƒ 14. Afgelost 1665. 

56 / 238 -- 30 november 1663 
Pieter Willemse Carpoot (?), getrouwd met 
Maritgen Pietersdr, heeft verkocht aan Roel Janse 
1/5 deel van 4 morgen in Coolwijk, met 1/5 deel 
van het huis en berg daarop staande, strekkende 
in het geheel van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
halve Reesloot toe (O = de koper; W = Jacob 
Cornelisse). 

56 / 255 -- 1 juni 1663 (sic) 
Leendert Leendertse, getrouwd met Geertgen 
Dammense, heeft verkocht aan Aryaen Franse 3 
morgen op Beijerse nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = Geertgen Nannense; W = 
Claes Phillipse). 

56 / 239 -- 8 januari 1664 
Jan Janse Vervliet heeft verkocht aan Mees 
Pieterse Pieba, Annitgen Pieterse, en Cornelis 
Cornelisse Meester, getrouwd met Maritgen 
Pieters, 1/7 deel van 6 morgen op Beijerse nz, met 
huis, berg, bepoting daarop staande, strekkende 
van de Voorwetering af noordwaarts tot de 
Gouderakse landscheiding toe (O = Geerlof Janse; 
W = Gerrit Jacobse). 

56 / 240 -- (1664) 
Engel Cornelisse, wonende tegenwoordig aan de 
Singel bij Gouda, is schuldig aan de erfgenamen 
van Johan Adryaense de Jonge, in leven schepen 
en raad van Gouderak (?) een jaarlijkse losrente 
van ƒ 66. Afgelost 23 juni 1664. 

56 / 241 -- (1664) 
Jan Pieterse heeft overgedragen aan Jacob 
Harmense de Heer een huis en erf op de zuidzijde 
van het dorp. (Verteerd gedeelte.) 

56 / 242 -- 13 mei 1664 
Jan Reyerse heeft verkocht aan Nanne Symonse 3 
1/2 morgen op Bovenheul zz, strekkende van de 
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Voorweg af zuidwaarts tot de Kasloot toe (O = 
Symon Cornelisse; W = Pieter Abramse). 

56 / 243 -- 23 mei 1664 
Jan Adryaense van Dam heeft verkocht aan Claes 
Cornelisse Clip een huis en erf op de noordzijde 
van het dorp, strekkende van de Heerestraat af 
westwaarts tot de sloot van Aryaen Claesse toe (Z 
= Aryen Claes Jorisse; W = Jan Aryense van Dam). 

56 / 244 -- 4 mei 1664 
Claes Cornelisse Pauw, wonende in Beijerse, is 
schuldig aan Jan Jacobse Block, burger en 
koopman te Gouda, een jaarlijkse losrente van ƒ 
25 onder verband van 4 1/2 morgen op Beijerse 
zz, strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts 
tot de Stolwijkse landscheiding toe (O = Aryen 
Janse; W = de kindreren van Pieter Pieterse 
Pieba). 

56 / 245 -- 27 mei 1664 
Jan Aryaense van Dam heeft verkocht aan Jan 
Harmense een erfje op Bovenkerk nz, strekkende 
van de Voorwetering af noordwaarts tot de 
Reepalen toe (O = Cornelis Janse de Natie; W = het 
gemeenschappelijke rijpad). 

56 / 246 -- 24 mei 1664 
Michiel Cornelisse Koyman voor de eene helft en 
Willem Aryaense Dros voor zichzelf en zich sterk 
makende voor Aryen Willemse, Lijsbeth Willemse, 
Hendrick en Maritgen Willemse, samen voor de 
wederhelft, hebben verkocht aan Jan Aryense een 
huis en erf met schuur op Bovenkerk nz, 
strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de Perck toe (O = Cornelis Janse de Natie; W = 
de steeg). 

56 / 247 -- (24 mei 1664) 
Maritgen Janse, weduwe van Jacob Leendertse, 
heeft verkocht aan Jan Aryaense van Dam 4 
morgen 2 hond op Benedenkerk zz, strekkende 
van de dwarssloot af zuidwaarts tot de Kasloot toe 
(O en W = Symon Cornelisse). 

56 / 248 -- 24 mei 1664 
Nanne Symonse heeft overgedragen aan Jan 
Meese weduwe en de kinderen van Cornelis 
Claesse de Graeff de ene helft van 6 morgen op 
Beijerse zz, strekkende in het geheel van de 

Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O en W = Aert de Graeff). 

56 / 249 -- 14 mei 1664 
Aryen Cornelisse, secretaris van S, en Aert Tonisse 
Koster, als gemachtigde van Niesgen Cornelisse, 
hebben verkocht aan Jop Symonse een werfje, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de sloot toe; voorts nog een kamp land, 
strekkende van de Tiendwetering af tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Jan Branden; W 
= Crijn Floren). 

56 / 250 -- 12 mei 1664 
Goossen Louwerisse als testamentaire 
boedelhouder van Machelgen Aryense heeft 
overgedragen aan Claes Willemse een 
hennepwerf op Benedenkerk zz, strekkende van 
de sloot van Maritgen Willemse af zuidwaarts tot 
de eigendom van Cornelis Ockerse kinderen toe, 
groot ca. 1 hond land (O = de Put; W = Aryaentgen 
Aryaense en de kinderen van Cornelis Claesse). 

56 / 251 -- 12 mei 1664 
Cornelis Mathijsse als gemachtigde van Commer 
Janse de Decker heeft verkocht aan de weduwe en 
kinderen van Matheus Dircxe 2 morgen 1 hond 50 
roeden op Benedenheul zz, strekkende van de 
weg af zuidwaarts tot de dwarssloot van Inge 
Janse toe (O = Inge Janse; W = Dirck Cornelisse 
Prins). 

56 / 252 -- 13 mei 1664 
Brantgen Heyndricxe, bijgestaan door haar zoon 
Bastiaen Maertense, heeft overgedragen aan 
Nanne Ariense 1 morgen op Benedenheul zz, 
strekkende van de weg af ter halve Tiendwetering 
toe (O = Sijmon Claesse; W = Willem Janse). 

56 / 253 -- (1664) 
Claes Claesse de Haen is schuldig aan Jan 
Harmense een jaarlijkse losrente van ƒ 22. Afgelost 
12 mei 1666. 

56 / 257 -- 13 mei 1664 
Willem Cornelisse Clip en Maertgen Jansdr, 
bijgestaan door haar zoon Jan Ariense, hebben 
verkocht aan Cornelis Aelbertse en Jan Aelbertse 7 
morgen op Benedenkerk zz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot Beijerse toe (O = 
Jan Tonisse c.s.; W = Jan Meesse). 
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56 / 258 -- (1664) 
Voornoemde kopers zijn schuldig aan Willem 
Cornelisse Clip de som van ƒ 3000 onder verband 
van de voornoemde 7 morgen land. 

56 / 259 -- 13 juni 1664 
Dirck Cornelisse Prins heeft getransporteerd aan 
Maerten Cornelisse Prins 1 morgen op 
Benedenheul nz, strekkende van de halve 
landscheiding af noordwaarts tot de Kasloot toe 
(O = Symon Claesse; W = Geerlof Aryense). 

56 / 260 -- 13 juni 1664 
Aryen Cornelisse en Maerten Cornelisse Prins 
hebben overgedragen aan Dirck Cornelisse Prins 3 
1/3 morgen in Coolwijk, strekkende van de 
Voorweteringh af zuidwaarts tot de sloot toe (O = 
Frans Dircxe; W = de buren). 

56 / 261 -- 13 juni 1664 
Dirck Cornelisse Prins heeft gecedeerd aan Aryen 
Cornelisse Prins ca. 5 morgen land op 
Benedenheul nz, strekkende van de landscheiding 
af zuidwaarts tot de dwarssloot van de comparant 
toe (O = Symon Cornelisse; W = Goossen 
Maertense). 

56 / 262 -- 13 juni 1664 
Maerten Cornelisse Prins heeft verkocht aan 
Aryen Cornelisse Prins ca. 1 morgen op 
Benedenheul nz, strekkende van de 
landscheidingaf noordwaarts tot de Kasloot toe (O 
= Symon Claesse; W = Geerlof Aryense). 

56 / 263 -- 13 juni 1664 
Voornoemde comparant heeft nog verkocht aan 
Symon Claesse de helft van 10 1/2 morgen land, 
met een half huis, schuur, waarvan de wederhelft 
de koper toekomt, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de Kasloot toe (O = Symon Claesse; 
W = de gemenelandse Vliet). 

56 / 264 -- (1664) 
Symon Claesse is schuldig aan Maerten Cornelisse 
Prins de som van ƒ 8900. Afgelost op 13 juni 1672. 

56 / 265 -- 12 december 1664 
Claes Aertse en Aechgen Aertse hebben verkocht 
aan Meynsgen Meesse 2 morgen in 
Schoonouwen, met 1/7 deel in het huis, berg, 
schuur daarop staande, strekkende van de 

Voorwetering af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O 
= de kinderen van wijlen Jacob Aertse; W = de 
verkopers). 

56 / 253 -- 15 mei 1665 
Heyndrick Janse den Boer, schout, en Louweris 
Claesse den Boer en Dirck Claesse Backer, 
gezworenen.  
Jacob Janse, getrouwd met Geertgen Pieterse, 
Pieter Aryense, Antonis Ariense, Jan Janse, 
getrouwd met Annitgen Ariense, Pieter Cornelisse, 
getrouwd met Maritgen Ariense, Louweris 
Pieterse voor zichzelf en in plaats van Pieter 
Pieterse en Aryen Gerritse, getrouwd met 
Emmertgen Pieterse, Jan Dircxe Boer, getrouwd 
met Geertgen Pieterse, Cornelis Jacobse voor 
zichzelf en als gemachtigde van Dirck Gerritse 
Luyt, getrouwd met Leentgen Jansdr, Aryen 
Jacobse Pol, voor zichzelf en namens Ingetgen 
Jacobs en de kinderen van Tonis Janse, Willem 
Aertse Spill, getrouwd met Aertgen Janse, Willem 
Aertse Cuyff, getrouwd met Maritgen Cornelisdr, 
Jan Thijsse voor zichzelf en zich sterk makende 
voor Jacob Thijsse, hebben overgedragen aan 
Maritgen Claesdr, weduwe van Leendert Janse 
Vervliet, 4 1/2 morgen op Beijerse zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O en W = Claes 
Cornelisse). 

56 / 254 -- 15 mei 1665 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Cornelis Dircxe Craneburger 4 
1/2 morgen op Beijerse zz, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = de weduwe van Leendert 
Janse vervliet; W = Hubert Claesse). 

56 / 256 -- 1 juni 1665 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Cornelis Dircxe 3 morgen op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de Stolwijkse landscheiding toe (O = Aryaen 
Nannense; W = Cornelis Mathijsse). 

56 / 267 -- 27 januari 1665 
Cornelis Leendertse Stolwijk is schuldig aan Frans 
Janse Verrijn en Aert Jacobse, vrije burgers van 
Gouda, een jaarlijkse losrente van ƒ 157 onder 
verband van 6 morgen op de Beijerse zz, met huis, 
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berg, schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Stolwijkse landscheiding toe (O 
= de kinderen van Maritgen Janse; W = de gemene 
Vliet). Voorts nog een kamp land, liggende als 
voren, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de gegraven dwarssloot toe. 

56 / 268 -- 25 januari 1665 
Dirck Verboom, woonachtig te Rotterdam, als 
gevolmachtigde van kapitein Jacob Brantse 
Brouwer, heeft getransporteerd aan Jacob 
Verboom, wonende mede aldaar, een woonhuis, 
berg, schuur en 9 morgen 3 hond land, liggende in 
Coolwijk (O = Pieter Dirckse; W = de kinderen van 
Reyer Janse). 

56 / 269 -- 15 mei 1665 
Willem Pieterse, getrouwd met Maritgen Jacobs, 
heeft verkocht aan Aert Jacobse en Cornelis 
Jacobse ca. 2 morgen 4 1/2 hond op Bovenkerk zz, 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de wegsloot toe (O = Cornelis Janse; W = 
Cornelis Jacobse). 

56 / 270 -- 1 juni 1665 
Aert Aertse, Claes Leendertse, getrouwd met 
Crintgen Aryaense, Pieter Claesse, getrouwd met 
Neeltgen Aryaense, hebben verkocht aan de 
weduwe en kinderen van Aryen Dircxe 3/7 deel 
van een hennepwerf in Lang Schoonouwen, 
strekkende van de dwarssloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe; met 3/7 deel van huis, berg, schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande, 
gemeenschappelijk met Jacob Aryaense (O = Jan 
Claesse de Boer; W = Aryen Dircxe). 

56 / 278 -- 4 juni 1665 
Roel Janse voor zichzelf en als voogd van Jacob en 
Roel Mieterse, nagelaten weeskinderen van het 
overleden echtpaar Pieter IJsbrantse Heer en 
Bastiaentgen Janse, en Jan Pieterse, getrouwd met 
Maertgen Pieterse, hebben verkocht aan de 
armen te S. 2 1/2 morgen op Benedenheul zz, 
strekkende van de dwarssloot af zuidwaarts tot de 
halve Coolwijkse wegsloot toe (O = de armen 
voornoemd; W = Dirck Cornelisse Prins). 

56 / 279 -- 7 juni 1665 
Pieter Seeu voor zichzelf en als voogd van Roel 

Pieterse, Jacob Pieterse en Jacob Gerritse hebben 
verkocht aan Roel Janse 4/5 deel van 4 morgen 
land in Coolwijk, met huis, berg, schuur, bepoting 
en beplanting daarop staande, strekkende van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Roel Janse; W = Jacob Cornelisse Roes). 

56 / 280 -- 19 juni 1665 
Heyndrick Janse den Boer, schout, Cornelis 
Gerritse Bieman en Dirck Claesse Backer, 
gezworenen.  
Claes Claesse de Haen heeft overgedragen aan 
Crintgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Claesse 
Groen, 2 morgen 5 hond op Beijerse nz, 
strekkende van de Tiendwetering af tot de 
Gouderakse landscheiding toe (O = Hubert 
Claesse; W = Pieter Dircxe). 

56 / 281 -- 19 juni 1665 
Claes Claesse Pau heeft verkocht aan Claes 
Cornelisse Pau en Pieter Claesse Pau ca. 3 morgen 
op Beijerse zz, onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de Stolwijkse landscheiding toe (O = Leentgen 
Nannense; W = de weduwe van Jan Snoy). 

56 / 282 -- 16 juli 1665 
Claes Jacobse, getrouwd met Barber Maertense, 
heeft verkocht aan Niesgen Cornelisse een huis en 
erf op de zuidzijde van het dorp, strekkende uit 
ten noorden van het gasthuis af zuidwaarts tot de 
sloot toe (O = Aryaen Janse; W = Aert Tonisse). 

57 / 1 -- 13 februari 1666 
Gideon Hasius, schout, Pieter Hendricxe Croos 
(Croon?) en Gerrit Janse Muys, gezworenen.  
Gerrit Hendricxe Stedehouder, wonende te 
Woerden, getrouwd met Hendrickjen Meesse, 
heeft verkocht aan Frans Roelofse de Wuren een 
erfje op de zuidzijde van de Achterstraat van het 
dorp S, strekkende van de straat af zuidwaarts tot 
de sloot toe (O = de koper zelf; W = Cas Janse). 

57 / 2 -- 27 maart 1666 
NN Hasius, schout, Gerrit Janse Muys en Dirck 
Janse Dus, gezworenen.  
Arien Jorisse heeft verkocht aan Pieter Jacobse 
een huis en erf op Benedenkerk zz., strekkende 
voor van de wetering af zuidwaarts tot de 
eigendom van de koper toe (O = de koper zelf; W 
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= Ariaentgen Ariens, weduwe van Jan Cornelisse 
Verdoolt). 

57 / 3 -- 7 mei 1666 
NN Hasius, schout, Cornelis Janse en Jan 
Huybertse gezworenen.  
Maritgen Jacobsdr, weduwe van Arien Franse 
Romeyn, in leven schout te S., heeft verkocht aan 
Neeltgen Goossense, weduwe van Egbert Janse, 
wonende in Bergambacht, een losrentebrief van ƒ 
52 per jaar, af te lossen met ƒ 1300, ten laste van 
het gewest Holland, gedateerd 30 mei 1646, 
waardoor deze akte van transport is gestoken, om 
uit kracht hiervan de jaarlijkse rente, mitsgaders 
de hooftsom door de voornoemde Neeltgen 
Cornelisdr ontvangen te mogen worden. 

57 / 4 -- 16 mei 1666. 
NN Hasius, schout, Pieter Hendricxe Croos (Croon 
?) en Gerrit Janse Vercaeyck, gezworenen.  
Cornelis Janse Metselaer, getrouwd met 
Annighien Jacobsdr, heeft overgedragen aan 
Hendrick Ghijsbertse, Jan Ghijsbertse en Stijntgen 
Ghijsbertsdr ca. 2 morgen 4 1/2 hond op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de Schoonouwerse wegsloot toe (O 
= de kopers zelf; W = Willem Pieterse Schep), 
belast met de helft van een rente van ƒ 3:13:0 per 
jaar, toekomende het weeshuis te Utrecht. 

57 / 5 -- 29 mei 1666 
Dirck Claesse Backer en Arien Cornelisse 
Timmerman, executeurs van het testament van 
Neeltgen Leendertsdr, over de helft van de boedel 
van moederszijde, verklaarden met betrekking tot 
de erfgenamen van moederszijde bij de 
boedelscheiding tussen de gemeenschappelijke 
erfgenamen van voornoemde Neeltgen 
Leendertse gerecgtichd zijn geworden tot de 
nagenoemde verkochte landen, met assistentie 
van Claes Jacobse Prins, Arien Cornelisse voor 
zichzelf en namens zijn zuster Emmigje Cornelisdr, 
Cornelis Janse Berghvliet, zich sterk makende voor 
zijn moeder Maritgen Cornelisdr, Jan Willemse 
voor zich zelf, evenredig instaande voor zijn broer 
Willem Willemse, Willem Ariense Dionys, 
getrouwd met Duyfjen Willemse, meerderjarige 
kinderen, Willem Janse als vader en voogd van zijn 
minderjarige kinderen, verwekt bij Neeltgen 
Cornelisdr, Albert genaamd van de voornoemde 

Neeltgen Leendertse van vaderszijde, verkocht te 
hebben en in volle eigendom over te dragen aan 
Nannen Pieterse en Cornelis Leendertse 3 morgen 
3 hond, met het gedeelte van het huis, berg en 
schuur daarop staande op Benedenheul nz, 
strekkende van de wetering af, met het rijpad 
naast het voorhuis, en dan voorts van het 
eigendom van de kopers af noordwaarts tot het 
Beijerse toe (O = de kopers; W = Arien Aelbertse), 
met het gedeelte van de hennepwerf van de 
middenmuur af, oostwaerts tot de palen die daar 
geslagen zijn;  
voorts nog 10 hond zijnde het achterste gedeelte 
van een stuk groot in het geheel 3 morgen 4 hond 
op Benedenheul nz, strekkende van de eigendom 
van de kopers af noordwaarts tot juffrouw 
Houtmans te Gouda en westwaarts tot Dirck en 
Pieter Clarse Pauw. 

57 / 6 -- 29 mei 1666 
Reyer Nannense en Ghijsbert Cornelisse van der 
Steyn, armmeesters van S., hebben overgedragen 
aan Dirckje Jansdr, weduwe van Cornelis Janse van 
Leeuwen, een huis en erf in de Achterstraat alhier, 
strekkende van de straat af noordwaarts tot het 
erf van Leendert Aertse toe (O = Jan Pieterse; W = 
Arien Jorisse). 

57 / 7 -- 30 mei 1666 
Claes Jacobse Prins heeft verkocht aan Thijs 
Jacobse Cool een voorhuis met erf, zowel voor 
alsook ten westen van het huis, op Benedenheul 
nz, strekkende van de middenmuur af zuidwaarts 
tot de weg toe (O = Arien Aelbertse; W = Willem 
Janse c.s.). 

57 / 8 -- 25 september 1666 
NN Hasius, schout, Dirck Janse Dus, en Jan 
Huybertse gezworenen.  
Claes Janse, getrouwd met Berber Maertense, 
heeft verkocht aan Niesgen Cornelisdr, weduwe 
van Jacob Michielse, een huis, schuur en erf. op de 
zuidzijde van het dorp S., strekkende uit het 
noorden van het gasthuis af zuidwaarts ten dele 
tot de eigendom van Aert Thonisse Coster en dan 
voorts tot de dwarssloot van Gerrit Maertense en 
Willem Jacobse(W = de gemenelandse weg en 
Aert Tonisse Coster). 
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57 / 9 -- 25 september 1666 
Anthonis Jacobse, wonende te S., heeft 
getransporteerd aan Niesgen Cornelisdr, weduwe 
van Jacob Michielse, een huis en erf, op de 
Achterstraat nz, strekkende van de straat af 
noordwaarts tot Leendert Aertse erf toe (O = de 
gemene rijweg; W = Claes Willemse).  
Voorts nog de helft van een schuur, staande tegen 
het voornoemde huis, met alles wat daerin 
nagelvast is, de verkoper toebehorende. 

57 / 10 -- 25 september 1666 
Cornelis Ariense, wonende in het Beijerse, heeft 
verkocht aan zijn zuster Geertgen Ariense twee 
werfjes en 1/2 hond land liggend in een stuk van 4 
morgen 1 hond, met haar koper 
gemeenschappelijk op Beijerse nz, strekkende in 
het geheel voor van de wetering af noordwaarts 
tot de Tiendwetering toe (O = de koper zelf; W = 
Weyntgen Flooren, weduwe van Jacob 
Crijnenman). 

57 / 11 -- 25 september 1666 
Claes Dircxe, wonende in de Achterbroek, heeft 
verkocht aan Dirck Cornelisse Baes 1/6 deel van 
de helft van een hofstede, groot in het geheel 9 
morgen 1/4 hond, met het gedeelte van het huis, 
berg, schuur daarop staande met de koper en zijn 
schoonmoeder gemeenschappelijk op 
Benedenheul zz, strekkende in het geheel van de 
weg af zuidwaarts tot de Kaasloot toe (O = 
Elisabeth Claes, weduwe van Mattheus Dircxe; W 
= Hendrick Cornelisse de Rijcke). 

57 / 12 -- 27 september 1666. 
Arien Ariense, wonende te Leiderdorp, heeft 
verkocht aan Aert Cornelisse Backer een huis en 
erf op de noordzijde van het dorp aan de 
Gauwegh (Goudseweg), strekkende van de straat 
af westwaarts ten dele tot het erf van de kinderen 
van Andries Claesse en dan voorts tot aan de 
heining en tot de sloot toe (Z = Dirck Claesse 
backer; N = Claes Cornelisse Clip).  
Voorts nog een schuurtje staande tegenover het 
huis. 

57 / 13 -- (27 september 1666) 
Gideon Hasius, schout, Cornelis Janse en Nannen 
Ariense, gezworenen.  
Voornoemde Arien Ariense heeft nog 

getransporteerd aan Jan Reyerse, en Jan Willemse 
Muys een hennepwerf op Benedenkerk zz, groot 2 
hond 25 roeden, strekkende van de eigendom van 
Gerrit Hendricxe af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Maerten Cornelisse 
Verkayeck; W = Cornelis Meesse). 27 sept, 1666. 

57 / 14 -- 27 september 1666 
Adriaen Cornelisse Prins, wonende te Lekkerkerk, 
heeft in volle eigendom overgedragen aan Jan 
Cornelisse Backer, wonende te S., een huis, schuur 
en erf op de noordzijde van het dorp, strekkende 
voor van de straat af noordwaarts tot Goossen 
Ariense erf toe (O = Elisabeth Ariense, weduwe 
van Jan Maertense en de gemene Vliet; W = de 
voornoemde Goossen Laurense). 

57 / 15 -- 27 september 1666 
Maritgen Jans, weduwe van Jacob Leendertse, 
wonende te S., heeft verkocht aan Jan Ariense van 
Dam 4 morgen 2 hond gelegen op Benedenkerk 
zz, strekkende van de dwarssloot van Pieter 
Abramse af zuidwaarts tot de dwarssloot toe (O 
en W = Symon Cornelisse). 

57 / 16 -- 8 mei 1667 
Jan Cornelisse Mayloyen, geauthoriseerde schout 
te S., Dirck Huygen en Nanne Nannense, 
gezworenen.  
Anthonis Crijghout en Magdaleentgen Crijghout, 
wonende te Gouda, als mede erfgenamen van 
Nelligje Crijghout, die transport had van de 
weduwe van Frans Janse 't Hart, hebben in die 
hoedanigheid verkocht aan Arien Cornelisse, 
wonende in Berkenwoude, een losrentebrief van ƒ 
25 per jaar, af te lossen met ƒ 400 kapitaal, ten 
laste van Annigje Gerritsdr gehypothekeerd op 4 
morgen land met huis, schuur en berg daarop 
staande in het westeinde van Berkenwoude. 

57 / 17 -- 21 mei 1667 
Dirck Huygen, geauthoriseerde schout te S., Jan 
Cornelisse Mayloyen en Jan Andriesse, 
gezworenen.  
Jan Willemse Nechlorf (?) en Jacob Pieterse 
Coelen, als op 21 april 1667 gemachtigde van de 
verdere mede erfgenamen van Hilligje Jacobsdr, 
hebben in die hoedanigheid verkocht aan 
Geertgen Nannendr, bejaarde, 4 hond in een stuk 
van 2 morgen met de koper gemeenschappelijk, 
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op Beijerse nz, strekkende in het geheel van de 
wetering af noordwaarts tot de Tiendwetering toe 
(O en W = de koper). 

57 / 18 -- 21 mei 1667 
Dirck Huygen, geauthoriseerde schout, Jan 
Cornelisse Mayloyen en Maerten Cornelisse 
Verkayck, gezworenen.  
Cornelis Jan Franse heeft overgedragen aan Jan 
Ariense van Dam en Cornelis Aelbertse, 
armmeesters van S., 5 hond op Bovenkerk zz, 
strekkende van de eigendom van Leendert Aertse 
Trip af zuidwaarts tot de Schoonouwse wegsloot 
toe (O = de weeskinderen van Gerrit Dircxe; W = 
Arien Cornelisse Teeuwen). 

57 / 19 -- 21 mei 1667 
Cornelis Joppen Verheul, Pieter Cornelisse 
getrouwd met Claesje Claesdr, Cornelis Thijsse, 
Nanne Symonse en Arien Franse, getrouwd met 
Maritge Damen, als op 21 mei 1667 gemachtigde 
van de verdere mede erfgenamen van Crijn 
Flooren, hebben in die hoedanigheid 
overgedragen aan Job Symonse 39/40 deel van 3 
morgen land op Beijerse zz, strekkende van de 
wetering af zuidwaarts tot de eigendom van de 
koper toe, en voorts tot de landscheiding toe (O = 
Jan Nannense c.s; W = Jan Pieterse). 

57 / 20 -- 21 mei 1667 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Cornelis Jacobse, bejaard, 
ongehuwd, 10 1/2 hond land in een stuk van 3 
morgen 1 hond, met de koper gemeenschappelijk, 
strekkende in het geheel voor van de weg af 
noordwaarts tot op Beijerse toe (O = Willem 
Janse; W = Stijntgen Cornelisdr). 

57 / 22 -- 20 juni 1667 
Engel Cornelisse Jonghkint, wonende buiten 
Gouda, heeft verkocht aan Cornelis Thijsse 1 
morgen in Benedenheul, strekkende van de 
landscheiding af noordwaarts tot de eigendom 
van de Achterbroek toe (O = de koper zelf; W = 
Paulus Symonse). 

57 / 23 -- 24 juni 1667 
Maerten Cornelisse Verkayck, geauthoriseerde 
schout, Aert Cornelisse en Roel Janse, 
gezworenen.  

Jan Reyerse en Jan Willemse Muys, hebben 
getransporteerd aan Pieter Jacobse een 
hennepwerf van 2 morgen 25 roeden op 
Benedenkerk zz, strekkende van de eigendom van 
Gerrit Hendricxe Vrint af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Maerten Cornelisse 
Verkayck; W = Cornelis Maertense). 

57 / 24 -- 26 september 1667 
Gerrit Janse Muys heeft overgedragen aan 
Goossen Maertense een hennepland van 1/2 hond 
op Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
wetering af zuidwaarts tot de eigendom van de 
koper toe (O = de verkoper; W = de koper). 

57 / 25 -- 28 maart 1668 
Goris Willemse, geauthoriseerde schout, Cornelis 
Janse Dus en Anthonis Claesse van Dam, 
gezworenen.  
Jacob Janse heeft overgedragen aan Pieter Janse 
Blonck 1 1/2 morgen op Beijerse zz, strekkende 
van de wetering af tot de eigendom van Claes 
Janse Cocq toe (O en W = Janghetje Meesse, 
weduwe van Cornelis Claesse de Graeff).  
Nog 4 1/2 hond op Beijerse nz, strekkende van de 
Tiendwetering af noordwaarts tot de dwarssloot 
van de erfgenamen van Annigje Dircxe (O = 
Cornelis Jacobse Crijnenman; W = Geertgen 
Nannense). 

57 / 26 -- 28 maart 1668 
Goossen Lourisse heeft overgedragen aan 
Leendert Leendertse Buys een hennepwerf van 1 
hond op Benedenkerk zz, strekkende van de sloot 
van Jan Gerritse af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Cornelis Hendricxe; W = 
Cornelis Aelbertse c.s.). 

57 / 27 -- 27 mei 1668 
Cornelis Janse, geauthoriseerde schout, Cornelis 
Ariense Dionys en Dirck Ariense, gezworenen.  
Bastiaen Cornelisse Verkayck, Arien Dircxe en Aert 
Jacobse Keyser hebben getransporteerd aan Jan 
Meesse 1 morgen 2 hond in 16 morgen, met de 
koper gemeenschappelijk, als eerst in 12 morgen 
met de timmerage en plantage daarop staande 
Benedenkerk nz, strekkende in het geheel voor 
van de wetering af noordwaarts tot Beijerse toe 
(O = de kinderen van Jacob Janse; W = Cornelis en 
Jan Aelbertse).  
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Nog 3 1/2 morgen op Benedenheul zz, strekkende 
van de Tiendwetering af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van Cornelis Janse Dus toe (O = Jan 
Aertse; W = Cornelis Ockerse). 

57 / 28 -- 28 mei 1668 
Jan Reyerse heeft overgedragen aan Pieter Janse 
Bloncq 12 morgen land in een stuk van 3 morgen 
gemeenschappelijk met Coen Cornelis Los op de 
zuidzijde van Beijerse. strekkende in het geheel 
van de wetering af tot de landscheiding toe (O = 
Pieter Dircxe; W = Voornoemde Cornelis Los). 

57 / 29 -- 28 mei 1668 
Cornelis Janse Dus, geauthoriseerde schout, Jacob 
Jacobse Loy en Cornelis Adriaense Dionys, 
gezworenen.  
Jan Cornelisse Prins en Arien Nijsse hebben 
getransporteerd aan Cornelis Janse Coelen en 
Jacob Jacobse 2 morgen gelegen in het Hofland op 
de Vliet, strekkende van de Vliet af oostwaarts tot 
de Kadesloot toe (Z = de koper zelf; N = Weyntgen 
Flooren, weduwe van Jacob Crijnenman). 

57 / 30 -- 30 mei 1668 
Dirck Ariense, geauthoriseerde schout, Goris 
Willemse en Cornelis Ariense Dionys, gezworenen.  
Jan Willemse Versloot voor zichzelf en als voogd 
van de twee nagelaten weeskinderen van Aeltgen 
Thonis, verwekt bij Diert Keysers, en nog als voogd 
naast Hendrick Cornelisse Ramp als vader van de 
twee minderjarige kinderen mede verwekt bij de 
voornoemde Aeltgen Thonisdr, hebben verkocht 
aan Jacob Pieterse Coelen 2 morgen 4 hond land 
in een stuk van 6 morgen met de koper 
gemeenschappelijk in Schoonouwen, strekkende 
in het geheel van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Jan Cornelisse Mayloyen; W = de 
kinderen van Cornelis Jacobse Schouten), belast in 
het geheel met een rente van ƒ 0:17:8 per jaar, 
toekomende de armen van S.  
Nog een stuk land van 10 1/2 hond, gelegen ten 
oosten van het voornoemde land, strekkende van 
de eigendom van Jan Cornelisse Mayloyen af 
zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = Mees 
Cornelisse Clip; W = de koper zelf). 

57 / 31 -- 9 juni 1668 
Jacob Jacobse Loy, geauthoriseerde schout, Goris 
Willemse en Cornelis Ariense Dionys, gezworenen.  

Pieter Ariense Waert heeft verkocht aan Jan 
Reyerse een huis, schuur en erf, met een 
boomgaard daar achter aan gelegen, groot 1 
hond, in het Beijerse, strekkende van de wetering 
af zuidwaarts tot de sloot van de kinderen van 
Jacob Claesse Groen toe (O = Frans Thonisse c.s.; 
W = de voornoemde kinderen van Jacob Claesse 
Groen). 

57 / 32 -- 19 juni 1668 
Anthonis Claesse van Dam, geautoriseerde schout, 
Jacob Jacobse Loy en Cornelis Janse Dus, 
gezworenen.  
Jan Cornelisse, Ellert Cornelisse, Willem Cornelisse 
Schijt, Jan Pieterse, Jan Janse Boer, Arien Ghijssen 
als gemachtigde van zijn moeder Baertegn 
Cornelisdr, Claes Cornelisse Smit, als gemachtigde 
van Claes Claese Smit, Jan Claesse, Cornelis 
Claesse en Cornelis Cornelisse hebben verkocht 
aan Cornelis Janse Berghvliet 4 morgen land in 
een hofstede van 8 morgen met de koper 
gemeenschappelijk, met de gedeelte van de 
timmerage en plantage daarop staande, in 
Schoonouwen, strekkende in het geheel van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Bergvliet; W = Jan Claesse de Boer). 

57 / 33 -- 29 september 1668 
Cornelis Hendricxe als geauthoriseerde schout, 
Cornelis Ariense Dionys en Cornelis Janse Dus, 
gezworenen.  
Jacob Wouterse heeft getransporteerd aan 
Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Janse 
Slingher, een stuk land, groot 3 1/2 hond op 
Bovenkerk zz, strekkende van de dwarssloot van 
Jan Jacobse Schout af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = de kinderen van Huych 
Dircxe; W = Jasper Anthonisse Teclop). 

57 / 34 -- 29 september 1668 
Commer Dircxe heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Dirck Cornelisse Baes 1/12 deel 
van een hofstede, groot in het geheel 9 morgen 
1/4 hond met het gedeelte van een huis, berg, 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
gemeenschappelijk met de koper, liggend op 
Benedenheul zz te S., strekkende in het geheel 
voor van de weg af zuidwaarts tot de Kasloot toe 
(O = Elisabet Claesdr, weduwe van Mattheus 
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Dircxe; W = de erfgenamen van Hendrick 
Cornelisse de Rijcke). 

57 / 35 -- 30 november 1668 
Aert Willemse heeft getransporteerd aan Mees 
Jacobse, Cornelis Janse en Gerrit Goossense 1/2 
morgen land, liggend in een stuk van 6 morgen 
gemeenschappelijk met Claes Aertse, in 
Schoonouwen, strekkende in het geheel van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Meynsje Meesse; W = Dieuwer Janse c.s.) en 
voorts de gehele erfenis, hem comparant door 
overlijden van zijn moeder Aeghje Aertsdr 
aangekomen. 

57 / 36 -- 27 januari 1669 
Adriaen Hendricxe de Boer, schout, en Jan Ariense 
van Dam en Pieter Ariense Romeyn, gezworenen.  
Gabriel Lievense van de Roeck, getrouwd met 
Ariaentgen Ariense de Bruyn, en Maritgen Ariense 
de Bruyn, ongehuwd, als op 20 januari 1669 
gemachtigde van haar vader Arien Janse de Bruyn, 
hebben in die hoedanigheid verkocht aan Cornelis 
Cornelisse Los 2 hond 122 roeden land, liggende in 
een stuk van 2 1/2 morgen 75 roeden, met de 
koper gemeenschappelijk, op de zuidzijde van 
Beijerse, strekkende in het geheel van de wetering 
af zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = Pieter 
Ariense; W = Weyntgen Meesse, weduwe van 
Jacob Meesse), belast met een rente van 4 
stuivers per jaar, aankomende de kerk te Gouda. 

57 / 37 -- 12 april 1669 
Aert Willemse heeft overgedragen aan Aelbert 
Willemse Stolwijk, zijn halfbroer, de erfenis van 
roerende en onroerende zaken die hem door 
overlijden van zijn tante Neeltgen Aelbertse, in 
leven gewoond hebbende in Beijerse onder S., 
aanbestorven is. 

57 / 38 -- 8 mei 1669 
Cornelis Jan Franse heeft verkocht aan Jan 
Willemse Cley een windmolen en alle 
gereedschappen van dien, staande op 
Benedenkerk zz, strekkende van de sloot van Jan 
Cornelisse backer tot de sloot van de kinderen van 
Claes Willemse toe (O = de weg; W = Neeltgen 
Jacobsdr, weduwe van Arien Maertense de Boer). 

57 / 39 -- 11 mei 1669 
Arien Hendricxe de Boer, schout, Cornelis Janse en 
Jan Cornelisse Clip, gezworenen.  
Cornelis Janse Bos heeft verkocht aan Geertgen 
Ariense, weduwe van Claes Janse Doncker, 1 
morgen 2 hond op Beijerse nz, strekkende van de 
Tiendwetering af tot de dwarssloot van Marisseje 
Willemse toe (O = de koper; W = Weyntgen 
Flooren, weduwe van Jacob Ceynenmans). 

57 / 40 -- 27 mei 1669 
Cornelis Dircxe Blom heeft overgedragen aan 
Cornelis Luyten een stuk land van 4 morgen 3 
hond op Beijerse zz, strekkende van de wetering 
af zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = 
Marijtgen Claes, weduwe van Leendert Janse 
Vervliet; W = Huybert Claesse). 

57 / 41 -- 27 mei 1669 
Adriaen Hendricxe de Boer, schout, Jan Ariense 
van Dam en Pieter Ariense Romeyn gezworenen.  
Cornelis Dirckse Blom heeft overgedragen aan 
Claes Janse Bloncq 3 morgen op Beijerse nz, 
strekkende van de wetering af noordwaarts tot de 
Gouderakse landscheiding toe (O = Elisabeth 
Geerlofse; W = Jan Pieterse). 

57 / 42 -- 27 mei 1669 
Cornelis Claesse Pauw heeft verkocht aan Harmen 
Maertense een huisje en erfje, groot 1/2 hond op 
Beijerse nz, strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de eigendom van de koper toe (O 
= de koper; W = Claes Claesse Pauw). 

57 / 43 -- 29 mei 1669 
Goossen Louwerisse als vader, Willem Aertse 
Verdoolt en Cas Claesse Somer als voogden van 
het nagelaten weeskind van Maghdaleentje 
Ariens, verwekt door de voornoemde Coossen 
Louwerisse, hebben verkocht aan Jan Cornelisse 
Backer een hennepwerf van 3 hond op 
Benedenkerk zz in het Kerkland, strekkende van 
de sloot van Willem Jacobse af zuidwaarts tot de 
eigendom van de kinderen van Arien Janse Dionys 
toe, zijnde vrijland, wegen en banwerk, met het 
recht van een gangpad over het land van de 
erfgenamen van Aeghje Jacobs, volgens de oude 
bescheiden daarvan zijnde (O = de voornoemde 
erfgenamen van Aeghje Jacobs; W = de gemene 
Vliet). 
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57 / 44 -- 29 mei 1669 
Anthonis Janse Backer, Anthonis Gerritse Versluys 
en Elisabeth Janse Backer, meerderjarig, hebben 
overgedragen aan Jan Cornelisse Ruyter 6 morgen 
met huis, berg, schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, op Benedenkerk nz, strekkende 
van de wetering af noordwaarts tot de Bilwijkse 
landscheiding toe (O = Neeltgen Claes, nu 
getrouwd met Arien Bastiaentse Prijck; W = de 
verkopers zelf). 

57 / 45 -- 17 juni 1669 
Jan Willemse Cley heeft overgedragen aan Jan 
Leendertse Koevoet een windkorenmolen en alle 
gereedschappen daar toe behoorende met het erf 
van dien, op Benedenkerk zz, aan de Coolwijkse 
weg in het dorp S, strekkende van de sloot van de 
kinderen van Claes Willemse af zuidwaarts tot de 
sloot van Jan Cornelisse backer toe (O = de 
Coolwijkse weg; W = Neeltgen Jans, weduwe van 
Arien Maertense Boer). 

57 / 46 -- 14 september 1669 
Nannen Ariense en Crijntje Hendricxe, weduwe 
van Maerten Ariense, hebben overgedragen aan 
Bouwen Jacobse de grond van een uitgegraven 
erf, waar haar comparants huis gestaan heeft, met 
de bepoting en beplanting daarop staande op 
Benedenheul zz, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de middenmuur van Dirck 
Cornelisse Baes toe (O = de voornoemde Dirck 
Cornelisse Baes; W = het gemene rijpad). 

57 / 47 -- 21 september 1669 
Gerrit Heyndricxe Wout, Hendrick Jacobse, 
meerderjarige zoon, Dirck Ariense en Cornelis 
Wouterse, voogd over Trijntgen Jacobs, Jan 
Jacobse, en Marigje Jacobsdr, minderjarige 
nagelaten kinderen van Hendrickje Hendrickse, 
verwekt bij Jacob Pieterse Coelen, hebben 
verkocht aan Cornelis Joosten een stuk land, groot 
2 morgen 1/2 hond in Coolwijk, strekkende van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe 
(O = de koper zelf; W = de kinderen en 
erfgenamen van Arien Janse Dionys). 

57 / 48 -- 21 september 1669 
Harmen Chielen, Cornelis Dirckse Blom en Reyer 
Goossens, als gemachtigde van Besseltje Claes, 
Ariaentgen Claes en Neeltgen Claes, en ook van 

Symon Eeuwoutse, Arien Goossense en Reyer 
Goossense, als voogden over Sijbert Hendrickse, 
minderjarige nagelaten zoon van Geertgen 
Goossense, kinderen en kleinkinderen van Marigje 
Claesse - deze volmacht gepasseerd voor schout 
van Berkenwoude op 5 oktober 1669 -, hebben in 
die hoedanigheid overgedragen aan Cornelis 
Leendertse een stuk land van 2 morgen op 
Benedenheul nz, strekkende voor van de weg af 
noordwaarts tot de Tiendwetering toe, met het 
recht van een vrij overpad over de 2 morgen van 
Pieter Claesse Pauw, volgens een "lootcedulle" 
daarvan zijnde d.d. 29 maart 1669 (O = de 
erfgenamen van Neeltgen Hendricxe; W = Jan 
Claese c.s.). 

57 / 49 -- 27 september 1669 
Adriaen Hendricxe de Boer, schout, Pieter 
Hendricxe Croon en Cornelis Janse, gezworenen.  
Geertgen Jacobs, weduwe en boedelhoudster van 
Gerrit Goossense en testamentaire voogdes over 
haar minderjarige kinderen, heeft verkocht aan 
Laurent Claesse Boer een stuk land groot 2 
morgen 1 1/2 hond, in een stuk van 8 morgen, 
gemeenschappelijk met Mees Jacobse, in 
Schoonouwen. strekkende in het geheel voor van 
de wegsloot af zuidwaarts tot de eigendom van de 
koper toe (O = de koper zelf; W = Jan Cornelisse 
Clip). 

57 / 50 -- 27 september 1669 
Jan Reyerse heeft overgedragen aan Jan Ariense 
van Dam een huis en erf op de zuidzijde van S, 
strekkende van de straat af zuidwaarts tot de 
eigendom van Cas Janse toe (O = Jacob Harmense; 
W = Jan Jorisse en Harmen Franse). 

57 / 51 -- 25 oktober 1669 
Pieter Aelbertse, Annighje Aelbertse, Maerten 
Aelbertse, Aelbert Willemse in plaats van zijn 
broer Claes Willemse, Wouter Dircxe van Veut, 
Roel Janse, Cornelis Gerritse, Cornelis Thijsse, Job 
Symonse, en Commer Dircxe, voogd over 
Meynsgen Louris en Jan Laurisse, minderjarige 
nagelaten kinderen van Lauweris Commerse en 
zich sterk makende en evenredig borg staande 
voor Jan Aelbertse, getrouwd met Maritgen 
Lourisdr, Jan Cornelisse Mayloyen en Job Symonse 
en zich sterk makende voor Jan Franse hun 
zwager, allen erfgenamen ab intestato van 
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Neeltgen Aelbertse, hebben getransporteerd aan 
Sophia Pieterse de Vrije, bejaard, ongehuwd, 
poorteres van Gouda, een losrentebrief van ƒ 42 
per jaar, af te lossen met ƒ 1290, in twee 
termijnen, ten laste van Cornelis Ockerse 
gevestigd op diens hofstede, groot 7 morgen met 
huis, berg, schuur, bepoting daarop staande, op 
Benedenkerk nz. 

57 / 52 -- 20 mei 1670 
Jan Cornelisse Prind, Symon Claesse getrouwd met 
Annigje Cornelis Prins, zowel voor haar zelf alsook 
zich sterk makende voor Marighje Cornelisdr Prins 
haar zuster, Anthonis Janse van Strijn als volmacht 
hebbende van Maerten Cornelisse Prins, Symon 
Hendricxe, Arien Aertse Buys, getrouwd met 
Ariaentgen Hendricxe, volgens akte van consent 
van Jan Adriaen Schiltman, schout te Lekkerkerk, 
voogd over Dirck Hendricxe, minderjarige zoon 
van Jannigje Cornelisdr Prins, verwekt door 
Hendrick Ariense Roest, alsmede over Willem 
Cornelisse, minderjarige nagelaten zoon van 
Cornelis Cornelisse Prins, verwekt bij Weyntgen 
Cornelisdr, Wouter Michielse getrouwd met 
Grietgen Cornelisdr Prins, allen erfgenamen van 
Arien Cornelisse Prins, voor de ene helft, en Jacob 
Ariense Capiteyn en Marijghje Ariense Capiteyn, 
samen voor de wederhelft, hebben in die 
hoedanigheid verkocht aan Dirck Cornelisse Prins 
een stuk land, groot 1 morgen 2 hond op 
Benedenheul nz, strekkende van de eigendom van 
de koper af noordwaarts tot de landscheiding toe 
(O = Symon Claesse; W = Goossen Maertense). 

57 / 53 -- 20 mei 1670 
Adriaen de Boer, schout, Claes Janse Clip en 
Willem Maertense Verdoolt, gezworenen.  
Dirck Cornelisse Prins, zowel voor zichzelf en als 
voogd over Dirck Hendricxe, minderjarige 
nagelaten zoon van Jannighje Cornelis Prins, 
alsook over Willem Cornelisse, minderjarige 
nagelaten zoon van Cornelis Cornelisse Prins, Jan 
Cornelisse Prins, en verdere voornoemde 
erfgenamen van Arien Cornelisse Prins, voor de 
ene helft, en de voornoemde Jacob en Marighje 
Capiteyn voor de wederhelft, hebben verkocht 
aan Cornelis Ariense Teeuwen een stuk land van 1 
morgen 1 hond op Benedenheul nz, strekkende 
van de landscheiding af noordwaarts tot de sloot 
van de gemenelandse kade van S. (O = Symon 

Claesse; W = Goossen Maertense), belst met een 
rente van 10 penningen per jaar aankomende de 
kerk van S. 

57 / 54 -- 23 mei 1670 
Wouter Aertse heeft verkocht aan Cornelis Janse 
en Claes Janse Blonck een stuk land op Beijerse zz, 
in het bos, strekkende van de wetering af 
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = Mees 
Pieterse; W = Claes Jacobse c.s.). 

57 / 55 -- 18 juni 1670 
Huybert Claesse, zowel voor zichzelf en als 
volmacht hebbende van Elisabet Foppen, Ghijbert 
Ariense, Jan Bastiaense, Thonis Maertense en 
Jacob Janse de Langhe, heeft in die hoedanigheid 
overgedragen aan Cornelis Ariense Theeuwen een 
stuk land, groot 3 morgen 3 hond op Benedenheul 
nz, strekkende ten dele van de landscheidinge, ten 
dele van de eigendom van Anthonis Claesse van 
Dam af noordwaarts tot de Achterbroek toe (O = 
Cornelis Jacobse Cars; W = Elisabet Joppen, 
weduwe van Willem Ariense). 

57 / 56 -- 14 juli 1670 
Jan Laurense heeft verkocht aan Cornelis 
Cornelisse Steyn, de erfenis van roerende en 
onroerende zaken zoals die hem door overlijden 
van zijn tante Elisabet Goossense, in haar leven 
gewoond hebbende te S., aanbestorven is. 

57 / 57 -- 24 september 1670 
Adriaen de Boer, schout, Leendert Aertse Trip en 
Willem Huybertse, gezworenen.  
Pieter Abrahamse, zowel voor zichzelf en als 
voogd - naast Roelant Pieterse Versloot - over de 
kinderen van Claes Abrahamse en de voornoemde 
Versloot nog als volmacht hebbende van Pieter 
Abrahamse en Pieter Janse Blonck, hebben in die 
hoedanigheid verkocht aan Cornelis Joosten:  
eerst een stuk land groot 1 1/2 morgen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering af 
tot de sloot van Claes Dirckse Backer toe (O = 
Grietgen Ariense; W = Gerrit Hendricxe;  
nog een stuk land, groot 2 morgen op 
Benedenheul nz, strekkende van de eigendom van 
Trijntgen Hendricxe af noordwaarts tot dezelfde 
eigendom toe (O = de kinderen van Jacob Janse; 
W = Jan Cornelisse Clip);  
nog een stuk land, groot 5 hond, op Benedenkerk 
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zz, strekkende van de eigendom van Willem 
Jacobse af zuidwaarts tot de wegsloot toe (O = de 
kinderen van Huych Dircxe; W = Jan Cornelisse 
Backer). 

57 / 58 -- 27 september 1670 
Dirck Hendricxe en Jan Hendricxe hebben 
overgedragen aan Cornelis Claesse Cocq de erfenis 
van roerende en onroerende zaken, zoals haar 
door overlijden van haar grootmoeder Maritgen 
Floris aanbestorven is, onder welke voornoemde 
erfenis mede begrepen is ca. 5 1/2 hond land, 
liggend gemeenschappelijk met de kinderen en 
kleinkinderen van de voornoemde Maritgen 
Floren, eerst een stuk land van 2 1/2 morgen 
gelegen op Bovenkerk zz (O = de Berghvliet; W = 
de kinderen van Pieter Janse Koelen);  
nog 1 morgen gemeenschappelijk en gelegen als 
voren (O = Hanneman Cornelisse; W = Jan 
Verhouff). 

57 / 59 -- 20 april 1671 
NN den Boer, schout, Jacob Jacobse Loy en Aert 
Franse, gezworenen.  
Jan Cornelisse Backer en de voogden van de 
nagelaten weeskinderen van Jan Ariense Oly 
hebben overgedragen aan Quirijn Maerschalck, 
chirurgijn, een huis, schuur, en erf op de zuidzijde 
van het dorp, strekkende voor van de straat af 
zuidwaarts tot de eigendom van Jacob Leendertse 
Trip (O = dezelf Jacob Trip; W = Jacob Harmense). 

57 / 60 -- 3 mei 1671 
NN den Boer, schout, Claes Willemse de Jongh en 
Claes Janse Muys, gezworenen.  
Pieter Willemse Kerpoets (?) heeft verkocht aan 
Roel Janse 1/5 deel van een stuk land van 4 
morgen met het gedeelte van een huis en erf, met 
beplanting daarop staande, strekkende in het 
geheel voor van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = de koper zelf; W = Jacob 
Cornelisse de Roos). 

57 / 61 -- 15 mei 1671 
Jacob Janse heeft overgedragen aan Pieter Janse 
Bloncq een hofstede met huis, berg, schuur, 
bepotinge daarop staande, groot 9 morgen, op 
Beijerse nz, strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O en W = Geertgen Nannense, bejaard, 

ongehuwd); voorts een stuk land, groot 4 morgen, 
gelegen als voren, strekkende met 3 morgen voor 
van de wetering af, en 1 morgen voor van de 
eigendom van Ingetgen Maertense af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O = de voornoemde Ingetgen Maertense; W = 
Pieter Pieterse Roos). 

57 / 62 -- 25 mei 1671 
De kinderen en erfgenamen van Geertgen Ariense, 
weduwe van Crijn Phillipse, hebben verkocht aan 
Geertgen Ariense Doncker een stuk land, groot 1 
morgen 1 1/2 roeden met huis, berg, schuur, 
bepoting daarop staande, gelegen op Beijerse zz, 
strekkende van de voormuur af zuidwaarts tot de 
eigendom van Gerrit Thijsse (O = Jan Reyerse; W = 
Pieter Dircxe). 

57 / 63 -- 25 mei 1671 
Claes Ariense, getrouwd met Aeltgen Crijnen, 
Dirckje Crijnen, Huych Huychen Speyert als vader 
en voogd van zijn drie minderjarige nagelaten 
weeskinderen, verwekt bij Leentgen Crijnen, en 
Arien Crijnen, allen kinderen en erfgenamen van 
Geertgen Ariense, weduwe van Crijn Philipse, 
hebben in die hoedanigheid verkocht aan Jan 
Meesse als mede erfgenaam van voornoemde 
Geertgen Ariense, 4/5 deel van een stuk land, 
groot 3 morgen, op Beijerse nz, welk resterende 
1/5 deel hem zelf toekomt, strekkende in het 
geheel voor van de wetering af noordwaarts tot 
de Gouderakse landscheiding toe (O = Jan Janse 
Vervliet; W = Pieter Pieterse Roos). 

57 / 64 -- 25 mei 1671 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Jan Leendertse Slot een stuk 
land, groot 2 morgen 3 hond 75 roeden, in het 
Vrijland, strekkende voor van de wegsloot af 
noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Jan 
Pieterse; W = Cornelis Ariense). 

57 / 65 -- 11 juni 1671 
Cas Claesse Somer en Willem Aertse Verdoolt, als 
voogden over het nagelaten weeskind van 
Magdalena Ariense, verwekt door Goossen 
Lourisse, hebben in die hoedanigheid verkocht 
aan Jan Laurisse de Roo een huis en erf, op de 
noordzijde van het dorp van S, strekkende voor 
van de straat af noordwaarts tot de eigendom van 
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Jan Cornelisse Backer toe, en dan voorts met een 
gang van 4 voet breed tot de eigendom van de 
kinderen van Arien Janse Dionys (O = de 
voornoemde Jan Cornelisse; W = de kindceren van 
Arie Janse Dionys). 

57 / 66 -- 2 juli 1671 
Aert Janse, zoon van Goosenthje Goossens, die 
een zuster was van Elisabet Goossens, voorts 
Harmen Aertse als getrouwd met Trijntgen 
Cornelisse, Cornelis Claese Blos, zoon van Annigje 
Cornelisdr, Jan Claesse, Hendrick Claesse, Dirck 
Claesse, Dirck Bartense als getrouwd geweest met 
Neeltgen Claesdr, allen kinderen van Annigje 
Cornelisdr, voor henzelf en in plaats van en zich 
sterk makende voor Metje en Aeltgen Claes, 
beiden mede meerderjarige kinderen van de 
voornoemde Annigje Cornelis, alsmede nog Jan 
Ariense Cley, als getrouwd met Neeltgen 
Goossense, dochter van Goossen Cornelisse, voor 
hemzelf en in plaasts van en zich sterk makende 
voor Jan Goossense, zijn uitlandige zwager, zoon 
van Goossen Cornelisse, Cornelis Cornelisse Janse 
Lekkerkerker, als grootvader en voogd van 
Cornelis Goossense, minderjarig weeskind van 
Goosen Cornelisse, voorts nog Goosen Louwe, en 
Cornelis Cornelisse Steyn, als transport hebbende 
van Jan Louwe, Cors Willemse, Jan Leendertse als 
voogden van Maria Leendertse, dochter van 
Niesje Louwen, allen kinderen van Leentgen 
Goossens, in die hoedanigheid allen erfgenamen 
van Elisabet Goossense voor 3/4 deel, hebben 
verkocht aan Ariaentgen Jacobs, weduwe van 
Goosen Maertense, 3/4 deel in een stuk land, 
groot 3 morgen, met het gedeelte van de 
timmerage en plantage daarop staande, op 
Benedenkerk zz, welk resterende deel haarzelf 
toebehoort, strekkende in het geheel voor van de 
wetering af zuidwaarts tot de nieuwe gegraven 
dwarssloot van Pieter Dircxe toe (O = de gemene 
Vliet; W = Arie Janse Verheul). 

57 / 67 -- 2 juli 1671 
Cornelis Leendertse, geauthoriseerde schout, 
Jacob Jacobse Loy en Mees Cornelisse Clip, 
gezworenen.  
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Adriaen de Boer, schout 
voornoemd, een stuk land, groot 3 morgen 3 
hond, op Benedenkerk zz, strekkende van de 

Voorwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Jan Maertense; W = Pieter 
Dircxe). 

57 / 68 -- 2 juni 1671 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Elisabet Claesdr, weduwe 
van Matheus Dircxe, een stuk land, groot 2 
morgen 1 hond, in Benedenheul, strekkende van 
de Tiendwetering af tot de eigendom van de 
Achterbroek toe (O = Symon Claesse; W = de 
kinderen van Niesje Willemse). 

57 / 69 -- 2 juni 1671 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Pieter Dircxe Hoymayer een 
stuk land, groot 10 1/2 hond, in Coolwijk, 
strekkende voor van de wegsloot af zuidwaarts tot 
de Reesloot toe (O = de kinderen van Jacob 
Aertse; W = Aert Franse). 

57 / 70 -- 24 mei 1671 
Jan Ariense van Dos heeft getransporteerd aan 
Anthonis Dirckse Timmerman een huis en erf op 
de zuidzijde van het dorp S., strekkende van de 
straat af zuidwaarts tot de drop of eigendom van 
Ghijsbert Cornelisse van Steyn toe (O = Jacob 
Harmense; W = Jan Jorisse en Harmen Franse). 

57 / 71 -- 2 juni 1671 
Willem Janse heeft verkocht aan Elisabet Claesse, 
weduwe van Matheus Dircxe, de helft van een 
achterhuis en erf, met nog een hennepwerfje, 
samen groot 1 1/2 hond, gelegen in Benedenheul, 
strekkende voor van de weg af noordwaarts tot de 
eigendom van de voornoemde Elisabet Claesse 
toe (O = voornoemde Elisabet; W = Elisabet 
Dircxe). 

57 / 72 -- 7 juni 1671 
Pieter Gerritse Luyt, oud-burgemeester van 
Haastrecht, heeft verkocht aan Maria Aertse van 
Arckel een stuk land van 11 hond in Beijerse onder 
de jurisdictie van S., strekkende voor van de 
wetering af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe 
(O = Maritgen Claesdr; W = Huybert Willemse c.s.). 

57 / 73 -- 7 juni 1671 
Ariaentgen Huygen, meerderjarig, ongehuwd, 
heeft overgedragen aan Nanne Pieterse de helft 
van een hennepwerf, met een stukje land 
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genaamd "de Grient" met het halve kampje, 
samen groot ca. 1 1/2 hond, in het Hofland, 
strekkende van de Kasloot af westwaarts tot de 
Paal toe (Z = Geertgen Jans, weduwe van Jan 
Claesse Goossens; N = Cornelis Cornelisse). 

57 / 74 -- 15 juni 1671 
Jan Jacobse Coelen (ten overstaan van Gerrit 
Hendricxe Wout en Louris Claesse de Boer als 
voogden -- dit gedeelte is doorgestreept) heeft 
verkocht aan Dirck Ariense Molenaer een huis en 
erf, met berg, schuur op de noordzijde van S., 
strekkende van de straat af noordwaarts tot de 
Slijckaers toe (O = Gerrit Hendricxe; W = de 
gemene Vliet). 

57 / 75 -- 20 juni 1671 
Cornelis Janse Schout heeft overgedragen aan 
Aert Jacobse een stuk land, groot 2 morgen 3 
hond, in Schoonouwen, strekkende voor van de 
wegsloot af tot de eigendom van de kinderen van 
Claes Janse Doncker toe (O = Cornelis Janse; W = 
de koper zelf). 

57 / 76 -- 15 juni 1671 
Willem Pieterse Schep heeft overgedragen aan 
Aert Jacobse een stuk land, groot 2 morgen 4 1/2 
hond, op Bovenkerk zz, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de 
Schoonouwerse wegsloot toe (O = Stijntgen 
Claesdr; W = de koper zelf); nog 1/7 deel van een 
huis, en erf, met berg, en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, in Schoonouwen, 
belast met een rente van ƒ 3:13:0 per jaar, 
toekomende het weeshuis van Utrecht. 

57 / 76 -- 15 juni 1671 
Aert Bastiaense, weduwnaar van Jannighje Dircx 
voor zichzelf, Pieter Hendricxe Croos en Harmen 
Cornelisse als voogden over Elisabet Floris, 
nagelaten dochter en de kleinkinderen van 
voornoemde Jannigje Dircx, hebben verkocht aan 
Jacob Leendertse Rap, getrouwd met de 
voornoemde Elisabet Florisse, 3/4 deel van een 
huis en erf op de zuidzijde van S., welk resterende 
1/4 deel hemzelf toebehoort, strekkende met de 
kamer en kelder tot de eigendom van Neeltgen 
Claes, weduwe van Maerten Ariense Dus toe, en 
dan verder van de muur af zuidwaarts tot Frans 
Roelen erf toe, en strekkende tot de eigendom 

van Leendert Aertse Rap (O = de gemene weg; W 
= Neeltgen Claes). 

57 / 77 -- 15 december 1671 
Arien Pieterse Bouter, getrouwd met Crijntgen 
Cornelis, heeft verkocht aan Cornelis Wouterse, 
Cornelis Jacobse Crijnenman, getrouwd met 
Marichje Wouterse, Martijntgen Wouters, Jacob 
Willemse getrouwd met Geertgen Wouters, 
Trijntgen Wouters, Maritgen Wouters en Dirck 
Woutersse 1/4 deel van een stuk land groot 7 
morgen op Benedenkerk nz, strekkende voor van 
de wetering af noordwaarts tot de eigendom van 
Beijerse toe (O = Maritgen Jans; W = Ghijsbert 
Botter). 

57 / 78 -- 8 mei 1672 
Adriaen de Boer, schout, Pieter Heyndricxe Croon 
en Gerrit Janse Verkayeck, gezworenen.  
Arnolt Bulck, notaris en procureur te 
Schoonhoven, en Claes van Reede (?), 
burgemeester van Gouda, als curators over de 
boedel van Claes Cornelisse Pauw in Beijerse, 
volgens de machtiging van het gerecht van de 
voornoemde stad, hebben in die hoedanigheid 
getransporteerd aan Jan Jacobse Block, koopman 
te Gouda, een hofstede groot 4 1/2 morgen met 
de huizing en timmerage daarop staande, gelegen 
op Beijerse zz, strekkende van de wetering af 
zuidwaarts tot de landscheidinge toe (O = Mees 
Pieterse c.s; W = Maritgen Claesdr, weduwe van 
Leendert van der Overput). 

57 / 79 -- 8 mei 1672 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Cornelis Maertense 1 1/2 
morgen of de helft van 3 morgen land, waarvan de 
andere 1 1/2 morgen toebehoort aan Pieter 
Claesse Pauw, gelegen op Beijerse zz, strekkende 
voor van de wetering af zuidwaarts tot de 
landscheiding toe (O = de erfgenamen van Nanne 
Claesse; W = Neeltgen Claesdr). 

57 / 80 -- 8 mei 1672 
Voornoemde comparanten als curators over de 
boedel van Aert Bastiaense Lieve - in Bonrepas 
overleden - en als curators over de boedel van 
Jannichje Dircx, in haar leven vrouw van 
voornoemde Aert Bastiaense, en als voogden over 
het nagelaten kind en de twee minderjarige 
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nagelaten kleinkinderen, hebben in die 
hoedanigheid getransporteerd aan Jacob 
Leendertse Trip een huis en erf, gelegen op de 
zuidzijde van het dorp. strekkende met de 
opkamer tot het erfje van Neetgen Claes, weduwe 
van Maerten Ariense Dus toe, en dan verder tot 
Frans Roelen toe (O = de gemene weg; W = 
Neeltgen Claes en Quirijn Maerschalck). 

57 / 81 -- 8 mei 1672 
Adriaan de Boer, schout, Jan Cornelisse Mayloyen 
en Maerten Verhoeff, gezworenen.  
Yetje Jacobsdr, weduwe van Nanne Janse, zowel 
voor haarzelf en als gemachtigd door schout en 
heemraden van Ouderkerk, voogdes over haar 
kinderen, en als volmacht hebbende van Arien 
Nannense, haar meerderjarige zoon, alsmede 
Symon Cornelisse, getrouwd met Macheltgen 
Nannense, en Jan Nannense hebben in die 
hoedanigheid overgedragen aan Aert Jacobse een 
stuk land, groot 1 1/2 morgen, op Bovenkerk zz in 
een stuk van 3 morgen met de koper 
gemeenschappelijk, strekkende in het geheel van 
de dwarssloot van Jacob Wouterse af zuidwaarts 
tot de Schoonouwense werfsloot toe (O = de 
koper; W = Jacob Huygen). 

57 / 82 -- (mei 1672) 
Afschrift van voorwaarden waarop Aert 
Bastiaense van Lieten (?), weduwnaar van 
Jannichgen Dircx, met de voogden van het 
nagelaten weeskind en kleinkinderen van de 
voornoemde Jannichgen Dircx, van mening zijn 
om in het openbaar ten overstaen van schout en 
gezworenen te verkopen. Verder de akte gelijk 
aan fol. 81. 

57 / 83 -- 7 mei 1672 
Claes Claesse Pauw heeft overgedragen aan 
Crijntgen Dieren, weduwe van Cornelis Claesse 
Gros, de helft van een huis en erf staande op 
Beijerse nz, strekkende voor van de wetering af 
noordwaarts tot de Reepaal toe (O = Herman 
Maertense; W = Huybert Claesse). 

57 / 84 -- 7 mei 1672 
Wouter Willemse heeft overgedragen aan Sier 
Janse, Pieter Janse, Trijntgen Jansdr, Aechje Jansdr 
en Marichgen Jansdr een stuk land, ca. 4 morgen 
in een stuk van 1 1/2 morgen gemeenschappelijk 

met Pieter Aelbertse Rijswijck en Frans Thonisse, 
gelegen op Beijerse zz, strekkende in het geheel 
voor van de wetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Cornelis Dircxe; 
W = Frans Thonisse); voorts 1/3 deel van een huis 
en erf, met berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, gelegen als voren, 
strekkende van de wetering af zuidwaarts tot de 
eigendom van Jan Goossense toe (O = dezelf Jan 
Goossense; W = Jan Reyerse). 

57 / 85 -- 7 mei 1672 
Jan Maertense Griet heeft verkocht aan Dirck 
Cornelisse Buerman een hofstede, groot 4 morgen 
met huis, berg, schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, op Benedenkerk zz, strekkende 
van de wetering af zuidwaarts over de 
Tiendwetering tot de dwarssloot van Jacob 
Maertense de Boer toe (O = Arien Janse Verheul; 
W = Adriaen de Boer, de schout). 

57 / 86 -- 24 mei 1672 
Adriaen de Boer, schout, Pieter Hendricxe Croos 
en Gerrit Janse Verkayeck, gezworenen.  
Willem Janse Coyman heeft verkocht aan Jacob 
Jacobse Loy de Jonge een vogelkooi, groot 2 
morgen 1 1/2 hond, gelegen in Kort Schoonouwen 
onder de jurisdictie van S., strekkende van de 
dwarssloot van de koper af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Dieuwer Jans; W = de koper 
zelf).  
Nog een stuk land van 5 hond, gelegen als voren, 
strekkende van de weg af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van de koper (O en W = de 
voornoemde koper). 

57 / 87 -- (mei 1672) 
Cornelis Janse Dus, Leendert Ghijsbertse, 
weduwnaar van Leentgen Janse, Dirck Huychense 
getrouwd met Maritgen Jansdr, Jan Claesse Bos, 
getrouwd met Maritgen Leendertse, alsmede 
Dirck Janse Dus en Nanne Pieterse, als voogden 
over Dirck Leendertse en Claes Leendertse, 
minderjarige nagelaten weeskinderen van 
voornoemde Leentgen Jansdr, verwekt door de 
voornoemde Leendert Ghijsbertse, hebben 
overgedragen aan Jan Cornelisse Clip 1 1/2 
morgen op Benedenkerk nz in een stuk van 6 
morgen ... (De rest van de bladzijde is 
afgescheurd.) 



Stolwijk                      analyses akten oud-rechterlijk archief 1653-1718                             39 

 

57 / 88 -- 30 mei 1672 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Jan Cornelisse Clip 1 1/2 
morgen op Benedenkerk nz, in een stuk van 6 
morgen met de voornoemde Dirck Janse Dus en 
Mees Cornelisse Clip gemeenschappelijk, 
strekkende in het geheel van de wetering af 
noordwaarts tot de eigendom van Beijerse toe (O 
en W = de koper zelf). 

57 / 89 -- 30 mei 1672 
Voornoemde comparanten hebben nog verkocht 
aan Mees Cornelisse Clip 2 hond 86 roeden op 
Benedenkerk nz, liggend in 6 morgen met de 
voornoemde Dirck Janse Dus en Jan Cornelisse 
Clip gemeenschappelijk, strekkende in het geheel 
van de wetering af noordwaarts tot de eigendom 
van Beijerse toe (O en W = de koper zelf). 

57 / 90 -- 30 mei 1672 
Nog hebben voornoemde comparanten verkocht 
aan Willem Janse Buys 1/7 deel van 3 morgen 3 
hond met de timmerage daarop staande op 
Benedenkerk zz, strekkende in het geheel van de 
Coolwijkse wegsloot af zuidwaarts tot de wetering 
toe (O = mr. Jacob van der Tocht; W = Jan 
Gerritse). 

57 / 91 -- 30 mei 1672 
Pieter Cornelisse, meerderjarige zoon van wijlen 
Maritgen Jansdr, heeft verkocht aan Dirck Janse 
Dus 1/3 deel van 8 1/2 hond op Benedenkerk zz, 
gemeenschappelijk met Willem Janse Buys, 
strekkende in het geheel van de wetering af 
zuidwaarts tot de Reepalen toe (O = mr. Jacob van 
der Tocht; W = Jan Gerritse). 

57 / 92 -- 30 mei 1672 
Nanne Gerritse Borgher, Cornelis Gerritse Kieman, 
Claes Janse Cocq getrouwd met Grietgen 
Gerritsdr, Yefje Gerritse, Nanne Symonse 
getrouwd met Maritgen Gerritsdr hebben in die 
hoedanigheid verkocht aan Dirck Janse Dus 1 1/2 
morgen in 6 morgen met de koper en zijn broers 
en zusters gemeenschappelijk, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende in het geheel van de 
wetering af noordwaarts tot de eigendom van 
Beijerse toe (O en W = de kinderen van Maritgen 
Willemsdr). 

57 / 93 -- 27 mei 1672 
Adriaen de Boer, schout, Jan Cornelisse Mayloyen 
en Claes Andriesse Dircka, gezworenen.  
Maritgen Jansdr, weduwe van Jacob Leendertse, 
heeft verkocht aan Lauris Claesse de Boer 1 hond 
in Lang Schponouwen (O = de verkoper; W = de 
koper zelf). 

57 / 94 -- 27 mei 1672 
Yetje Jacobsdr, Cornelis Janse Metselaer, 
getrouwd met Annichgen Jacobs, Cornelis Janse 
van Heyninghe getrouwd met Gerritgen Jacobsdr, 
Willem Pieterse Schep, Pieter Heyndricxe Croon 
en Aert Jacobse als voogden van de drie nagelaten 
kinderen van Wijnant Hendricxe Croon, verwekt 
bij Martichje Jacobs, de voornoemde Willem 
Pieterse Schep nog als vader, benevens de 
voornoemde Aert Jacobse als voogd van de drie 
nagelaten kinderen in tweede huwelijk, verwekt 
bij de voornoemde Marichje Jacobsdr, hebben in 
die hoedanigheid verkocht aan Louris Claesse de 
Boer 2 morgen 1 1/2 hond in een stuk van 4 1/2 
morgen met de koper gemeenschappelijk in 
Schoonouwen, strekkende in het geheel voor van 
de wetering af zuidwaarts tot de eigendom van de 
koper toe (O = de kinderen van Jan Claesse Clip; W 
= de koper zelf). 

57 / 95 -- 27 mei 1672 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Louris Claesse de Boer 10 1/2 
hond land in Lang Schoonouwen, strekkende van 
de weg af zuidwaarts tot de sloot van de weduwe 
van Arien Dircxe toe (O = de voornoemde 
weduwe; W = Claes Aertse c.s.). 

57 / 96 -- 13 september 1672 
Gerrit Janse Muys heeft getransporteerd aan Jan 
Aelbertse 1 1/2 morgen op Benedenkerk zz, 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de eigendom van Frans Dircxe toe (O = 
Stijntgen Cornelisdr; W = Ariaengen Jacobsse). 

57 / 97 -- 30 mei 1672 
Voornoemde comparant.heeft nog verkocht aan 
Jan Gerritse 3 morgen wei-, hooi- en hennepland 
op Benedenkerk zz, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Arientgen Jacobsdr, weduwe 
van Goossen Maertense; W = de koper zelf).  
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Nog 4 1/2 hond gelegen als voren, strekkende van 
de dwarssloot van Jan Gerritse af zuidwaarts tot 
de dwarssloot van Nanne Ariense de Boer toe (O = 
de verkoper; W = de koper zelf). 

57 / 98 -- 13 september 1672 
Nog heeft voornoemde comparant overgedragen 
aan Ariaentgen Jacobs, weduwe Goossen 
Maertense, 5 morgen 1 1/2 hond met huis, berg, 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
op Beijerse nz, strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de eigendom van Beijerse toe (O 
= de kinderen van Jacob Jacobse Maes de Jonghe; 
W = de verkoper zelf). 

57 / 99 -- 13 september 1672 
Nog heeft voornoemde comparant 
getransporteerd aan Ariaentgen Jacobs 1 morgen 
land op Benedenkerk nz, strekkende van de 
eigendom van Ariaentgen Jacobs af noordwaarts 
tot de eigendom van dezelf Ariaentgen toe (O = 
Mees Cornelisse Clip; W = de verkoper zelf). 

57 / 100 -- 3 juni 1672 
Yetje Jacobs, weduwe van Nanne Janse, zowel 
voor zichzelf en als gemachtigd door schout en 
heemraden van Ouderkerk als voogdes van haar 
kinderen, verwekt door de voornoemde Nanne 
Janse, Jan Nannense eveneens voor zichzelf en als 
volmacht hebbende van Symon Cornelisse van 
Willige, hebben in die hoedanigheid verkocht aan 
Aert Jacobse de helft van 10 1/2 hond, met de 
koper gemeenschappelijk, gelegen in Coolwijk, 
strekkende van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Weyntgen Meesse; W = Pieter 
Dircxe). 

57 / 101 -- 11 juni 1672 
Adriaen de Boer, schout, Jan Cornelisse Mayloyen 
en Claes Andriesse Dircka, gezworenen.  
Claes Cornelisse Cleymey heeft verkocht aan Jan 
Leendertse Trip een huis en erf, met een schuur, 
staande aan het Oosteinde van S.; voorts een 
huisje, staande tegenover het voornoemde huis 
voor op de weg, strekkende van de wetering af 
zuidwaarts tot de Put toe (O = Cornelis Joosten; W 
= Dirck Paulusse). 

57 / 102 -- 13 september 1672 
Cornelis Pieterse Buerman heeft overgedragen 

aan Jan Gerritse 2 1/2 morgen 750 roeden op 
Benedenkerk zz, strekkende van de wetering af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe en tot de 
nieuwe dwarssloot van IJetje Gerritsdr, volgens 
een zekere "lootcedulle" (O = Cornelis Aelbertse; 
W = de koper zelf). 

57 / 116 -- 30 mei 1672 
Nog hebben voornoemde comparanten verkocht 
aan Claes Jacobse Dros 2 hennepwerven, samen 
groot 2 hond 75 roeden, gelegen in het Hofland, 
strekkende van de dwarssloot van Jan Andriesse af 
noordwaarts tot de dwarssloot van de kinderen 
van Arien Janse Dionys toe (O = de voornoemde 
Jan Andriesse; W = Joost Willemse Cramer). 

57 / 117 -- 30 mei 1672 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Pieter Jacobse Dros, ca. 4 1/2 
hond op Benedenkerk zz, strekkende van de 
wetering af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Gerrit Hendricxe Wout toe (O = Maerten 
Cornelisse Verkaeyck; W = Cornelis Meesse). 

57 / 118 -- 30 mei 1672 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Joost Willemse Cramer 1 1/2 
morgen in het Vrijland, strekkende van de 
landscheiding af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Cornelis Jacobse Crijnenman toe (O = de 
voornoemde Crijnenman; W = Jan Andriesse 
Dircka). 

57 / 103 -- 7 april 1673 
Neeltgen Claesdr, weduwe van Jan Ariense Snoey, 
heeft getransporteerd aan de erfgenamen van Jan 
Janse Ruychmeyer 3 morgen op Beijerse zz, 
strekkende van de wetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Pieter Claesse; 
W = Mees Pieterse Douw). 

57 / 104 -- 21 november 1673 
Anthonis Dircxe Timmerman heeft 
getransporteerd aan Jacob Jorisse de Graeff een 
erfje liggend achter het huis van de voornoemde 
Jacob Jorisse, strekkende van de eigendom van 
dezelf af oostwaarts tot de eigendom van de 
verkoper toe (O en Z = de verkoper). 

57 / 105 -- 25 mei 1674 
Maritgen Jansdr, weduwe van Cornelis Janse 
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Schouten, bijgestaan door Arien Pieterse, heeft 
gecedeerd aan Jan Janse Schouten 2 morgen 2 
hond op Bovenkerk zz, strekkende van de 
dwarssloot van Claes Janse Schouten af 
zuidwaarts tot de Schoonouwerse wegsloot toe (O 
= Elisab et Huyberse, weduwe van Jasper 
Anthonisse Teckop; W = Jan Janse Dionys). 

57 / 106 -- 12 juni 1674 
Gerrit Hanse Verkaeyck, getrouwd met Elisabet 
Jacobs, Clares Joosten en Jan Joosten Muys, zowel 
voor henzelf en als testamentaire voogden over 
het minderjarige weeskind van Jannigje Jacobs, 
verwekt door Mees Janse Beenhacker, en Jan 
Abramse de Dircke, schout van Bergambacht, 
kinderen en kleinkinderen van wijlen Aeltgen 
Claesdr de Boer, hebben getransporteerd aan 
Maerten Maertense Verhoef 3 morgen 3 hond 
Benedenkerk nz, strekkende van de Tiendwetering 
af noordwaarts tot de eigendom van Beijerse toe 
(O = de Kleine Vliet; W = Maritgen Jansdr). 

57 / 107 -- 25 februari 1675 
Gerrit Janse Verkaeyck heeft nog gecedeerd aan 
Mees Janse Beenhacker 2 morgen op Bovenkerk 
nz, in een stuk van 4 morgen, gemeenschappelijk 
met Jan Abrahamse de Dircke, schout van 
Bergambacht, en het weeskind van Jannitgen 
Jacobs, verwekt door de voornoemde Beenhacker, 
strekkende in het geheel van de wetering af 
noordwaarts tot de landscheiding toe (O = Claes 
Janse Muys; W = Geertgen Jans, weduwe van Jan 
Claes Goossense). 

57 / 108 -- 22 oktober 1675 
Anthonis Dircxe Timmerman heeft overgedragen 
aan Arien Ingense van Berck een kustingbrief ten 
gunste van de voornoemde Anthonis Dircxe, 
inhoudende ƒ 100, uit koop van een rente, die hij 
verkocht heeft aan Jacob Jorisse de Graeff, rente 
4% per jaar. 

57 / 109 -- 16 mei 1675 
Claes Dirckse Backer heeft verkocht aan Arien 
Maertense Decker ca. 1 morgen op Bovenkerk nz, 
strekkende van de wetering af noordwaarts tot de 
dwarssloot van Jacob Huygen toe (O = Anthonis 
Hijsse; W = Gerrit Janse Verkaeyck). 

57 / 110 -- 16 mei 1675 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Jan Dirckse Backer een huis en erf, op de 
noordzijde van S., strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de eigendom van Aert Cornelisse 
Smit toe (O = Joost Cornelisse Croon en ten dele 
de gemene weg; W = Claes Andriesse Dircka). 

57 / 111 -- 16 mei 1675 
Jan Anthonisse van Putten heeft verkocht aan 
Jacobus Backer, secretaris te S., een huis en erf op 
de zuidzijde van S. achter de kerk, strekkende voor 
van de straat af zuidwaarts tot de eigendom van 
Willem Jacobse Maes toe (O = Gerrit Dirckse 
Struys; W = ten dele voornoemde Willem Jacobse 
Maes; W = het kerkerfje of de doornenhaag). 

57 / 112 -- 30 mei 1675 
Jacob Bastiaense Verkaeyck, Ingetgen Bastiaense, 
Bastiaen Cornelisse, en Jan Pieterse Joncker, 
getrouwd met Dirckje Cornelisdr, kinderen van 
Cornelis Bastiaense Verkaeyck, allen erfgenamen 
van Maerten Bastiaense Verkaeyck, hebben 
overgedragen aan Jan Ariense van Dam en Pieter 
Adriaense Romeyn een huis en erf, staande 
Benedenkerk nz, strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de halve sloot van Maritgen Jans 
toe (O = Arien Cornelisse Timmerman; W = 
Cormelis Commertse). 

57 / 113 -- 30 mei 1675 
Voornoemde comparanten hebben nog verkocht 
aan Jacobus Backer, secretaris te S., ca. 8 hond in 
Schoonouwen, strekkende van de dwarssloot van 
Claes Ariense Heer af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van dezelfde Claes Heer toe (O = de 
erfgenamen van Claes Aertse; W = Jan Janse de 
Boer). 

57 / 114 -- 30 mei 1675 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Joost Willemse Cramer 3 
morgen 3 hond, gelijk in het Hofland aan de Vliet, 
strekkende van de dwarssloot van Claes Andriese 
Dircka noordwaarts tot de dwarssloot van Claes 
Ariense Dionys toe (O = Jan Andriesse Dircka; W = 
de gemenelandse Vliet). 

57 / 115 -- 30 mei 1675 
Nog hebben voornoemde comparanten verkocht 
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aan Pieter Adriaense Romeyn 7 1/2 hond land in 
het Hofland, strekkende van de Kaesloot af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van Jan Andriesse 
Dircka toe (O = de gemenelandse kade van S.; W = 
Jan Andriesse). 

57 / 119 -- 10 juni 1675 
Aeltgen Jansdr, weduwe van Aert Cornelisse 
Verdoolt, heeft verkocht aan Cornelis Thonisse 
Coster 2 hond hennepwerf op Bovenkerk zz, 
strekkende voor van de wetering af zuidwaarts tot 
de Put toe (O = de ver koper; W = Nanne 
Nannense). 

57 / 120 -- 12 juni 1675 
Cornelis Cornelisse Coolwijk als mede erfgenaam 
van wijlen Neeltgen Goossensdr, in haar leven 
gewoond hebbende in Bergambacht, heeft 
verkocht aan Adriaan Louff, kaaskoper te Gouda, 
een losrentebrief van ƒ 40 per jaar, hoofdsom ƒ 
1000, ten laste van Gerrit Janse Muys 
gehypothekeerd op een hofstede, groot 5 morgen 
1 1/2 hond met huis, berg en schuur op 
Benedenkerk nz, welke hofstede is gekocht door 
Ariaentgen Jacobsdr, weduwe van Goossen 
Maertense, wonende alhier, van de voornoemde 
Gerrit Janse Muys, onder belasting van deze 
losrente. 

57 / 122 -- 1675 
Gerrit Hendricxe Wout heeft verkocht aan Cornelis 
Janse van Heyninghe een huis en erf, berg en 
schuur, met de bepoting daarop staande, gelegen 
op de noordijkde van het dorp S., strekkende van 
de straat af noordwaarts tot de Kijckaers toe (O = 
Neeltgen Jacobs en Cornelis Ariense Dionys c.s.; W 
= Aechje Jans). 

57 / 123 -- 1675 
Gerrit Janse Verkaeyck heeft verkocht aan 
Cornelis Janse Metselaer 4 morgen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de landscheiding toe (O = 
Cornelis Pieterse Buerman; W = de Bilwijkse weg). 

57 / 124 -- 11 augustus 1675 
Adriaen de Boer, schout, Arien Jasperse van Berck 
en Cornelis Wouterse, gezworenen.  
Pieter Hendricxe Croon en Frans Hermense als 
voogden over de nagelaten weeskinderen van het 

overleden echtpaar Jacob Hermense de Boer en 
Niesgen Hendricxdr, hebben in die hoedanigheid 
verkocht aan Jan Janse Griet een huis en erf op de 
zuidzijde van S., strekkende van de straat af 
zuidwaarts tot de eigendom van Jacob Leendertse 
Trip toe (O = Mr. Maerschalck; W = Anthonis 
Dircxe Timmerman). 

57 / 125 -- 11 augustus 1675 
Voornoemde voogden hebben nog overgedragen 
aan Jacob Lendertse Trip een erfje op de zuidzijde 
van S., achter de huizingen van Jan Janse Griet, 
strekkende van de eigendom van Sighje Jans tot 
de eigendom van Jan Janse Griet toe (O = mr. 
Maerschalck; W = Anthonis Dircxe Timmerman). 

57 / 126 -- 16 september 1675 
NN de Boer, schout, Cornelis Janse Berghvliet en 
Roel Janse, gezworenen.  
Willem Janse Coyman heeft overgedragen aan 
Arien Jasperse van Berck, lakenkoper, een stuk 
hooiland groot 7 hond op Benedenheul nz, 
strekkende van de Put van Elisabet Maertense af 
noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
voornoemde Elisabet Maertense; W = Cormelis 
Janse Coolwijk). 

57 / 127 -- 12 september 1675 
Nanne Gerritse Borchers, Yetje Gerritse, Cornelis 
Claesse Cocq voor zichzelf en als in plaats van en 
zich sterk makende voor zijn broer Arien Claesse 
Cocq, kinderen van Grietgen Gerritse en Nanne 
Symonse als vader en voogd over Sijchje 
Nannense, Pieter Janse Bloncq getrouwd met 
Leentgen Janse, kinderen van Maritgen Gerritse, 
allen samen in die hoedanigheid erfgenamen van 
Cornelis Gerritse Buerman, hebben 
getransporteerd aan Gerrit Dircxe Luyt, wonende 
te Ouderkerk, een losrentebrief van ƒ 1000 ten 
laste van Cornelis Janse Coolwijk ten gunste van 
haar comparante, gehypothekeerd op zijn 
hofstede groot 10 morgen met huis, berg en 
bepoting gelegen in Coolwijk. 

57 / 128 -- 30 september 1675 
Dirck Janse Vergeer heeft overgedragen aan 
Cornelis Hannemanse en Annichje Janse, weduwe 
van Anthonis Hannemanse, 2 morgen 2 hond 50 
roeden in Lang Schoonouwen onder S, strekkende 
van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
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Tiendwetering toe (O = Louris Claesse de Boer; W 
= Aert Hermense). 

57 / 129 -- 1675 
Jan Janse Vervliet heeft verkocht aan Annichje 
Pieterse de erfenis van roerende en onroerende 
zaken zoals hem door overlijden van zijn zwager 
Mees Pieterse Douw aanbestorven is. 

57 / 130 -- 30 september 1675 
Voornoemde comparant heeft overgedragen aan 
Meynsgen Meesse, weduwe van Jacob Meesse, 6 
morgen met huis, berg, schuur, bepoting daarop 
staande, op Beijerse nz, strekkende voor van de 
halve wetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = de erfgenamen van Eldert 
Jacobse; W = Cornelis Dircxe).  
Nog 3 morgen gelegen als voren, strekkende 
mede van de wetering af noordwaarts tot de 
Gouderakse landscheiding toe (O =Nanne 
Symonse; W = Annichje Crijnen).  
Pieter Janse Vervliet, Cornelis Janse Vervliet, 
Meynsgen Janse Vervliet en Willem Claesse, 
getrouwd met Marrichje Janse Vervliet, allen 
kinderen en zwagers van de voornoemde Jan 
Janse Vervliet, erkenden ten volle voldaan te zijn 
door voornoemde Meynsgen Meesse. 

57 / 131 -- 30 september 1675 
Jacob Janse heeft verkocht aan Cornelis Thijjsse 3 
morgen op de zuidzijde van Beijerse, strekkende 
voor van de eigendom van de Achterbroek af 
zuidwaarts tot de landscheiding van S. toe (O en 
W = Hillegont van Rhijsoort). 

57 / 132 -- 10 november 1675 
Dirck Heyndricxe heeft getransporteerd aan Pieter 
Hendricxe Croon 5 morgen 50 roeden op 
Bovenkerk zz in 7 morgen 4 hond 
gemeenschappelijk met de voornoemde Pieter 
Hendricxe, strekkende in het geheel voor van de 
wetering af zuidwaarts tot de eigendom van Jan 
Janse Backer toe (O = Harmen Cornelisse; W = de 
voornoemde Croon). 

57 / 133 -- 2 december 1675 
Claes Phillipse heeft verkocht aan Cornelis Jacobse 
Crijnenman 4 1/2 hond op Beijerse zz, strekkende 
van de sloot van Pieter Ariense af zuidwaarts tot 

de dwarssloot van de voornoemde Pieter Ariense 
toe (O = Claes Jacobse; W = Stijntgen Jacobse). 

56 / 196 -- 16 juli 1676 
Harmen Hendricxe Trist, wonende te S., is schuldig 
aan Cornelis Janse Block een jaarlijkse losrente 
van ƒ 30, onder verband van zijn huis op 
Stolwijkersluis.  
Cornelis Block erkent van deze voorstaande 
rentebrief met de rente ten volle voldaan te zijn. 

57 / 134 -- 6 januari 1676 
Claes Jacobse Dros en Martijntgen Maertense, 
weduwe van Cornelis Michielse, hebben verkocht 
aan Jacob Jacobse Dros 2 hond op Beijerse nz in 
een stuk van 2 morgen gemeenschappelijk met de 
voornoemde Jacob Jacobse Dros. strekkende in 
het geheel van de wetering af noordwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O en W = voornoemde Jacob 
Jacobse Dros). 

57 / 135 -- 6 februari 1676 
Jan Maertense Griet heeft gecedeerd aan zijn 
zoon Jan Janse Griet 1 morgen met de timmerage 
en plantage daarop staande op Benedenkerk zz, 
strekkende van de dwarssloot van Meynsgen 
Meesse af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O 
= Martijntgen Maertense c.s.; W = Ariaentgen 
Jacobsdr, weduwe van Goossen Maertense). 

57 / 136 -- 22 februari 1676 
Pieter Claesse Pauw verzoekt willig decreet jegens 
allen die enig recht pretenderen op een hofstede 
met huis, berg, schuur, bepoting daarop staande, 
groot ca. 6 morgen 2 hond, op Beijerse zz (O = 
Gerrit Jacobse; W = Jacob Janse).  
Deze hofstede heeft de impetrant in 1673 bij 
openbare veiling verkocht aan Hillegont van 
Rhijsoort, wonende te Gouda, voor ƒ 1175. 

57 / 137 -- 1676 
Pieter Claesse Pauw verzoekt willig decreet jegens 
allen die enig recht pretenderen op een stuk land, 
groot 1 1/2 morgen, op Beijerse zz, strekkende 
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = de 
kinderen van Leentgen Nannense; W = Jan Janse 
Ruyghmeyer).  
Dit land heeft de impetrant in 1673 bij openbare 
veiling verkocht aan Hillegont van Rhijn, wonende 
te Gouda, voor ƒ 315. 
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57 / 137 -- 29 februari 1676 
Cornelis Pieterse Buerman heeft verkocht aan zijn 
zoon Jan Cornelisse Buerman een hofstede met 
huis, berg, schuur, bepoting daarop staande, 7 
morgen op Benedenkerk zz, strekkende van de 
wetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot 
toe (O = Ariaentgen Jacobs; W = Cornelis 
Hendricxe).  
Nog 2 morgen 3 hond gelegen als voren, 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de halve dwarssloot van Jan Gerritse toe (O = 
Cornelis Hendricxe; W = Cornelis Aelbertse).  
Nog 7 morgen als voren, strekkende van de 
wetering af zuidwaarts tot de voornoemde 
Cornelis Aelbertse.ende de Coolwijkse wegsloot 
toe (O = de voornoemde Cornelis Aelbertse; W = 
mr. Jacob van der Tocht).  
Nog 2 morgen 3 hond op Benedenkerk nz, 
strekkende van de wetering af noordwaarts tot de 
halve dwarssloot van Cornelis en Jan Meessen toe 
(O = de erfgenamen van Neleman Wouterse c.s; W 
= de voornoemde Ariaentgen Jacobs). 

57 / 138 -- 10 mei 1676 
Nanne Symonse van Vliet voor de ene helft, Pieter 
Janse Bloncq voor 1/4 deel, Louris Claesse de 
Boer, Nanne Pieterse en Arien Aelbertse, 
erfgenamen van Stolwijk, als oppervoogden over 
Sijgje Nannen, minderjarige nagelaten dochter van 
Maritgen Gerritse, verwekt door de voornoemde 
Nanne Symonse van Vliet, voor het resterende 
deel, hebben in die hoedanigheid getransporteerd 
aan Barbara Botter, weduwe van burgemeester 
Houtmans te Gouda, 3 morgen 3 hond op 
Benedenheul zz, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de Zuidbroekse kade toe (O = de 
koper zelf; W = Pieter Abrahamse). 

57 / 139 -- 8 mei 1676 
Adriaen de Boer, schout, Louris Claesse de Boer en 
Jan Huybertse, gezworenen.  
Reyer Goossense heeft gecedeerd aan zijn broer 
Leendert Goossense een hennepwerf, groot 3 
hond, in Benedenheul, strekkende van de Graaf af 
tot de Oude Vlietwerf toe (O = de gemenelandse 
Vliet; W = Geertgen Reyerse). 

57 / 140 -- 21 mei 1676 
Leendert Ariense Clare, Jacob Ariense Clare, Gerrit 
Janse, getrouwd met Aefje Janse, dochter van Jan 

Ariense Clare, Arien Janse in plaats van en zich 
sterk makende voor Maritgen Jans, Cornelis Janse, 
kinderen van Maritgen Ariense Clare, allen samen 
erfgenamen van Cornelis Ariense Clare, hebben 
getransporteerd aan Pieter Janse Dionys , 
getrouwd met Grietgen Claes, Dirck Pieterse Roos, 
getrouwd met Aefje Claesdr, en Sijgje Claes, 
kinderen van Geertgen Ariense Clare, 4/5 deel van 
6 morgen in het Vrijland onder S., waarvan het 
resterende 1/5 deel de voornoemde Geertgen 
Ariense Clare toebehoort, strekkende in het 
geheel van de halve wegsloot af noordwaarts tot 
de Gouderakse landscheiding toe (O = Jan 
Leendertse; W = Pieter Willemse Coyman). 

57 / 141 -- 22 mei 1676 
Huybert Claesse voor de ene helft, Claes 
Huybertse voor 1/4 deel, Willem Hendricxe Koy en 
Dirck Joppen als testamentaire voogden over 
Annicghgen Willems, nagelaten weeskind van 
Weyntgen Huybertse, verwekt door de 
voornoemde Willem Koy voor het resterende 1/4 
deel, hebben gecedeerd aan Claes Janse Bloncq 
een hofstede met huis, schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, groot 9 morgen 1 
hond, op Beijerse nz, strekkende van de 
Voorwetering af, ten dele van Harmen Maertense 
af noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding 
toe (O = Harmen Maertense; W = Pieter Dirckse), 
met voorwaarde, dat de kinderen van Crijntgen 
Dieren een vrijpad moeten hebben over het 
kampje van 4 hond liggend in de voornoemde 
hofstede. 

57 / 142 -- 22 mei 1676 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan voornoemde Claes Janse Bloncq 
4 1/2 morgen op Beijerse zz, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Cornelis Luyten; W = Pieter 
Pieterse Roos).  
Nog 1 morgen als voren, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de werfsloot van 
de voornoemde Pieter Pieterse toe (O = 
voornoemde Pieter Pieterse; W = de kinderen van 
Geerlof Janse). 

57 / 143 -- 17 augustus 1676 
Frans Thonisse, Aelbert Maertense en Aelbert 
Willemse als voogden en executeurs over de 
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boedel van het overleden echtpaar Pieter 
Aelbertse Rijswijck en Trijntgen Goossens, 
verzoeken willig decreet jegens allen die enig 
recht pretenderen op een hofstede, met half huis, 
berg, schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, volgens de "lootcedulle" daarvan zijnde, 
groot 4 morgen 3 hond op Benedenkerk nz, 
strekkende voor van de wetering af noordwaarts 
tot de eigendom van Beijerse toe (O = de nazaten 
van Maerten Aelbertse; W = Cornelis Ariense 
Dionys). 

57 / 144 -- 17 augustus 1676 
Voornoemde impetranten en requiranten van 
willig decreet op al degenen die enig recht zou 
pretenderen op zeker stuk land, groot 5 morgen, 
met het achterhuis en berg op Beijerse zz (O = Sier 
Janse; W = Jan Goossense c.s.). 

57 / 145 -- 17 augustus 1676 
Voornoemde comparanten, impretranten en 
requiranten van willig decreet op al degenen die 
enig recht zou pretenderen op zeker 1/3 deel in 1 
1/2 morgen gemeenschappelijk met de kinderen 
van Frans Thonisse en de kinderen van Jan 
Goossense, gelegen op Beijerse zz (O = de 
weduwe van Cornelis Dircxe; W = Frans Thonisse). 

57 / 146 -- 16 juni 1676 
Dirck Paulusse heeft verkocht aan Adriaen van 
Rijswijck en Arien Symonse, als administrateurs 
van de goederen van Hillighje Cornelisdr, in haar 
leven weduwe van mr. Jacob Maes, een huis en 
erf op het Oosteinde van het dorp S, strekkende 
van de wetering af zuidwaarts tot de Put van 
Willem Jacob Phillipse toe (O = Jan Leendertee 
Trip; W = Willem Jacobse Maes). 

57 / 147 -- 18 juli 1676 
Aelbert Willemse en Aelbert Maertense als 
voogden en executeurs over de nagelaten boedel 
en goederen van het overleden echtpaar Pieter 
Aelbertse Rijswijck en Trijntgen Goossen, hebben 
overgedragen aan Frans Thonisse 1/3 deel van een 
huis en erf, met een hennepwerfje op Beijerse zz, 
gemeenschappelijk met Jan Reyerse en de 
kinderen van de voornoemde Frans Thonisse (O = 
de kinderen van Jan Goossense; W = de 
voornoemde Jan Reyerse). 

57 / 148 -- 7 augustus 1676 
Godefridus Bullick, notaris te Schoonhoven, als 
gemachtigde van Gerrit Janse Streefland en 
Lijntgen Jans Streefland voor haarzelf en zich sterk 
makende en evenredig borg staande voor haar 
broer Huyg Janse Streefland, kinderen van het 
overleden echtpaar Jan Huygen Streefland en 
Merrigje Huybertse, heeft in die hoedanigheid 
getransporteerd aan Willem Huybertse 3 morgen 
op Bovenkerk zz (O = Claes Willemse de Jongh, W 
= Claes Janse Clip). 

57 / 149 -- 7 september 1676 
Ghijsbert Goossense, getrouwd met Trijntgen 
Jacobs Coelen, voor 1/4 deel, en Jan Jacobse 
Coelen voor 1/4 deel, hebben overgedragen aan 
Cornelis Overduyn, wonende te Maaslandsluis, 3 
morgen 1 1/2 hond op Benedenkerk nz, 
strekkende van de wetering af noordwaarts tot de 
eigendom van Beijerse toe (O = Ariaentgen Jacobs, 
weduwe van Goossen Maertense; W = Judith 
Huygen, weduwe van Arie Janse Verheul). 

57 / 150 -- 7 september 1676 
Maerten Maertense Verhoeff en Arien Willemse 
als curators, naast de schout, over de desolate 
boedel van Gerrit Janse Verkaeyck te S., volgens 
machtiging van het gerecht van S. d.d. 4 nov. 
1675, hebben in die hoedanigheid 
getransporteerd aan mr. Pieter Verwerff, burger 
van Gouda, 2 hond met huis, berg, schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande, op 
Bovenkerk nz, strekkende voor van de halve 
wetering af noordwaarts tot de Bilwijkse 
landscheiding toe (O = Niesje Leendertse c.s; W = 
Jan Cornelisse Schouten).  
Nog de helft van een hennepwerf, groot 1 1/2 
hond, waarvan de wederhelft toebehoort het 
weeskind van Mees Janse Beenhacker, gelegen 
aan de Goudse Vliet (O = de kinderen van 
Leendert Aertse; W = de voornoemde Vliet). 

57 / 151 -- 21 september 1676 
Cornelis Janse Coolwijk heeft verkocht aan Arien 
Ingense van Berck 4 morgen 3 hond op 
Benedenheul nz, strekkende van de weg af 
noordwaarts tot de eigendom van Beijerse toe (O 
= de voornoemde Van Berck; W = Nanne Gerritse 
Borgher). 
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57 / 152 -- 18 oktober 1676 
Adriaen de Boer, schout, Jacob Huygense en Claes 
Janse Muys, gezworenen.  
Neeltgen Janse, meerderjarige dochter van 
Elisabeth Cornelisse, weduwe van Jan Maertense, 
heeft verkocht aan Jan Cornelisse Backer de helft 
van een huis op de noordzijde van het dorp S., op 
een gemenelands erf (O = de gemene wetering; W 
= de koper zelf). 

57 / 153 -- 19 november 1676 
NN de Boer, schout, Claes Willemse van Dam en 
Joost Willemse Cramer, gezworenen.  
Maerten Maertense Verhoeff en Arien Willemse 
als curators over de desolate boedel van Gerrit 
Janse Verkayeck, hebben gecedeerd aan Cornelis 
Janse Metselaer 4 morgen op Bovenkerk nz, 
strekkende voor van de halve wetering af 
noordwaarts tot de Bilwijkse landscheiding toe (O 
= Cornelis Pieterse Buerman; W = de Bilwijkse 
weg). 

57 / 154 -- 1 mei 1677 
Jan Cornelisse Backer als gemachtigde van Jan 
Leendertse Trip, wonende te S., heeft in die 
hoedanigheid getransporteerd aan Jan Janse en 
Huybert Janse 1/3 deel van 6 morgen in Coolwijk, 
gemeenschappelijk met de voornoemde Jan en 
Huybert Janse, strekkende in het geheel van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de halve Reesloot toe 
(O = Pietertje Ariensdr van Asperen; W = Cornelis 
Leendertse). 

57 / 155 -- 1 mei 1677 
Voornoemde comparant heeft overgedragen aan 
Sijchje Jans, weduwe van Leendert Aertse Trip, de 
helft van 1 1/2 morgen in Coolwijk, strekkende in 
het geheel van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Claes Janse Cocq; W = 
Cornelis Janse Coolwijk). 

57 / 156 -- 1 mei 1677 
Jacob Huygen heeft verkocht aan Pieter Adriaense 
Romeyn een hennepwerf van 2 hond op 
Bovenkerk nz, strekkende van de dwarssloot van 
Arien Maertense Decker af noordwaarts tot de Put 
van Dirck Huygense toe (O = de voornoemde 
Jacob Huygense; W = mr. Pieter Verwerf). 

57 / 157 -- 30 juni 1677 
Claes Willemse van Dam, Joost Willemse en 
Maerten Cornelisse Verkaeyck, gezworenen, 
wegens de absentie van de schout.  
Aertje Jacobs, weduwe van Jan Leendertse 
Molenaer, voor de ene helft, en Jacob Janse 
Molenaer en de voornoemde Aertje Jacobse zich 
sterk makende en evenredig borg staande voor 
Bastiaen Cornelisse Soeteman, getrouwd met 
Maritgen Jansdr, kinderen van de voornoemde Jan 
Leendertse Molenaer, voor de wederhelft, hebben 
verkocht aan Grietgen Centen, weduwe van Jan 
Jacobse Block, een hofstede van 11 morgen land, 
met huis, berg, schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, gelegen op Beijerse bos zz, 
strekkende voor van de Achterbroekse eigendom 
af zuidwaarts tot de eigendom van de kinderen 
van Nanne Ariense de Boer toe (O = de kinderen 
van Crijntgen Dieren; W = de kinderen van 
Ingetgen Gheenen). 

57 / 158 -- 29 juni 1677 
Claes Jacobse Muys heeft verkocht aan mr. Willem 
Maes, chirurgijn, een hofstede van 4 morgen met 
huis, berg, schuur enz. gelegen op Bovenkerk nz, 
strekkende voor van de wetering af noordwaarts 
tot de halve landscheiding toe (O = de armen van 
S.; W = Mees Janse Beenhacker). 

57 / 159 -- 27 juni 1677 
Adriaan de Boer, schout, Joost Willemse Cramer 
en Mees Cornelisse Clip, gezworenen.  
Mr. Willem Maes, chirurgijn, heeft overgedragen 
in volle eigendom aan Gerrit Hermense een huis 
en erf op de zuidzijde van het dorp S., in de 
Achterstraat, strekkende van de straat af 
zuidwaarts tot de sloot van Maerten Maertense 
Verhoeff toe (O = voornoemde Verhoeff; W = 
Gerrit Dircxe Struys c.s.). 

57 / 160 -- 29 juni 1677 
Claes Phillipse heeft verkocht aan Phillip Phillipse 
en Lambert Phillipse de helft van een huis, en erf, 
op Beijerse zz, strekkende voor van de wetering af 
zuidwaarts tot de halve middenmuur van Pieter 
Ariense Croon toe en aan de westzijde tot de 
eigendom van Cornelis Jacobse Crijnenman toe, 
met nog een hennepwerfje en een griendje samen 
groot 1 1/2 hond, strekkende van de halve 
dwarssloot van Pieter Ariense Croon af zuidwaarts 
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tot de dwarssloot van voornoemde Croon toe (O = 
Claes Jacobse Dros; W = Cornelis Damen). 

57 / 161 -- 10 juli 1677 
Jan Abrahamse de Dicken, schout van 
Bergambacht, heeft verkocht aan Bartholomeus 
Beenhacker 1/4 deel in een stuk van 4 morgen op 
Bovenkerk nz, gemeenschappelijk met de 
voornoemde Beenhacker en diens dochter, 
strekkende in het geheel van de wetering af 
noordwaarts tot de Bilwijkse landscheiding toe (O 
= Claes Jacobse Muys; W = Geertgen Janse, 
weduwe van Jan Claesse Goossense). 

57 / 162 -- 26 juni 1677 
Andries Dircxe van der Woude, weduwnaar van 
Neeltgen Cornelisdr, Pieter Hermense getrouwd 
met Weyntgen Cornelisse, Jan Cornelisse 
getrouwd met Hillichje Joppen, Weyntgen Joppen, 
de voornoemde Jan Cornelisse en Arien 
Abrahamse van der Horde als voogden over de 
minderjarige nagelaten weeskinderen van Sijchje 
Joppen, kinderen en kleinkinderen van Crijntgen 
Cornelisdr, Cornelis Cornelisse Hoybouw de Oude, 
voorts Cornelis Cornelisse Hoybouw de Jonghe, 
alsmede de voornoemde Arien Abrahamse van 
der Horde als transport hebbende van Arien 
Cornelisse Hoybouw, en Thonis Ariense Korven, 
getrouwd met Weyntgen Cornelisse, voorts Pieter 
Jacobse, getrouwd met Willempje Cornelisse, 
kinderen van Cornelis Cornelisse, Gabriel Lievense 
van de Rool getrouwd met Ariaentgen Ariens en 
Dirck Schalken Soeteman getrouwd met Maritgen 
Ariens, kinderen van Arien Bruynen, verwekt bij 
Aeltgen Cornelisse, allen samen in die 
hoedanigheid erfgenamen van Cornelis Cornelisse 
Los, hebben verkocht aan Arien Willemse een 
hofstede groot 4 morgen 3 hond met huis, berg, 
schuur enz, gelegen op Beijerse zz, strekkende 
voor van de wetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Pieter Dircxe 
Hoymayer; W = de hofstede van Ingetgen 
Jacobse); nog 3 morgen als voren, strekkende 
mede van de wetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = de voornoemde 
Ingetgen Jacobse; W = Grietgen Gerritse). 

57 / 163 -- 28 juni 1677 
Maerten Verhoef, getrouwd met Maritgen Jacobs, 
nagelaten dochter en universele erfgenaam van 

Meynsgen Meesse voor de ene helft, en Arien 
Dircxe, getrouwd met Maritgen Goossense, zowel 
voor hemzelf, als in plaats van en evenredig borg 
staande voor Jop Goossense Stolck, officier van 
Liesveld, en nog in plaats van de voornoemde 
Verhoef, gezamenlijk de nagelaten weeskinderen 
van Gerrit Goossense en de kleinkinderen van 
Goossen Meessen voor de wederhelft, hebben 
verkocht aan Cornelis Ariense Bouter (alias 
Mollichje) een huis en erf op Benedenkerk nz, 
strekkende van de wetering af noordwaarts tot de 
dwarssloot van Annichgen Dircx toe (O = de 
voornoemde Anichgen Dircx). 

57 / 164 -- 29 juni 1677 
Aert Willemse, Geertgen Jacobs, Cornelis Janse 
Metslaer, getrouwd met Annichgen Jacobs, zowel 
voor zichzelf alsook in plaats van Aert Jacobse, de 
kinderen van Yefje Jacobs, voorts Arie Maertense 
Decker, getrouwd met Aeltgen Wijnants, voor 
hemzelf alsmede evenredig borg staande voor 
Dirck Caen, weduwnaar van Neeltgen Wijnantse, 
en Claes Ariense, getrouwd met Cornelis Wijnants, 
de voornoemde Cornelis Janse Metselaer en Arien 
Maertense Decker nog in plaats van de twee 
minderjarige kinderen van Willem Schep, verwekt 
bij Maritgen Jacobse, voorts Jacob Ariense Truye, 
mede voor hemzelf en in plaats van Aert Ariense, 
Claes Ariense Heer getrouwd met Marichje Ariens, 
Symon Ariense getrouwd met Maritgen Ariensdr, 
Pieter Claesse Pauw, getrouwd met Neeltgen 
Ariens, en nog als voogd over de kinderen van 
Crijntgen Ariens, Baertgen Aertsdr en Aeltgen 
Ariensdr, weduwe van Ghijsbert Aertse, allen 
samen erfgenamen ab intestato van Claes Aertse, 
hebben overgedragen aan Maerten Maertense 
Verhoeff. 3 morgen met huis, berg, schuur en 
bepoting daarop staande, in Lang Schoonouwen, 
strekkende voor van de wegsloot af zuidwaarts tot 
de dwarssloot van Cornelis Janse Metselaer toe (O 
= de koper zelf; W = Jan Cornelise Caen), belast 
met een rente van ƒ 3 per jaar. 

57 / 165 -- 29 juni 1677 
Jan Anthonisse van Putten en Pieter Abrahamse 
als curators over de geabandonneerde goederen 
van Jacob Huychense te S., hebben in die 
hoedanigheid verkocht aan Arien Ingense van 
Berck 3 hond op Bovenkerk nz, strekkende van de 
dwarssloot van Arien Maertense Decker af 
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noordwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = 
Anthonis Nijssen; W = de weduwe van Dirck 
Huychen). 

57 / 166 -- 29 juni 1677 
NN de Boer, schout, Nanne Nannense en Claes 
Willemse van Dam, gezworenen.  
Pieter Abrahamse als curator naast Jan Anthonisse 
van Putten hebben getransporteerd aan de 
voornoemde Jan Anthonisse van Putten 1 morgen 
4 hond met huis, berg, schuur enz. op Bovenkerk 
zz, strekkende van de wetering af zuidwaarts tot 
de Tiendwetering toe (O = de kinderen van Jan 
Wouterense; W = Jan Janse Schouten c.s.).  
Nog 8 hond als voren, strekkende van de 
dwarssloot van Dirck Huychen af zuidwaarts tot de 
Schoonouwense wegsloot toe (O = Aert Jaccbbse; 
W = Gerrit Hendricxe Wout). 

57 / 167 -- 29 juni 1677 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Pieter Abrahamse een 
hennepwerfje van 1 hond 25 roeden op 
Bovenkerk zz (O = Jan Janse Schouten; W = de 
gemenelandse Vliet).  
Nog een hennepwerfje van 1 hond 25 roeden, 
gelegen als voren (O = Willem Huybertse; W = 
Aert Janse Schouten). 

57 / 168 -- 29 juni 1677 
Jan Jacobse Muys heeft verkocht aan 
Bartholomeus Beenhacker 4 morgen op 
Benedenkerk zz, genaamd Het Kerkeland, 
strekkende van de Tiendwetering af (O = Willem 
Huybertse; W = Aert Janse Schouten). 

57 / 169 -- 11 juli 1677 
NN de Boer, schout, Jacob Jacobse Loy en Claes 
Willemse van Dam, gezworenen.  
Cornelis Pieterse Boskoper, een mede erfgenaam 
van Jan Janse Ruychmeyer, heeft verkocht aan 
Claes Willemse van Leeuwen 8/10 deel van 3 
morgen op Beijerse zz, strekkende in het geheel 
voor van de wetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Hillegont van 
Rhijn; W = Cornelis Cornelisse Meester). 

57 / 170 -- 26 augustus 1677 
Adriaan de Boer, schout, Jacob Jacobse Loy, Claes 
Willemse van Dam, Nanne Nannense, Joost 

Willemse Cramer, Mees Cornelisse Clip, Maerten 
Cornelisse Verkaeyck en Aert Franse, gezworenen.  
Frederick Man, onze gerechtsbode, heeft uit 
kracht van een veroordeling door Maria van der 
Burgh van dit gerecht verkregen ten laste van Jan 
Leendertse Trip d.d. 12 april 1677, en op versoek 
van voornoemde Maria van der Burgh, na gedane 
afkondigingen voor de kerk en vier rechtdagse 
afkondigingen voor het gerechthuis alhier, met 
vier marktdagse afkondigingen van het stadhuis te 
Schoonhoven, als de naaste stad, bij executie in 
het openbaar verkocht een huizing en erf, binnen 
S., strekkende van de wetering af zuidwaarts tot 
de Put toe (O = de erfgenamen van Cornelis 
Joosten; W = Willem Jacobse Maes), toekomende 
de voornoemde Jan Leendertse Trip, veroordeeld 
en "geëxecuteert".  
Koper is gebleven Jan Cornelisse Schipper, 
inwoner alhier, voor ƒ 450. 

57 / 171 -- 11 september 1677 
Jan Willemse Mays heeft verkocht aan zijn oom 
Claes Janse Muys zodanige erfenis als hem door 
overlijden van zijn grootmoeder Geertgen Jans, 
weduwe van Jan Claes Goossense, in haar leven 
gewoond hebbende te S., aanbestorven is. 

57 / 172 -- 11 september 1677 
Huych Janse 't Hoen, getrouwd met Leentgen 
Willemse, heeft overgedragen aan Willem Jacobse 
Maes, chirurgijn, zodanige erfenis als hem 
comparant door overlijden van zijn grootmoeder 
Geertgen Jans, weduwe van Jan Claes Goossense,. 
aanbestorven is. 

57 / 173 -- 15 september 1677 
Jacob Huygense, getrouwd met Maritgen Jans, 
dochter van Jan Huybertse, verwekt bij Marrijchje 
Jans, die een dochter is geweest van Geertgen 
Jans, weduwe van Jan Claes Goossense, heeft in 
die hoedanigheid verkocht aan Arien Ingense van 
Berck de erfenis als hem door overlijden van zijn 
voornoemde grootmoeder Geertgen Jans 
aanbestorven is. 

57 / 174 -- 30 november 1677 
Pieter Abrahamse heeft overgedragen aan Pieter 
Adriaense Romeyn een hennepwerfje van 1 hond 
25 roeden op Bovenkerk zz (O = Jan Janse 
Schouten; W = de gemenelandse Vliet); voorts een 
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hennepwerfje, gelegen als voren, mede 1 hond 25 
roeden (O = Willem Huybertse; W = Aert Janse 
Schouten). 

57 / 175 -- 30 november 1677 
Everadt Maes als door het Hof en de Hoge 
Vierschaar van Zuid-Holland naast Christiaen van 
de Lely gestelde curator over de boedel en 
goederen van Jacob Maertense de Boer en 
Maritgen Meesse, beiden overleden, heeft in die 
hoedanigheid overgedragen aan Christiaen van de 
Lely een hofstede van 9 morgen 1 hond 50 roeden 
met huis, berg, schuur, enz. op Benedenkerk nz, 
strekkende van de wetering af noordwaarts tot de 
eigendom van Beijerse toe (O = Claes Jacobse Dus; 
W = Willem Huybertse).  
Voorts 1 morgen op Benedenkerk zz, strekkende 
van de werfsloot af van Dirck Cornelisse Buerman 
zuidwaarts tot de dwarssloot van de voornoemde 
Willem Huybertse toe (O = Judith Huychen; W = 
Arien Janse en Adriaen de Boer).  
Nog 2 morgen als voren, strekkende van de 
dwarssloot van Elisabeth Maertense af zuidwaarts 
tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = de kinderen 
van Elisabeth Dircxe; W = Jan Cornelisse Stolck). 

57 / 176 -- 28 november 1677 
Dirck Paulusse 't Hoen heeft verkocht aan Jan 
Dircxe en Anna Dircxe 't Hoen, zijn kinderen, een 
hofstede van 15 morgen met huis, berg, schuur, 
enz. op Benedenkerk nz, strekkende van de weg af 
noordwaarts tot de Graaf toe (O = Arien Willemse 
c.s; W = Maerten Cornelisse Verkaeyck en de 
kinderen van Nanne Ariense de Boer).  
Nog 3 hond 50 roeden gelegen als voren over de 
landscheiding, strekkende van de landscheiding af 
noordwaarts tot de dwarssloot van Jan Maertense 
Braefbier toe (O = Cornelis Thijsse; W = Arien 
Willemse). 

57 / 177 -- 6 maart 1678 
NN de Boer, schout, Willem Jacobse Maes en 
Aelbert Maertense, gezworenen.  
Willem Janse Versloot voor hemzelf alsmede zich 
sterk makende voor Claes Ghijbertse de Wit, 
getrouwd met Emmichje Jans Versloot, kinderen 
en erfgenamen van Jan Willemse Versloot, 
hebben overgedragen aan Leendert Goossense 1 
morgen 75 roeden in het Vrijland in de Cromme, 
strekkende voor van de eigendom van Grietgen 

Gerritse, weduwe van Willem Dircxe af oostwaarts 
tot de Kleine Vliet toe (Z = Geertgen Pieterse 
Coelen; N = de gemene weg van Beijerse). 

57 / 178 -- 30 maart 1678 
Pieter Cornelisse Backer en Pleun Cornelisse als 
voogden over het nagelaten weeskind van het 
overleden echtpaar Aert Cornelisse Backer en 
Maritgen Willemse hebben in die hoedanigheid 
verkocht aan Willem Claesse van der Sprongh een 
huis op de noordzijde van het dorp S., op de 
gemenelandse grond, belast met een rente van 25 
stuivers per jaar, aankomende het gemeneland 
van S. 

57 / 179 -- 30 november 1678 
Willem Claesse van der Sprongh heeft verkocht 
aan Pieter Cornelisse Backer en Pleun Cornelisse 
als voogden van het weeskind van het overleden 
echtpaar Aert Cornelisse Backer en Maritgen 
Willemse een huis en erf, aan de Gauwe (Goudse) 
weg, strekkende van de straat af zuidwaarts tot de 
eigendom van Claes Andriesse Dircka toe (O en N 
= de kopers; Z = Jan Dirckse Backer). 

57 / 180 -- 30 maart 1678 
Voornoemde voogden van het weeskind van Aert 
Cornelisse Backer hebben nog verkocht aan Jan 
Dircxe Backer ht voornoemde huisje en erf, 
alsmede nog een huis en erf met schuur, gelegen 
als voren, strekkende van de straat af westwaarts 
tot de eigendom van Claes Andriesse Dircks toe (Z 
= de koper; N = Claes Cornelisse Clip). 

57 / 181 -- 10 juni 1678 
Claes Dircxe Backer heeft verkocht aan Mees 
Janse Beenhacker 2 morgen 2 hond op Bovenkerk 
zz, strekkende van de dwarssloot van Aert Janse 
Schouten af zuidwaarts tot de Schoonouwense 
wegsloot toe (O = Willem Huygense; W = de 
gemenelandse Vliet). 

57 / 182 -- 10 juni 1678 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Willem Huybertse 1 morgen 4 hond op 
Bovenkerk zz, strekkende van de dwarssloot van 
Cornelis Cornelisse af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Willem Huybertse; W = 
voornoemde Cornelis Cornelisse). 
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57 / 183 -- 10 juni 1678 
Nog heeft voornoemde comparant verkocht aan 
Pieter Adriaanse Romeyn 3/4 deel van 6 morgen 
op Benedenkerk nz, gemeenschappelijk met de 
kinderen van Jacob Claesse Backer. strekkende in 
het geheel van de wetering af tot de 
Tiendwetering toe (O = Ghijbert Botter; W = 
Annichje Dircxe, weduwe van Wouter Cornelisse 
de Haan). 

57 / 184 -- 10 juni 1678 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Arien Ariense de Boer 5 hond hennepland op 
Benedenkerk nz, strekkende van de Tiendwetering 
af noordwaarts tot de eigendom van de weduwe 
en kinderen van Jacob Claesse Backer toe (O = 
Ghijbert Botter; W = Annichje Dircxe, weduwe van 
Wouter Cornelisse de Haen). 

57 / 185 -- 9 oktober 1678 
Hendrick Cornelisse Steenlant heeft verkocht aan 
Daem Cornelisse 1 morgen Benedenkerk nz, 
strekkende van de dwarssloot van Judith Huygen 
af zuidwaarts tot de eigendom van Beijerse toe (O 
= de kinderen van Maritgen Willemse; W = Jan 
Meesse). 

57 / 186 -- 15 mei 1679 
Claes Janse Clip, geauthoriseerde schout in deze, 
Cornelis Hendricxe en Jan Cornelisse Clip, 
gezworenen.  
Ds. Theodorus Ab Eerst, predikant te Oudewater 
en dr. Nicolaes Maurich, raad en vroedschap 
aldaar, als eisers van beneficie van inventaris van 
de nalatenschap van Ghijsbert van Praet en 
Margareta Adriaens, zijn overleden vrouw, 
hebben in die hoedanigheid verkocht aan Adriaen 
de Boer, schout te S., 2 morgen 2 hond met de 
huizing en getimmerte op Bovenkerk zz (O = de 
Schoonouwense Vliet; W = de erfgenamen van 
Cornelis Joosten), strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Willem Huybertse toe. 

57 / 187 -- 15 mei 1679 
Adriaen Ingense van Berck als gemachtigde van 
Nicolaes van Cleeff, notaris te Rotterdam, heeft in 
die hoedanigheid overgedragen aan Jacobus 
Backer, secretaris te S., 3 morgen op Bovenkerk 
nz, strekkende van de Kaekijckaer af noordwaarts 

tot de dwarssloot toe (O = Claes Janse Muys; W = 
de gemenelandse Vliet). 

57 / 188 -- (mei 1679) 
Carolus Gastrick, schoolmeester te 
Molenaarsgraaf, Arien Maertense Decker, 
getrouwd met Aeltgen Wijnants, Claes Ariense 
getrouwd met Cornelia Wijnants, Neeltgen Jacobs, 
zowel voor haarzelf alsmede zich sterk makende 
en evenredig borg stellende voor haar broer 
Hendrick Jacobse, Thijs Cornelisse Slinger, nog als 
volmacht hebbende van Jan Jacobsse de Haen, 
allen samen erfgenamen van Pieter Hendricxe 
Croos (Croon ?) hebben in die hoedanigheid 
overgedragen aan Cornelis Claesse Cocq 8 hond 
genaamd De Binnenkamp met de helft van de 
timmerage en plantage daarop staande, op 
Benedenkerk zz, strekkende van de wetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van Cornelis Cornelis 
Claesse (W = de koper zelf).  
Nog 5 hond genaamd De Hooghe Hermoes, 
gelegen als voren, strekkende van de Put af tot de 
dwarssloot van Thonis Janse Backer toe (O en W = 
de koper zelf). 

57 / 189 -- 12 mei 1679 
Adriaen de Boer, schout, Claes Janse Clip en Jan 
Cornelisse Broer, gezworenen.  
Cornelis Claesse Cocq heeft verkocht aan Cornelis 
Hannemanse 2 hond op Bovenkerk zz, strekkende 
van de dwarssloot van Jan Cornelisse Prins af 
zuidwaarts tot dezelf eigendom toe (O en W = de 
voornoemde Cornelis Hannemanse). 

57 / 190 -- 7 mei 1679 
Cornelis Ockerse getrouwd met Marichie Claesdr, 
Claes Claesse Bijeman getrouwd met Claesje 
Claesse, Cornelis Ariense Goethart getrouwd met 
Pietertje Jacobsdr en nog zich sterk makende voor 
zijn verdere broers en zusters, Arien Cornelisse 
voor hemzelf en in plaats van zijn broers en 
zusters, Maritgen Claesdr en Jacob Claesse Backer 
voor 1/5 deel, Arien Franse Kavelier (?), zowel 
voor hemzelf als in plaats van de kinderen van 
Cornelis Damen, Daem Leendertse Buys, Leentgen 
Damen voor 1/5 deel, Nanne Symonse van Vliet, 
alsmede Aelbert Willemse voor hemzelf en nog als 
voogd over de kinderen van Claes Willemse, Aert 
Willemse, Maritgen Willemse voor 1/5 deel, Frans 
Thonisse als voogd over de nagelaten 
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weeskinderen van Maritgen Pieterse, Cornelis 
Janse Schijft, getrouwd met Geertgen Pieterse, 
voor 2/5 deel, Aelbert Maertense voor hemzelf en 
zich sterk makende voor zijn broers en zusters, 
Roel Janse als voogd benevens Floris Gerritse voor 
de weeskinderen van Cornelis Gerrit Flooren, 
Cornelis Thijsse als voogd van Yefje Symonse, Jan 
Cornelisse, Jan Cornelisse Mayloyen als voogd 
benevens Frans Jorisse over de kinderen van Jan 
Franse, in die hoedanigheid erfgenamen van 
Annichgen Aelbertse, hebben verkocht aan Gerrit 
Govertse Bloncq een hofstede van 4 morgen 3 
hond met huis, berg, schuur enz. op Beijerse zz, 
strekkende van de wetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = de 
gemenelandse Vliet; W = Cornelis Damen c.s.). 

57 / 191 -- 27 mei 1679 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan voornoemde Gerrit Govertse 
Bloncq 6 morgen op Beijerse nz, strekkende van 
de wetering af noordwaarts tot de Tiendwetering 
toe en noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding (O = Thonis Ariense; W = de 
weduwe van Jacob Jacobse Dus). 

57 / 192 -- 9 juni 1679 
Jacob Backer, secretaris te S. als volmacht 
hebbende van Jacob Leendertse, meerderjarig, 
ongehuwd, wonende te Gouderak, heeft verkocht 
aan Jan Raemborgh, poorter van Gouda, een 
rentebrief van ƒ 500 ten laste van Dirck Huygen 
ten gunste van hem comparant. 

57 / 193 -- 9 juli 1679 
Arien Willemse als curator naast wijlen Cornelis 
Leendertse de Boer over de verworpen 
nalatenschap van Jan Cornelisse Schouten te S, 
heeft in die hoedanigheid getransporteerd aan 
Pieter Janse Dionys 5/8 deel van een hofstede, 
groot 4 morgen 4 hond, met het gedeelte van de 
timmerage en plantage daarop staande, op de 
Bovenkerk nz, gemeenschappelijk met Jan Janse 
Baes, strekkende in het geheel van de wetering af 
noordwaarts tot de Bilwijkse landscheiding toe (O 
= mr. Pieter Verwerff; W = Jan Jacobse), belast 
met een rente van ƒ 38:8:0. per jaar, aankomende 
het weeshuis van Gouda. 

57 / 194 -- 9 juli 1679 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Jan Janse Baes de helft van 3 morgen in 
Schoonouwen waarvan hem de wederhelft 
toebehoort, strekkende in het geheel voor van de 
wetering af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = de 
weduwe van Hendrick Jacobse Coelen; W = de 
gemenelandse Vliet en Jan Cornelisse Meyloyen). 

57 / 195 -- 6 november 1679 
Jan Cornelisse en Thijs Cornelisse Slinger, broers, 
beiden woonende te S., hebben verkocht aan Jan 
Anthonisse van Putten een hennepwerf en steeg, 
groot 3 1/2 hond, op Bovenkerk zz, strekkende 
van de dwarssloot van Jan Janse Schouten af tot 
de Tiendwetering toe (O = Jan van Putten; W = 
Elisab eth Huybertsdr). 

57 / 196 -- 6 november 1679 
Adriaan de Boer, schout, Claes Janse Clip en Jan 
Cornelisse Backer, gezworenen.  
Niesje Ariense, weduwe van Mees Cornelisse Clip, 
heeft verkocht aan Pieter Janse Maeyloyen 10 1/2 
hond in Schoonouwen, strekkende van de 
dwarssloot van de voornoemde Niesje Ariense af 
zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = Jan 
Leendertse; W = de weduwe van Hendrick Jacobse 
Coelen). 

57 / 197 -- 6 november 1679. 
Jan Ariense van Dam heeft verkocht aan Pieter 
Adriaense Romeyn een half huis en erf op 
Benedenkerk nz, strekkende van de wetering af 
noordwaarts tot de sloot van de kinderen van 
Maritgen Jansdr toe (O = Cornelis Dircxe Kooghje 
of de gemenelandse Vliet; W = de weduwe van 
Cornelis Cornelisse). 

57 / 198 -- 6 november 1679 
Claes Jacobse Backer heeft overgedragen, zowel 
voor hemzelf en zich sterk makende voor zijn 
moeder Maritgen Claes, aan Pieter Ariense 
Romeyn 1/4 deel van 7 hond op Benedenkerk nz, 
strekkende in het geheel van de wetering af 
noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Ghijbert Botter; W = de kinderen van Wouter 
Cornelisse. de Haan). 

57 / 199 -- 6 november 1679 
Arien Michielse heeft verkocht aan Claes Jacobse 
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Dros 2 morgen 3 hond op Benedenkerk zz (O = 
Pietertje Ariense van Asperen; W = Willem Ariense 
Dros), strekkende volgens de oude 
transportakten. 

57 / 200 -- 6 november 1679 
Willem Jacobse Maes heeft getransporteerd aan 
Pieter Ariense Romeyn 1 morgen 2 hond op 
Benedenkerk nz, strekkende voor van de wetering 
af noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = de 
weduwe van Mees Cornelisse Clip; W = Ariaentgen 
Jacobsdr, weduwe van Goossen Maertense). 

57 / 203 -- 6 november 1679 
Claes Jacobse Backer, voor hemzelf en voor zijn 
moeder Maritgen Claesdr, heeft verkocht aan 
Cornelis Dirckse Kooghje 3 hennepwerfjes, samen 
groot 5 hond 13 roeden op Benedenkerk nz, 
strekkende van de sloot van Arien Ariense de Boer 
af noordwaarts tot de sloot van Arien Willemse 
toe (O = Ghijbert Botter; W = de kinderen van 
Niesje Dircks). 

57 / 204 -- 6 november 1679 
Jacob Cornelisse Backer als gemachtigde van 
Gerrit Hendricxe Wout, woonende onder Alphen, 
heeft in die hoedanigheid verkocht aan Geertgen 
Jacobs, weduwe van Cornelis Janse van 
Heyninghen, een huis en erf op het dorp S, 
strekkende voor van het dorp af noordwaarts 
achter de Kijckkaers toe (O = Neeltgen Jacobs; W = 
de gemene erfgenamen van Arien Ariense 
Arymaet). 

57 / 205 -- 2 december 1679 
Jan Reyerse Puytael heeft verkocht aan Pleun 
Cornelisse van Vliet een huis en erf op Beijerse zz, 
strekkende van de wetering af zuidwaarts tot de 
Put toe (O = Frans Thonisse; W = de kinderen van 
Crijntgen Cornelisse Dier). 

57 / 206 -- (1680) 
Adiaen de Boer, schout, Jacob Leendertse Trip en 
Cornelis Dircxe, gezworenen.  
Willem Claesse van der Sprongh heeft 
overgedragen aan Cornelis Ariense Koomen een 
huis en erf, op het dorp van S. 

57 / 207 -- 29 maart 1680 
Jan Janse Schouten (verder gelijk aan fol. 208), 
heeft in die hoedanigheid getransporteerd aan 

Claes Janse Schouten de helft van een stuk land, 
groot 1 morgen 2 hond (verder gelijk aan fol. 208). 

57 / 208 -- 29 maart 1680 
Claes Janse Schouten, wonende alhier, en Gerrit 
Hendricxe Stout, wonende onder de jurisdictie van 
Alphen, volgens volmacht gepasseerd voor schout 
en gezworenen van S. op 16 oktober 1675, 
hebben in die hoedanigheid getransporteerd aan 
Jan Janse Schouten de helft van een stuk land, 
groot 1 morgen 2 hond op Bovenheul zz, 
strekkende van de dwarssloot af zuidwaarts op: 
tot de halve wegsloot toe (O = Jan Anthonisse van 
Putten; W = Jan Huybertse).  
Nog de helft van een hennepwerf, groot 2 hond, 
gelegen als voren, strekkende van de sloot van de 
voornoemde Jan Janse Schouten af zuidwaarts tot 
de Put van de voornoemde Claes Janse Schouten 
toe (O en W = de voornoemde Jan Janse 
Schouten).  
Nog de helft van een hennepwerf, groot 2 hond 25 
roeden, gelegen op Benedenheul zz, strekkende 
van de dwarssloot van de erfgenamen van Pieter 
Jacobse Dros af zuidwaarts tot de eigendom van 
de voornoemde erfgenamen toe (O = Maerten 
Cornelisse Verkayck; W = Cornelis Meese). 

57 / 209 -- 15 april 1680 
Adriaen de Boer, schout, Cornelis Dircxe Coochie 
en Pieter Nannense de Boer, gezworenen.  
Cornelis Janse Stolck heeft getransporteerd aan 
zijn vader Jan Cornelisse Stolck een stuk land, 
groot 1 1/2 morgen, op Benedenheul zz, 
strekkende van de dwarssloot van Cornelis 
Ockerse af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot 
toe (O = Jan Meese c.s; W = de voornoemde 
Cornelisse Stolck). 

57 / 210 -- 15 mei 1680 
Jacob Ariense van Crol (?), zowel voor hemzelf als 
zich sterk makende voor Inghen Ariaense van Crol 
(?), heeft overgedragen aan Pieter Adriaense 
Romeyn een stukje land van 3 hond op Bovenkerk 
nz, strekkende van de dwarssloot van Arien 
Maertense af noordwaarts tot de Tiendwetering 
toe (O = Thonis Ghijsen; W = dezelf Romeyn). 

57 / 211 -- 15 mei 1680 
Adriaen de Boer, schout, Jacob Leendertse Trip en 
Cornelis Dirckse Coochien, gezworenen.  
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Pieter Willemse Cocq voor 1/8 deel, Claes 
Leendertse Backer voor 1/8 deel, Arie Cornelisse 
Bar, zowel voor zichzelf als zich sterk makende 
voor Pieter Cornelisse Metselaer, Haysie Janse en 
Pieter Huybertse Tros, zijn zwager, en nog als 
testamentaire voogd over de kinderen van Willem 
Cornelisse Metselaer voor 1/8 deel, Maerten 
Jacobse Gros en Cornelis Ariense Goethart, 
getrouwd met Pietertgen Jacobs Gros, zowel voor 
haar zelf als in deze zich sterk makende voor 
Cornelis Leendertse Pols, getrouwd met Aefje 
Jacobs, Jacob Janse Vervliet, geotrouwd met 
Jannigie Jacobs, en Elisabeth Jacobs, samen voor 
1/8 deel, Arie Cornelisse Gros, Mees Jacobse, 
getrouwd met Jannichgie Cornelis, en Dirck 
Huygen getrouwd met Neeltgen Cornelis, zowel 
voor haarzelf, als zich sterk makende voor Cornelis 
Janse de Jongh, getrouwd met Maritgen Cornelis, 
Jos Roelen getrouwd met Geertgen Cornelis, 
Jasper Janse getrouwd met Elisabeth Cornelisse, 
Jacob Vervliet en Pieter Cornelisse, haar broer en 
zusters, alsmede de voornoemde Arie Cornelisse 
Bar nog als voogd over Geertgen Cornelisse, 
nagelaten dochter van Crijntgen Dircxe, samen 
voor 1/8 deel, Dirck Willemse als gemachtigde van 
zijn moeder Maritgen Leendertse en nog zich sterk 
makende en ervenredig borg staande voor 
Emmitgen Leendertse en zijn tante Jetgen 
Leendertse en nog als voogd over de nagelaten 
weeskinderen van Kniertgen Leendertse voor 1/8 
deel, Maertgen Sierse (of Saerse), zowel voor 
haarzelf en nog zich sterk makende en evenredig 
borg staande voor de kinderen van Bouwen Sierse 
(?) en de kinderen van Aert Sierse (?) voor 1/8 
deel, Geerlof Wouterse getrouwd met Truyntie 
Aly en Jannetje Ely voor 1/8 deel , allen samen 
erfgenamen ab intestato van Harmen Maertense, 
die mede een erfgenaam geweest is van Gerrit 
Pieterse en gewoond heeft in het Beijerse bos, 
hebben in die hoedanighid getransporteerd aan 
Ariaentgen Leendertse, meerderjarig, ongehuwd, 
woonende in Berkenwoude, een jaarlijkse losrente 
van ƒ32 ten laste van het gewest Holland. 

57 / 201 -- 6 oktober 1681 (sic) 
Claes Jacobse Muys heeft getransporteerd aan 
Willem Jacobse Maes, chirurgijn, de helft van 2 
hennepwerfjes, samen 1 1/2 hond in het Hofland 
(O = Gerritje Jacobsdr; W = Beenhacker c.s.; Z = de 

voornoemde Gerritje Jacobs; N = de kinderen van 
Leendert Aertse Trip). 

57 / 202 -- 6 oktober 1681 (sic) 
Willem Jacobse Maes heeft overgedragen aan 
Arien Ariense de Boer een hennepwerf van 75 
roeden in het Hofland (O = Gerrichje Jacobs, 
weduwe van Cornelis Janse Bos; W = Mees 
Beenhacker). 

59 / 1 -- 10 oktober 1690 
Mr. Harmanus Sijen, schout, en Jan Cornelisse 
Kaer en Frederick den Boer, gezworenen.  
Jan Ariense van Dam heeft verkocht aan Dirck 
Dircxe, wonende in Bergambacht, en Hanneman 
den Boer, wonende alhier, samen eerst een huis 
en erf, met een stuk land daaraan, genaamd het 
Park, op de noordzijde van het dorp (O = Cornelis 
Janse Metselaer; W = de gemenelandse Vliet).  
Voorts nog een stuk land, groot 4 morgen 2 hond 
op Benedenheul zz, strekkende van de dwarssloot 
van Pieter Abrahamse af zuidwaarts tot de 
Kaesloot toe (O = de voornoemde Pieter 
Abrahamse; W = Nanne Symonse). 

59 / 2 -- 28 oktober 1690 
Martintie Maertense, weduwe van Cornelis 
Michielse Koyman, voor haarzelf, voorts 
Hanneman Cornelisse Koyman, Jan Jacobse 
getrouwd met Aeltie Cornelis en Maaerten 
Cornelisse Koyman, kinderen en erfgenamen van 
de voornoemde Cornelis Michielse Koyman, 
hebben gezamenlijk verkocht aan Arnoldus Kemp, 
medisch doctor te Gouda, een hofstede, groot 3 
morgen 1 hond, met timmerage en beplanting 
daarop staande, op Bovenkerk zz, strekkende van 
de wetering af tot de eigendom van Dirck Aryense 
Teeuwen toe (O = Maerten Cornelisse Koyman; W 
= Nellitie Cornelis Stolck).  
Nog 1 morgen 5 hond 50 roeden in het Vrijland (Z 
= Maerten Verhoef; N = Nicolaas Hensbeeck). 

59 / 3 -- 25 november 1690 
Hermanus Sijen, schout, Jan Ariense van Dam en 
Frederick den Boer, gezworenen.  
Leendert Engele en Jan Goetbier, voogden over 
het nagelaten weeskind van Dirck Engele, hebben 
verkocht aan Cornelis Willemse, wonende in 
Beijerse, een stuk land, groot 2 1/2 hond en 12 
1/2 roeden, strekkende van de landscheiding af 
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noordwaarts tot de sloot van Maerten Verhoef 
toe (O = de koper; W = voornoemde Maerten 
Verhoef). 

59 / 4 -- 4 december 1690 
Hanneman de Boer heeft verkocht aan Jan Janse 
Griet een stuk land, groot 2 morgen 3 hond, zowel 
hooi- als hennepland, op Benedenkerk zz onder S., 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de Coolwijkse wegsloot toe (O en W = de 
kinderen van Cornelis Janse Stolwijk). 

59 / 5 -- 6 december 1690 
Cornelis Gerretse van der Heede, Cornelis Paucken 
Ondenburgh, Tijs Leendertse Visser, Jasper Kuysel, 
Cornelis Cornelisse Weeldenburgh, en Arien 
Pronck, allen erfgenamen van Aegir Cornelisse, 
alsmede nog in hoedanigheid Johan van Dam, 
raad en schepen van Gouda, en Johan Crabeth, 
hiertoe bij de gezamenlijke erfgenamen, speciaal 
bij de weesmeesters, nevens Gijsbert Hoogenes, 
waar voor wij ons sterk maken, hebben in die 
hoedanigheid verkocht aan Trintie Jacobs, 
weduwe van Hendrick Dircxe Kij, de helft van 5 
morgen, zowel hooi, wei- als hennepland, op 
Benedenkerk zz, strekkende van de sloot van de 
kerkwerf af tot de Tent en de Tiendwetering (O = 
de Tent; W = de gemenelandse Vliet). 

59 / 6 -- 11 december 1690 
Reynier Janse Backer heeft verkocht aan Aefie 
Jans, wonende in Langerak, eerst twee huizen in 
Beijerse, naast elkaar, met berg, schuur, hout, 
hooi daarin zijnde, boomgaard en hennepwerf (O 
= Sier Janse; W = Pieter Janse);  
 voorts nog een huis op de Goudse weg (O = de 
Vliet; W = de Goudse weg). 

59 / 7 -- 11 januari 1691 
Claas Hoogendijk heeft verkocht aan Meerten 
Cornelis Outshoorn, chirurg te Gouda, 1/4 deel in 
een stuk land, groot 3 morgen 4 1/2 hond, in 
Beijerse onder S., strekkende van de halve 
wetering af zuidwaarts tot de kinderen van Jan 
Franse (W = Johannes Nolse). 

59 / 8 -- 13 april 1691 
Ary Franse heeft verkocht aan Sier Janse een stuk 
land, groot 3 morgen 3 hond, in Beijerse, wei- en 
hennepland, strekkende voor van de 

Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = de koper; W = de kinderen 
van Jan Franse). 

59 / 9 -- 27 april 1691 
Jan Ariense van Dam en Meerten Hieronimus 
Jonghkint, als curators over de desolate boedels 
van Jacobus Backer en zijn vrouw Cornelia de 
Reus, hebben verkocht aan Nicolaas Hensbeeck 
een stuk weiland, groot 3 morgen, gelegen dicht 
aan het dorp, strekkende van de Kijckaars af tot 
de Vaarsloot toe (O = Jacob van Berck; W = de 
Goudse vliet; Z = de gemene watering; N = de 
Vaarsloot).  
Nog een stuk weiland, groot 1 morgen 4 hond 50 
roeden, gelegen in het Vrijland, strekkende van de 
Goudse weg af noordwaarts tot de Beijerse 
landscheiding toe (Z = doctor Kemp; N = Jacob 
Krijnemans). 

59 / 10 -- 27 april 1691 
Mr. Harmanus Sijen, schout, Laurens den Boer en 
Pieter Nanne den Boer, gezworenen.  
Jan Ariense van Dam en Meerten Hieronimus 
Jonghlint, als curators over de desolate boedels 
van Jacobus Backer, secretaris, en diens vrouw 
Cornelia de Reus, hebben verkocht aan de 
erfgenamen van mr. Johan van der Heyde, in leven 
advocaat voor het Hof van Holland, in 's-
Gravenhage woonachtig, de helft van een woning, 
met bepoting en beplanting, berg en schuur 
daarop staande, groot in het geheel 9 morgen 4 
hond land, waarvan de wederhelft toebehoort aan 
Maarten Cornelis Verkaeyck, in Benedenheul, 
strekkende van de weg af tot achter aan de 
landscheiding van Beijerse toe (O = de weduwe 
van Nanne Gerretse Borger; W = Grietie 
Sijbrantse).  
Voorts nog een stuk land van 2 morgen met een 
boomgaard van 2 hond, gelegen als voren, 
strekkende mede van de weg af tot de dwarssloot 
van de voornoemde hofstede toe (O = de 
voornoemde woning van Nanne Gerretse Borger; 
W = de voornoemde hofstede). 

59 / 11 -- 27 april 1691 
Voornoemde comparanten hebben nog verkocht 
aan Aert Franse een stuk wei- en hooiland, groot 3 
morgen, op Bovenkerk zz, in een hofstede van de 
erfgenamen van Jan Anthonisse van Putten, 
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strekkende van de Tiendwetering af ter halve 
dwarssloot toe (O = Hendrick Dircxe den Haan; W 
= de erfgenamen voornoemd). 

59 / 12 -- 27 april 1691 
Nog hebben voornoemde comparanten 
getransporteerd aan Jacob Leendertse den 
Hartogh, als oom van moederszijde en enige 
voogd van Leendert Jacobse Backer alias Hartogh 
Backer, een huis en erf met bepoting en 
beplanting daarop staande, gelegen achter de 
kerk alhier, strekkende voor van het kerkhof af 
zuidwaarts tot de eigendom van Arij Janse van 
Dam en de Kijckaars toe (O = Gerret Dircxe Struys; 
W = de oude voornoemde heining oftewel het 
kerkgoed), belast met 6 stuivers per jaar erfpacht, 
ten gunste van de kerk van S. 

59 / 13 -- 30 april 1691 
Gijsbert Donckert en Cornelis Block en Cornelis 
Dijvoort, als executeurs van het testament van Jan 
Jacobse Block en Grietie Sente, beiden overleden, 
na voorgaande machtiging en goedkeuring van de 
magistraat van Gouda met betrekking tot nog 
minderjarige erfgenamen, hebben verkocht aan 
Hendrick de Voogel, wonende te Gouda, een 
hofstede groot ca. 11 morgen zowel wei- als 
hennepland, met huis, berg en schuur daarop 
staande, op de zuidzijde van het Beijerse bos, 
strekkende van de Achterbroekse eigendom af 
zuidwaarts tot de eigendom van de kinderen van 
Nanne Ariense de Boer toe (O = Claas Janse 
Blonck; W = Wiggert Andriesse). 

59 / 14 -- 30 april 1691 
NN Sijen, schout , Pieter Nanne de Boggende en 
Pieter Nanne de Boer, gezworenen.  
Voornoemde comparanten, in hun voornoemde 
hoedanigheid , hebben nog getransporteerd aan 
Aeltie Jansdr, weduwe van Maerten Leendertse, 
een hofstede groot 8 morgen 3 hond, zowel wei, 
hooi- als hennepland met huis, berg en schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande, gelegen 
in het Beijerse, strekkende van de wetering af tot 
de landscheiding toe (O = Claes Janse Blonck; W = 
de erfgenamen van Marrijtie Claes, weduwe van 
Leendert Janse Vervliet).  
Voorts 3 morgen gelegen als voren, in twee 
percelen, strekkende van de wetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van Mees Pieterse 

toe (O = Claes Janse Blonck; W = de voornoemde 
hofstede).  
 Voorts nog 1 morgen, gelegen als voren, 
strekkende van de eigendom van Cornelis Tijsse 
tot de landscheiding toe (O = Cornelis Tijsse; W = 
Jacob Janse van Vliet). 

59 / 15 -- 4 mei 1691 
Hanneman Laurus de Boer, heeft verkocht aan Jan 
Ariense Verheul en Ary Claesse van der Geer, 
voogden over de nagelaten weeskinderen van 
Cornelis Janse Stolck, 1 morgen land op 
Benedenkerk zz, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O en W = 
de voornoemde weeskinderen). 

59 / 16 -- 12 mei 1691 
Cornelis Willemse Kock, wonende in Beijerse, 
heeft overgedragen aan Claes Janse Blonck en 
Cornelis Willemse, mede wonende in Beijerse, een 
stuk land, groot 6 morgen, zowel wei-, hooi- en 
hennepland, liggend mede in Beijerse, strekkende 
voor van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Willem Janse 
Tros; W = Claes Janse Blonck). 

59 / 17 -- 12 mei 1691 
Voornoemde comparant heeft nog verkocht aan 
Cornelis Aertse Boer een hofstede, groot 6 
morgen met huis, berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, strekkende van de 
wetering af tot de landscheiding van Gouderak toe 
(O = Dirck Cornelisse; W = Annitie Jacobse c.s.). 

59 / 18 -- 14 juni 1691 
Jacob Claasz. Schouten, Cornelis Maartense als 
getrouwd met Maggeltie Claesdr, Ary Huybertse 
Kannitje als getrouwd met Grietie Claesdr, Lijsbet 
Claesdr, Cornblis Claase Schouten, allen kinderen 
en erfgenamen van Claas Janse Schouten, hebben 
verkocht aan Cornelis Pumsum (Poursum ?), 
burgemeester van Schoonhoven, een hennepwerf 
met enige grienden daaraan liggende, groot 3 
hond op Bovenkerk zz, strekkende van de 
eigendom van Jan Janse Schouten af tot de 
eigendom van de voornoemde Jan Janse Schouten 
toe (O en W = de voornoemde Jan Janse 
Schouten). 
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59 / 19 -- 14 juni 1691 
Voornoemde comparanten hebben nog verkocht 
aan Jan Janse Schouten een stuk land, groot 2 
morgen 2 hond, liggend op Bovenkerk zz, 
strekkende van de dwarssloot af tot de 
Tiendwetering toe (O = Marrijtie Jans; W = Teunis 
Cornelisse). 

59 / 20 -- 14 juni 1691 
Antony Verhaer, wonende te Schoonhoven, heeft 
verkocht aan Bartholomeus Beenhacker, mede 
wonende te Schoonhoven, 1 morgen zowel wei- 
als hennepland, gelegen in een stuk van 4 morgen, 
liggend op Bovenkerk nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de eigendom 
van Hanneman de Boet toe (O en W = Jacon van 
Berck). 

59 / 21 -- 5 juli 1691 
Claes Janse Klip en Willem Wiggertse hebben 
verkocht aan mr. Cornelis Cobmayer een stuk 
land, groot 4 1/2 morgen, liggend op Bovenkerk 
zz, strekkende van de wegsloot af van 
Schoonouwen tot de wetering van Bovenkerk toe 
(O = Pieter Janse Dionys en Annigje Gerrets; W = 
de koper). 

59 / 22 -- 18 oktober 1691 
Aert Franse, tegenwoordig onze mede gezworene, 
heeft verkocht aan Jan Ariense Kannitie, Leendert 
Ariense Kannitie en Lintie Ariense Kannitie een 
stuk land, groot 3 morgen, liggend op Bovenkerk 
zz, strekkende van de halve Tiendwetering af tot 
de dwarssloot toe (O = Hendrick Dircxe de Haan; 
W = de koper zelf). 

59 / 23 -- 8 december 1691 
Mr.Harman Sijen, schout, Pieter Louwen en Aert 
Franse, gezworenen.  
Ary Willemse Dros en Leendert Ariense als 
voogden over de minderjarige kinderen van 
Barbar Maartense, verwekt door Claes Jacobse 
Dros, en Maarten Claese, Lena Claes, Pieter Dircxe 
Groenedijck, getrouwd met Lijsbet Claes, allen 
kinderen en erfgenamen van Claas Jacobse Dros. 
hebben verkocht aan Nicolaas Hensbeeck een stuk 
land, groot 1 morgen 5 hond 25 roeden, gelegen 
op Kort Schoonouwen, strekkende van de 
Bergambachtse landscheiding tot de eigendom 

van Maarten Verhoef (O = Geertie Leendertse; W 
= de gemenelandse weg van S.). 

59 / 24 -- 1 december 1691 
Harman Sijen, schout, Dirck Aertse en Laurens den 
Boer, gezworenen.  
Aert Franse, tegenwoordig gezworene, heeft 
verkocht aan Dirck Dircxe, wonende in 
Bergambacht, en Geertie Dircx, vrouw van 
Hanneman den Boer, eerst een hofstede, met 
huis, berg en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, groot 10 morgen, strekkende 
voorwaarts van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
halve Reesloot toe (O en W = het kind van wijlen 
Dirck Pieterse den Dubbele).  
 Voorts nog een stuk land, genaamd Den Boer, 
groot 4 1/2 morgen, mede gelegen in Coolwijk, 
strekkende als voren (O = Willem Janse Koymans 
weduwe; W = de kinderen van Leendert 
Leendertse Buys).  
Voorts nog een stuk land, groot 6 morgen, 
genaamd Bolten, mede strekkende en gelegen als 
voren (O = Jan Gerretse; W = de wedeuwe van 
Jacob Roos).  
Voorts nog een stuk land, groot 4 morgen, gelegen 
op het einde van Coolwijk, strekkende mede als 
voren (O = Aefie Hoymayer; W = Teunis Mosch).  
Voorts nog 3 1/2 morgen, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de wegsloot af 
tot de dwarssloot toe (O = Jan Verrijn als 
directeur; W = Paulus Loeff.). 

59 / 25 -- 8 december 1691 
Cornelis Joppen, wonende in Beijerse, heeft 
verkocht aan Willem en Pieter Janse een stuk 
land, groot 2 morgen, op Beijerse zz, strekkende 
van de Tiendwetering af tot het hennepwerfje van 
Pieter Joppen toe. en verder strekkende van de 
Tiendwetering tot de eigendom van Jan Piet en 
Koykoe (O = Jan Brandse; W = de kinderen van Jan 
Piet). 

59 / 25 -- 24 december 1691 
Harman Sijen schout, te S., Dirck Aertse en Jan 
Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Jacobus de Bonte heeft verkocht aan Hilletje 
Jacobs Loy, vrouw van Maarten Ariense Boer, de 
helft van een stuk land, groot 6 morgen en 12 
hond, waarvan de wederhelft toebehoort aan het 
weeskind (doorgestreept) van Johan Soeburgh, 
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gelegen in het Hofland, strekkende voor van de 
gemene Vliet af zuidwaarts tot de Vaarsloot toe (O 
= Hanneman de Boer; W = Alida Fockendijck, 
weduwe van Frederick de Man). 

59 / 26 -- 24 december 1691 
Hilletje Jacobs Loy, vrouw van Maarten Ariense 
Boer, erkende schuldig te zijn aan Jacob den 
Bonte, wonende te Gouda, de som van ƒ 174, ter 
zake van koop van de voornoemde 6 morgen 12 
hond.  
Jacobus den Bonte en Maria Soeburgh erkennen 
van deze voorstaande akte voldaan en betaald te 
zijn op 10 maaert 1692. 

59 / 28 -- 28 januari 1692 
Willem Gerretse Muys heeft verkocht aan Cornelis 
Ariense Koomen een tuin en erf, liggend achter de 
kerk alhier, genaamd De Hollantse Tuyn, met de 
belasting jaarlijks van ƒ 1, ten gunste van de kerk 
van S. 

59 / 29 -- 22 maart 1692 
NN Sijen, schout, Laurens de Boer en Cornelis 
Wouterse, gezworenen.  
Jacobus van Berck en Claas Joppe hebben 
overgedragen aan Jacobus Leendertse Trip een 
stuk land, groot 1 1/2 morgen op Benedenkerk zz 
in het Kerkeland, bestaande in verscheidene 
kempwerven en grienden, strekkende van de 
eigendom van Cornelis Cornelisse Koolwijck c.s.af 
noordwaarts tot de eigendom van Jan Cornelisse 
Backer c.s. toe (O = de Koolwijkse weg of 
grienden; W = de gemenelandse Vliet, alias 
Meesen Vliet). 

59 / 31 -- 27 mei 1692 
NN Sijen, schout, Arien Janse Maloyen en Maarten 
Verhoef, gezworenen.  
Jacob Ariense van Vueren heeft verkocht aan 
Aryen Hendricxe Oosterlingh 7 morgen 86 roeden 
zowel wei-, hooi- als hennepland, met 4/7 deel in 
het huis daarop staande, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende voor van de 
Schoonouwense weg af zuidwaarts tot de halve 
Reesloot toe (O = Jan Janse de Boer; W = Maarten 
Verhoef c.s.). 

59 / 32 -- 14 juni 1692 
Pieter Hendricxe Molenaer heeft verkocht aan Jan 

Maartense voor hemzelf, en Pieter Maartense en 
Jan Paulusse als voogden over Leentie Jansdr, 
nagelaten dochter van Jan Aertse, een stuk land, 
groot 3 morgen, gelegen in Benedenkerk onder S., 
strekkende van de dwarssloot van de voornoemde 
Jan Maartense en Leentie Janse af zuidwaarts tot 
de Koolwijkse weg toe (O = de kinderen van 
Barbar Maartense; W = Jacobus van Berck). 

59 / 33 -- 14 juni 1692 
Jan Cornelisse Verrijn als curator van de 
geabandonneerde boedel van Claes Ariense Heer, 
heeft overgedragen aan zijn confrater Jan 
Cornelisse Kock een hofstede, groot 10 morgen 4 
hond land, met een huis, twee bergen en twee 
schuren, alsmede bepoting en beplamting daarop 
staande, gelegen in Kort Schoonouwen onder S, 
strekkende noordwaarts van de eigendom van de 
Vlisterse kade af zuidwaarts tot de erfgenamen 
van Dirck Pieterse de Baers toe (O = de Kadesloot 
van Bergambacht; W = Geertie Leendertse en de 
erfgenamen van mr. Cornelis Cobmayer en Claes 
Arien-se Boer). 

59 / 34 -- 11 juli 1692 
Teunis Maartense Mosch, weduwnaar en 
boedelhouder van Ariaentie Dircx Prins, Sijbrant 
Teunisse van Dam, Sijbrant Cornelisse, voogden 
over de kinderen van Cornelis Dircxe van Es, en 
Stintje Dircxe Prins, volgens de testamenten etc. 
en dezelfde nog als voor notaris Johan Maas te 
Oudewater op 24 juni 1692 gemachtigde van 
Cornelis en Arien Cornelisse van Es, alsmede 
Gerret Janse van Eyck als getrouwd met Geertie 
Dircxe van Es, samen meerderjarige kinderen van 
wijlen Cornelis Dircxe van Es en Stintje Dircxe 
Prins, tenslotte nog Grietje Dircxe Prins, weduwe 
van Cornelis Jacobse de Haas, die met 
goedkeuring van schout en gezworenen d.d. 14 
juni 1692, zowel voor haarzelf als voor haar 
minderjarige kinderen, is gekwalificeerd tot het 
doen van scheiding van de nagenoemde boedel, 
alles breder bij het verzoekschift waarop 
voorschreven beschikking is gevolgd, allen samen 
kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van 
Dirck Cornelisse Prins en diens vrouw Marrijtje 
Sijbrantse Baes, voorts nog Jacob Jacobse 
Grootendocht als getrouwd met Marijtje Dircxe 
Prins, zowel voor hemzelf en als voogd over de 
minderjarige kinderen van Cornelis Jacobse de 
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Haas.  
Comparanten verklaarden in hun hoedanigheid te 
transporteren aan Jan Cornelisse van der Wolf en 
Jan Leendertse Polsbroecker: als eerste een 
hofstede met huis, berg, schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, groot ca. 12 1/2 
morgen, zowel wei-, hooi- als hennepland, 
gelegen op Benedenheul zz onder S, strekkende 
van de Huisweg af zuidwaarts tot de 
Bergambachtse landscheiding toe (O = Jacob van 
Berck c.s.; W = Cornelis Dircxe van Es c.s.).  
Voorts nog een stuk land, groot 4 1/2 morgen, 
met een vogelkooi daarin gelegen, strekkende van 
de halve Huisweg af zuidwaarts tot de Kadesloot 
toe (O = Cornelis Teeuwen; W = Leendert Jacobse 
Slootie).  
Voorts nog 1/4 deel in 14 1/2 morgen, met 
timmerage en bepoting en beplanting daarop 
staande, gelegen in Benedenheul onder S, 
strekkende van de Huisweg af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Jacob Ariense van Berck c.s.; W 
= de gemenelandse Vliet).  
Voorts nog 1/4 deel in 4 1/2 morgen, gelegen als 
voren, strekkende mede van de Huisweg af 
zuidwaarts tot de kade toe (O = de nazaten van 
Mattheus Dirckse; W = Annetie Cornelisse Prins, 
weduwe van Simon Claesse).  
Als laatste nog 1/4 deel in 4 morgen 500 roeden 
mede gelegen als voren bij de Drayboom, 
strekkende van de Huisweg af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = de voornoemde weduwe 
van Simon Claesse; W = de erfgenamen van Maria 
Slingerlant), belast met ƒ 0:2:8 ten gunste van de 
kerk van S., waarvan de resterende 3/4 deel 
toebehoren aan de voornoemde comparant 
Teunis Maartense Mosch. 

59 / 35 -- 9 augustus 1692 
NN Sijen, schout, Laurens de Boer en Cornelis 
Wouterse, (gezworenen).  
Ocker Nannense, Cornelis Nannense, Jan 
Nannense, Jacob Maartense en Gerret Maartense, 
voorts nog Bastiaen Visscher en de voornoemde 
Ocker Nannense als voogden over de minderjarige 
kinderen van Claes Nannense, voorts nog Claas 
Huybertse en Gerret Cornelisse als voogden over 
de minderjarige kinderen van Marrijtie Nannense, 
Gerret Cornelisse en Marrigje Cornelisse, allen 
kinderen of erfgenamen van Dirckie Ockers, 
hebben overgedragen aan Cornelis Haeck een stuk 

hooiland, groot 1 morgen 4 hond 50 roeden, 
gelegen op Benedenkerk zz, gemeenschappelijk in 
een stuk van 2 morgen met Maarten Cornelisse 
Verkaick. (O = Ary Michielse; W = de kinderen van 
wijlen Barbar Maartense). 

59 / 36 -- 16 aug 1692 
Maarten Verhoef, tegenwoordig mede 
gezworene, heeft verkocht aan Aryen Hendriuxe 
Oosterlingh een stuk land, groot 1 morgen 3 hond 
64 roeden, met 3/7 deel van de timmerage en 
plantage daarop staande, gelegen in Lang 
Schoonouwen onder S., gemeenschappelijk en 
onverdeeld met de voornoemde koper (O = Jan 
Janse de Boer; W = de koper zelf). 

59 / 37 -- 6 augustus 1692 
Dirck Aertse Hoogendorp heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Ary Ariense Boer allereerst 1/4 
deel van een korenmolen, staande buiten het 
dorp alhier aan de Koolwijse weg (O = deze weg; 
W = de erfgenamen van de weduwe van Hendrick 
Dircxe Koy).  
Voorts nog 1/4 deel van een huis en erf op de 
noordzijde van het dorp aan de Goudse weg (Z = 
de gemene Vliet; N = Gerret Cornelisse Butter).  
Voorts nog 1/4 deel van een huis en erf op het 
kerkhof alhier (Z = Ary Franse de Haes; N = de 
weduwe van Gerret Maarsman), zijnde de 
voornoemde 2/4 delen van de huizen belast met ƒ 
88:5:0. 

59 / 38 -- 15 oktober 1692 
Adriana Aartse Hoogendorp, weduwe van van 
Gerret Dircxe Luyt, wonende te Ouderkerk, en 
Aryen Ariense Boer, wonende alhier, hebben 
overgedragen aan Teunis Dircxe Koelbier, eerst 
een helft van een korenmolen alhier buiten het 
dorp, aan de Koolwijkse weg (O = deze weg; W = 
de erfgenamen van de weduwe van Hendrick 
Dircxe Koy);  
voorts nog de helft van een huis en erf, gelegen op 
de noordzijde van het dorp aan de Goudse weg (Z 
= de gemene Vliet; N = Gerret Cornelisse Butter);  
voorts nog de helft van een huis en erf aan het 
kerkhof (Z = Arien Franse; N = de weduwe van 
Gerret Maarsman), zijnde de voornoemde twee 
helften van de huizen belast met ƒ 176:10:0. 
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59 / 39 -- 3 november 1692 
Pieter Olaesse Timmerman, wegens het overlijden 
van Dirck van der Meer, executeurs van het 
testament van Maria van Berckel voor de ene helft 
en nog als gemachtigde van Boudewijn van 
Hijseldoorn voor de andere helft, gepasseerd voor 
Dirck Cornelisse van der Kamp en Mauris 
Langhooren, schepenen te Boskoop, heeft in volle 
eigendom overgedragen aan Cornelis Haeck een 
stuk land, zowel wei- als hooiland, groot 4 morgen 
3 hond, gelegen in Coolwijk onder de jurisdictie 
van S., strekkende voor uit de wegsloot zuidwaarts 
tot de Reesloot toe (O = de erfgenamen van 
Leendert Cornelisse Boer; W = de kinderen van De 
Dubbelde te Ouderkerk). 

59 / 40 -- 7 november 1692 
Claes Leendertse Soet, als getrouwd met Neeltie 
Cornelis, nagelaten weduwe van Claes Cornelisse 
Clip, nu als gesurrogeerde voogd door het 
trouwen van Neeltie Cornelisse van de 
voornoemde Claes Cornelisse Clip, over de 
onmondige kinderen van de voornoemde Claas 
Cornelisse Clip, Ary Claase Klip, heeft in volle 
eigendom overgedragen aan Cornelis Nannense 
Borger een stuk land, groot 3 morgen 3 hond, 
gelegen op Benedemheul zz, strekkende voor van 
de wegsloot af zuidwaarts tot de eigendom van 
Jan Cornelisse Verrijn (O = Rombout Maastricht; 
W = de kinderen van Cornelis Ariense Teeuwen). 

59 / 41 -- 5 januari 1693 
Aryen Franse Caveljeur heeft overgedragen aan 
Cornelis Ariense Goethardt eerst een stuk 
weiland, groot 5 hond, op Beijerse nz onder de 
jurisdictie van S, strekkende van de dwarssloot 
van de voornoemde koper af noordwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O en W = de voornoemde 
koper);  
voorts nog een stuk hooiland, groot 10 hond, 
gelegen als voren, strekkende van de 
Tiendwetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = de verkoper; W = de 
koper). 

59 / 42 -- 7 januari 1693 
NN Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en Jan Cornelisse 
Dionys, gezworenen.  
François Dutransnoyt heeft getransporteerd aan 
Mattheus Stipel, getrouwd met Maria Cobmayer, 

enige nagelaten dochter en erfgenaam van 
Cornelis Cobmayer, eerst de helft in een hofstede, 
met huis, berg en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, groot 9 morgen, alhier op 
Bovenkerk zz, strekkende van de voorwetering af 
zuidwaarts tot de Schoomouwense wegsloot toe 
(O = Annitje Jans Dionys; W = Annitie Gerretse);  
voorts de helft in nog 2 morgen 1 hond alhier in 
Lang Schoonouwen, strekkende van de wegsloot 
af zuidwaarts tot de eigendom van Jan de Boer, 
gemeenschappelijk met Laurens de Boer (O = Jan 
Kaar; W = Jacob Laurense den Boer);  
voorts nog de helft in een stuk land, groot 3 
morgen 3 hond, gelegen op Benedenkerk zz, 
strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Koolwijkse sloot toe (O = Dirck 
Buerman; W = de weduwe van Dirck Pieterse 
Hoymayer). 

59 / 43 -- 24 januari 1693 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Jan Teunisse van Vliet een stuk hooiland, 
groot 1 morgen 3 hond, in het Vrijland onder S. (O 
= Marrijtie Wouterse; W en N = Leendert 
Goossense c.s.). 

59 / 44 -- 16 februari 1693 
NN Sijen, schout, Hendrick Cornelisse Pool en 
Leendert Aryense Verheul, gezworenen.  
Jan Dircxe Baes en Jannitie Dircks hebben 
overgedragen aan Cornelis Teuwen en Dirck Janse 
Dionys eerst een hofstede met huis, berg en 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande:, 
op Benedenheul zz onder S., groot 4 4 morgen 3 
hond, daarop begrepen de twee hennepwerven 
aan de oostzijde van de hofstede, strekkende de 
ene viertel van de halve muur van Marrijtie Jacobs 
af zuidwaarts tot de Kaesloot toe (O = Cornelis 
Teeuwen, de ene koper zelf; W = Trintie 
Hendricxe);  
voorts nog een stuk land, gelegen als voren, groot 
2 morgen 1 hond 75 roeden, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Kaasloot toe 
(O = de voornoemde hofstede; W = Cornelis 
Teeuwen zelf);  
voorts nog een stuk, mede gelegen als voren, 
groot 1 morgen 87 roeden 6 voet, strekkende van 
de halve dwarssloot van Cornelis Teuuwen af 
zuidwaarts tot de Kaasloot toe (O = het 
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voornoemde stuk; W = Jan Leendertse 
Polsbroecker.c.s.). 

59 / 45 -- 16 februari 1693 
Jan Nannense heeft overgedragen aan Cornelis 
Teeuwen en Dirck Janse Dionys de grond van een 
uitgegraven erf, waar voor deze een huis op 
gestaan heeft, met de bepoting en beplanting op 
de kant staande, op Benedenheul zz, strekkende 
van de weg af zuidwaarts tot de eigendom van de 
kopers zelf (O = de voornoemde kopers; W = de 
kinderen van Trintie Hendricxe). 

59 / 46 -- 7 maart 1693 
Adriaen de Boer, wonende alhier, en Neeltie 
Janse, wonende in Gouderak, hebben 
overgedragen aan Cornelis Willemse, wonende in 
Beijerse, een stuk hooiland, groot 2 morgen 3 
hond 75 roeden, gelegen op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de landscheiding van S. toe (O = mr. Nicolaas 
Doncker; W = de koper zelf). 

59 / 47 -- 8 maart 1693 
Annetie Jans Dionys en Ary Teunisse, haar 
meerderjarige zoon, hebben overgedragen in volle 
eigendom aan Jan Ariense Kannetie een stuk 
weiland, groot 2 morgen 1 hond, met huis en 
schuur daarop staande, op Bovenkerk nz, 
strekkende voor van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = 
de erfgenamen van mr. Cornelis Cobmayer; W = 
Pieter Janse Dionys). 

59 / 48 -- 16 maart 1693 
Claas Symonse heeft overgedragen aan Pieter 
Nannense de Boer, Jan nannense de Boer, 
Bastiaan Nannense de Boer en Cornelis Nannense 
de Boggende, getrouwd met Trintie Nannense de 
Boer, allen kinderen van Nannen de Boer, eerst de 
helft in een hofstede, groot 14 morgen 3 hond, 
met de helft van een huis, berg en schuur daarop 
staande, op Benedenheul zz onder de jurisdictie 
van S., strekkende voor van de weg af zuidwaarts 
tot de landscheiding toe van Zuidbroek (O = 
Cornelis Teeuwen; W = de koper zelf), liggend 
gemeenschappelijk en onverdeeld met het 
weeskind van Jacob Tijsse;  
voorts nog de helft van een stuk land, groot 6 
morgen, gelegen op Benedenheul nz, strekkende 

van de halve weg af noordwaarts tot de Kadesloot 
toe (O = Hanneman den Boer; W = Jan Leendertse 
Polsbroecker), zijnde het voornoemde stuk in het 
geheel belast met een rente van ca. 3 stuivers, ten 
gunste van de kerk van S. 

59 / 50 -- 17 maart 1693 
Cornelis Hanneman heeft getransporteerd aan 
Leendert Janse de Reus, eerst een hofstede met 
huis, berg en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, groot 6 morgen 4 hond, gelegen 
op Bovenkerk zz, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de halve Schoonouwense 
wegsloot toe (O = Frederick Laurisse de Boer; W = 
de weduwe van Gerret Dircxe Luyt), met een vrij 
overpad op de hofstede van de voornoemde 
weduwe;  
vorts nog een stuk land, gelegen aan dezelf 
hofstede, groot 1 morgen 5 hond (O = Frederick 
Laurisse de Boer; W = de voornoemde hofstede);  
voorts nog een stuk land, gelegen als voren, groot 
3 morgen, strekkende van de eigendom van de 
weduwe van Gerret Dircxe Luyt af zuidwaarts tot 
de eigendom van Hendrick Jacobse kinderen toe 
(O = de voornoemde weduwe; W = Willem Ariense 
Joncker);  
voorts nog een stuk, mede gelegen als voren, 
groot 3 hond (O en W = de voornoemde weduwe);  
voorts nog een stuk, mede gelegen als voren bij de 
hofstede, groot 1 morgen 3 hond, strekkende van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom 
van Jacob Leendertse Trip toe (O = Gijsbert Dircxe; 
W = de erfgenamen van mr. Cornelis Cobmayer), 
zijnde de voornoemde hofstede met de gemelde 
landerijen belast met een rentebrief, inhoudende 
een kapitaal van ƒ 600 ten gunste van Jacobus 
Castelijn, predikant te Gouda, tegen een rente van 
4% per jaar. 

59 / 51 -- 17 maart 1693 
Harman Sijen, schout, Aryen Janase Maloyen en 
Jan Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Voornoemde Cornelis Hannemanse heeft 
overgedragen aan Dirck Aertse en Jacob 
Cornelisse, in hoedanigheid als voogden van Zijtie 
Bastiaanse, een stuk hooiland, groot 3 morgen, 
gelegen op Lang Schoonouwen onder S,, 
strekkende van de eigendom van Johan Botter af 
zuidwaarts tot de eigendom van deze heer toe (O 
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= de erfgenamen van mr. Cornelis Cobmayer; W = 
Willem Lacoriere). 

59 / 52 -- 17 maart 1693 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd aan Jacob Laurisse den Boer een 
stuk hooiland, groot 2 morgen 3 hond 50 
roeden,.gelegen op Lang Schoonouwen, 
strekkende van de Schoonouwense weg af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = de 
voornoemde koper; W = Cornelis Janse Backer), 
belast met overpad ten gunste van voornoemde 
Cornelis Janse Backer, voor zo ver het stuk ten 
westen daarvan is gelegen. 

59 / 53 -- 17 maart 1693 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Cornelis Haeck een stuk hooiland, groot 1 
morgen 1 hond, gelegen op Kort Schoonouwen, 
strekkende van de Schoonouwense weg af 
noordwaarts tot de Paghtenaar toe (O = Geertie 
Leendertse; W = de koper zelf). 

59 / 54 -- 21 maart 1693 
Marrijtie Dircxe van der Jaght, weduwe van 
Cornelis Leendertse Hartogh, heeft overgedragen 
aan Johan van der Vorde, burger van Gouda, 1/4 
deel van 1 1/2 morgen land, gemeenschappelijk 
en onverdeeld met de weduwe van Cornelis de 
Lenschopper (?), Jan Leendertse Hartogh en 
Gijsbert Pieterse Scheel, als getrouwd met Grietie 
Leendertse Hartogh, gelegen op Benedenheul nz, 
strekkende van de dwarssloot van juffrouw Van 
der Vrilt (?) af noordwaarts tot de eigendom van 
de kinderen van Cornelis Ariense Teeuwen toe (O 
= Hanneman de Boer; W = de kinderen van Aryen 
Willemse). 

59 / 55 -- 18 februari 1693 
(Kopie van een vonnis van interpositie (verlening) 
van willig decreet.)  
Het Hof van Holland heeft kennis genomen van 
alle stukken overgelegd namens en door Jacob van 
Berck, wonende te S., impetrant (verzoeker) van 
mandement van willig decreet, jegens Jacob de 
Hartogh en Claas Janse Blonck als voogden over 
Leendert Jacobse Hartogh, en Jacob van 
Steenwijck als voogd over Jan van Steenwijck, 
opposanten, alsmede Frederick de Boer, als 
exploit aangenomen hebbende voor schout en 

schepenen van S., en Aert Franse voor hemzelf en 
exploit aangenomen hebbende voor Hanneman 
Laurisse de Boer, alsmede alle anderen, die enig 
recht zouden willen pretenderen op twee partijen 
land, te weten een huis en erf, met berg en 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
hierna uitvoeriger beschreven.  
Impetrant heeft op 21 april 1690 publiek ten 
overstaan van schout en gezworenen 
verscheidene landerijen verkocht, waarvan 
kopers: (1) mr. Cornelis Cobmayer, in leven 
advocaat voor het hof: 3 morgen 4 hond op 
Bovenkerk nz te S., strekkende voor van de kerk 
noordwaarts tot de dwarssloot toe (O = Mees 
Beenhacker; W = Nicolaas Hensbeeck), voor ƒ 
1000; (2) François Dutransnoyt: een huis en erf, 
met berg en schuur, met bepoting en beplanting 
daarop staande, gelegen op het dorp S, 
strekkende voor van de straat af noordwaarts tot 
de eigendom van Cornelis Ariense Dionys toe (O = 
Jan Muys; W = Geertie Jacobs), voor ƒ 350; (3) 
Cornelis Haeck, wonende te Gouda: een stuk land, 
groot 1 morgen 2 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende van de dwarssloot van 
Jan Cornelisse Kaer af zuidwaarts tot de eigendom 
van de voornoemde Kaer toe (O = Maarten 
Verhoef; W = Laurens de Boer c.s.) voor ƒ 200.  
Impetrant heeft aangenomen alle voornoemde 
verkochte percelen te leveren bij willig decreet 
van het hof.  
Impetrant heeft van het hof mandement 
verkregen om - speciaal jegens de voornoemde 
Frederick den Boer als exploit aangenomen 
hebbende voor de schout en schepenen van S., en 
Aert Franse voor hemzelf en exploit aangenomen 
hebbende voor de voornoemde Hanneman 
Laurisse de Boer, en voorts na verplichte drie 
afkondigingen (zowel binnen S. als in 
Schoonhoven) iedereen op te roepen die op de 
voornoemde twee partijen landen (huis en erf, 
met berg en schuur), enig recht zou willen 
pretenderen, om die rechten op vastgestelde 
dagen voor het hof te komen indienen op straffe 
van definitief verval van rechten.  
Nadat driemaal bij verstek niemand was 
verschenen was nog een extra vierde verschijndag 
toegewezen, waarop eveneens niemand was 
verschenen, behalve de hiervoor genoemde 
opposanten.  
Impetrant heeft vervolgens jegens deze 
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opposanten toekenning van decreet geëist, 
alsmede vergoeding van gemaakte kosten.  
Daarop hebben eerst de voornoemde Jacob de 
Hartogh en Claas Blonck, in hun voornoemde 
hoedanigheid, naar voren gebracht, dat Jacobus 
Backer, na overlijden van Ariaentie Leendertse, 
moeder van hun pupil (het voornoemde kind 
Leendert Jacobse Backer / de Hartogh), van plan 
was te hertrouwen en op 15 mei 1679 voor schout 
en gezworenen een schuldbekentenis heeft 
getekend ad ƒ 2300 ten gunste van het 
voornoemde weeskind Leendert Jacobse Backer, 
ter zake van diens moederlijke erfdeel, onder 
verband van een stuk land, groot 3 morgen, 
gelegen op Bovenkerk nz, alsmede een huizing en 
erf, staande op het dorp S., achter de kerk.  
Enige tijd geleden is genoemde Jacobus Backer 
insolvent geworden en zijn diens 
geabandonneerde goederen verkocht.  
De opbrengst daarvan is echter nog niet verdeeld 
onder de schuldeisers. Opposanten kunnen 
vooralsnog niet weten of zij - om hun recht te 
handhaven - zullen moeten overgaan op het in 
rechte aanspreken van de hiervoor genoemde 
verbonden onroerende zaak.  
Dezelfde Jacobus Backer had destijds onder 
andere mede in eigendom bezeten een stuk land, 
groot 8 hond, gelegen in Schoonouwen, hetzelfde 
stuk land dat voornoemde Jacobus Backer 
naderhand had verkocht aan de impetrant en 
door de impetrant weer was verkocht aan Cornelis 
Haeck, en dat door impetrant bij willig decreet wil 
leveren.  
Opposanten eisen dat de bewuste 8 hond belast 
zullen blijven met de hun toekomende hypotheek 
of dat zij anders op de opbrengst ervan als (mede-
)schuldeiser recht blijven houden, zonder te 
stellen dat zij daarmee zullen volstaan.  
Voorts verklaart de voornoemde Jacob Steenwijk, 
in zijn voornoemde hoedanigheid als mede 
opposant, dat hij akkoord gaat met de verzochte 
interpositie van het decreet, behoudens zijn recht 
van preferentie op de voornoemde impetrant.  
Impetrant accepteert de door voornoemde Jacob 
van Steenwijck gedane renuntiatie en versoekt 
daarvan akte.  
Impetrant stelt ten aanzien van de voornoemde 
opposanten Jacob de Hartogh en Claas Janse 
Blonck, dat de aanspraken van het genoemde 
weeskind allereerst ten laste zouden moeten 

komen van de opbrengst van de verkoop van de 
reeds verkochte effecten en meubels van de 
voornoemde Jacobus Backer, die meer dan 
voldoende zou moeten zijn; mocht dat toch 
onvoldoende zijn, dan zoude die aanspraken niet 
alleen ten laste moeten komen van de partijen 
land die onder het gevraagde decreet zullen 
worden verkocht, maar ook ten laste van alle 
verdere vaste effecten van de voornoemde 
Jacobus Backer of de bezitters van dien, en zo 
mede ten laste van de landen, die Claas Janse 
Blonck (een van de voornoemde voogden en 
opposanten of gemachtigde van dien) van de 
voornoemde Jacobus Backer had gekocht,  
Voorts stelt impetrant dat hij - om een proces 
tegen opposanten te voorkomen - in 
tegenwoordigheid van notaris Crabeth te Gouda - 
hen een meer dan billijk aanod had gedaan, 
namelijk een borgstelling van ƒ 200 (het bedrag 
waarvoor hij impetrant koper van zijn 
voornoemde - en nu wederom verkochte - land 
was geworden) door Inge van Berck en Arien 
Claasse van Leeuwen, zijn broer en zwager, ter 
zake van de nog onzekere pretentie van het 
genoemde weeskind.  
Dit zo billijke aanbod is door de opposanten 
geweigerd. Daarom meent hij - onder die 
borgstelling - over zijn koopsom te kunnen 
beschikken, zonder door enig beslag daarop te 
worden gefrusteerd.  
Impetrant legt een kopie van de voornoemde akte 
van borgtocht over en verzoekt het hof om 
toekenning (interpositie) van het decreet (de 
veiling).  
De voornoemde opposanten Jacob de Hartogh en 
Claas Blonck blijven bij hun oppositie en 
verwerpen het antwoord van impetrant.  
Op zijn beurt blijft impetrant ook bij zijn 
standpunt.  
Het hof verklaart dat van de acceptatie door 
impetrant met betrekking tot het aanbod van de 
voornoemde Jacob Steenwijck akte opgemaakt zal 
worden om te voegen bij het decreet.  
Voorts is jegens alle non comparanten besloten 
vierde verstek vast te stellen, ten gunste van 
impetrant; daarvan zal eveneens akte worden 
opgemaakt.  
Ten aanzien van de voornoemde opposanten 
Jacob de Hartogh en Claas Janse Blonck beslist het 
hof dat zij zich ermee tevreden moeten stellen dat 
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het decreet inzake de 8 hond land wordt 
geïnterponeerd, maar dat die 8 hond land zal 
blijven belast met de wettige hypotheek ten 
behoeve van de vordering van de voornoemde 
Leendert Jacobse Backer op diens moederlijke 
erfdeel, en dat de opbrengst van de verkoop blijft 
geconsigneerd ten behoeve van de afwikkeling 
van het faillissement van Jacob Backer onder de 
schuldeisers, ongeacht of de opposanten hun 
vordering daaruit toegewezen zouden kunnen 
krijgen.  
Het hof veroordeelt impetrant in de kosten van de 
zegels ad ƒ 4:6:0 per zegel.  
Ter zake van Jacob Steenwijck, mede opposant, 
verklaart het hof dat hij (conform diens aanbod en 
de acceptatie daarvan door de impetrant) 
behouden zal zijn recht van preferentie.  
De gedaagden die verstek hebben laten gaan 
worden door het hof niet ontvankelijk verklaard.  
Het hof interponeert het decreet (i.c. de gedane 
veiling), "onterft" de impetrant van de twee 
partijen van landen, en bevestigen daarin de 
respectieve kopers  
Vonnis gedaan te Den Haag door meesters Johan 
Munter, François Ketelaar, Paul Andreas van der 
Meulen, Jacob Valensus, Sharle Philip van Dorp en 
Frederick Rosenboom, raadslieden van Holland. 

59 / 56 -- 25 april 1693 
Nanne Claasse Dros, Pieter Dircxe Groenendijck 
als getrouwd met Elisabeth Claasse Dros, Cornelis 
Versluys, als getrouwd met Leentje Claasse Dros, 
Aryen Willemse Dros, en Jacob Ariense, voogden 
van vaderszijde, Leendert Ariense Boer en Aryen 
Ariense Verheul, voogden over Jacob Claasse 
Dros, minderjarige zoon van wijlen Barbar 
Maartense, alsmede Aryen Michielse van 
Aerdenburgh, enige voorzoon van de voornoemde 
Barbar Maartense, allen kinderen en erfgenamen 
van Claas Dros en Barbar Maartense, hebben 
overgedragen aan Jan Bota, wonende in 's-
Gravenhage, een woning met huis, twee schuren 
en twee bergen daarop staande, met 17 morgen 2 
hond land, strekkende en belend als volgt:  
- eerst 1 morgen op Benedenkerk zz, strekkende 
van de wetering af zuidwaarts tot de eigendom 
vam Aryen Dros toe (O = de voornoemde Dros; W 
= Claas Gerretse);  
- nog een stuk land, groot 2 morgen 3 hond, 
gelegen als voren (O = Lauris de Boer; W = de 

voornoemde Dros);  
- nog een stuk land, groot 1 morgen 4 hond 50 
roeden, gelegen als voren, gemeenschappelijk 
met de boedel van wijlen Martintie Maartense (O 
= de kinderen van Jacob Romeyn; W = Maarten 
Verhoef c.s.);  
- nog een stuk land, groot 8 morgen 3 hond, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
wetering af tot de Beijerse landscheiding toe (O = 
Cornelis Wouterse; W = de erfgenamen van 
Christiaen van der Lely). 

59 / 57 -- 25 april 1693 
NN Sijen, schout, Hendrick Cornelisse Pool en 
Cornelis Wouterse, gezworenen.  
Aryen Michielse van Aerdenburgh heeft 
getransporteerd aen Jan Bota, wonende in 's-
Gravenhage, een stuk wei- en hennepland, groot 1 
morgen 1 hond, gelegen op Benedenkerk zz, 
strekkende van de Voorwetering af tot de 
eigendom van de kinderen van Claas Janse 
Schouten en de Tiendwetering toe (O = Maarten 
Cornelisse Verkayck; W = Jan Cornelis Meese). 

59 / 58 -- 25 april 1693 
Jacob, Phillip, Aryen en Lijsbet Phillipse hebben 
getransporteerd aan Jan Bota een stuk hooiland, 
groot 1 1/2 morgen, gelegen op Benedenheul zz, 
strekkende van de landen van de koper, gekocht 
van de erfgenamen van Claas Jacobse Dros en 
Barbar Maartense, af tot de erfgenamen van 
Trintie Hendricxe toe (O = Jacob van Berck; W = de 
zelfde erfgenamen van Trintie Hendricxe). 

59 / 59 -- 25 april 1693 
Jan Jacobse en Hartus Kosterus, als curators over 
de geabandonneerde boedel van Martintie 
Maartense, in haar leven weduwe van Cornelis 
Michielse Koyman, hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Jan Bota de helft van een stuk 
hooiland, groot 3 morgen 3 hond, 
gemeenschappelijk en onverdeeld met de 
voornoemde koper, gelegen op Benedenkerk zz, 
strekkende van de Voorwetering af tot de 
wegsloot van Coolwijk toe (O = de kinderen van 
Jacob Romeyn; W = Cornelis Haeck en Maarten 
Verhoef c.s.). 

59 / 60 -- 15 mei 1693 
Hanneman Laurisse den Boer heeft 
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getransporteerd aan Tijs Cornelisse Slinger een 
huis en erf, met een schuur daarop staande, met 
het recht van een bierstal, volgens de lijsten van 
de bierstallen door Gecomitteerde Raden 
vastgesteld, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de Put toe 
(O = Bartholomeus Beenhacker; W = Cornelis 
Schoonderwoert). 

59 / 61 -- 15 mei 1693 
Teunis Tijsse heeft overgedragen aan Cornelis 
Schoomderwoert een huis en erf op het dorp S., 
op Bovenkerk zz, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de Put van Alexander Kastelijn 
toe (O = Tijs Cornelisse Slinger; W = de koper). 

59 / 62 -- 15 mei 1693 
Jan Janse Griet heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Teunis Tijsse een hofstede, 
groot 1 morgen, met huis, berg en schuur en 
bepoting daarop staande, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
eigendom van Maarten Verhoef af zuidwaarts tot 
de Tiendwetering toe (W = de erfgenamen van 
Maria Slingerland; O = de erfgenamen van Barbar 
Maartense). 

59 / 63 -- 25 mei 1693 
Jacob Leendertse Hartogh heeft getransporteerd 
aan Hendrick Kluyt een huis en erf, staande op het 
kerkhof alhier, strekkende voor van het kerkhof af 
zuidwaarts tot de eigendom van Arien Janse van 
Dam toe of de Kijckaers (O = de kinderen van 
Gerret Dircxe Struys; W = het kerkgoed), belast 
jaarlijks met 6 stuivers erfpacht, ten gunste van de 
kerk van S. 

59 / 65 -- 19 juni 1693 
Mr. Harman Sijen, schout, Arien Jansz Maloyen en 
Maarten Verhoef, gezworenen.  
Jan Janse de Boer heeft overgedragen aan Aryen 
Hendricxe Oosterlingh een hofstede met huis, 
berg en schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, gelegen in Lang Schoonouwen, 
strekkende van de noorder Schoonouwense 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Cornelis Haeck; W = de koper);  
voorts nog een stuk hooiland, groot 1 morgen 5 
hond, gelegen als voren, strekkende van de 

Tiendwetering af zuidwaarts tot de Reesloot toe 
(O = Jan Klaare; W = Johan Botter). 

59 / 66 -- 26 september 1693 
Alexander Kastelijn en Maarten Cornelisse 
Verkayck, als armmeesters, hebben overgedragen 
aan Dirck Gerretse Struys de helft van een huis en 
erf alhier in de Achterstraat, gemeenschappelijk 
en onverdeeld met het weeskind van wijlen 
Geertruy Koenen, strekkende van de Achterstraat 
af zuidwaarts tot de heining toe of de eigendom 
van Aeltie Gerretse (O = Aeltie Gerretse; W = 
Frederick Laurisse de Boer). 

59 / 68 -- 1 augustus 1693 
Jacobus van Berck heeft getransporteerd aan 
Jacob Gerretse Hoflant een huis en erf, met een 
tuin daarachter gelegen, staande op Benedenkerk 
zz, strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de halve sloot toe (O = het 
gemenelandshuis, waar tegenwoordig de 
predikant in woont; W = Willem Gerretse Muys). 

59 / 69 -- 5 september 1693. 
Jan Pleunen Koyman, zowel voor hemzelf als zich 
sterk makende voor zijn broer Willem Pleunen 
Koyman, Jan Gerretse als getrouwd met Jannitge 
Pleunen Koyman, Willem Janse Koyman, zowel 
voor zichzelf en als voogd over het weeskind van 
Pieter Janse Koyman, en Cornelis Teunisse Boer 
als getrouwd met Grietie Pleunen Koyman, allen 
erfgenamen onder beneficie van inventaris van 
wijlen Pieter Willemse Koyman, hebben 
overgedragen aan Hendrick en Teunis Gerretse 
Koy een stuk land, groot 3 morgen, gelegen op 
Beyerse nz, strekkende van de Beijerse wetering 
af noordwaarts tot de landscheiding van Gouderak 
toe (O = Pieter Janse Dionys; W = Jacob Janse 
Baes). 

59 / 70 -- 26 september 1693 
NN Sijen, schout, Hendrick Cornelisse Pool en 
Leendert Ariense Verheul, gezworenen.  
Dirck Dircxe, wonend in Bergambacht, en 
Hanneman Laurisse de Boer, wonende alhier, 
hebben getransporteerd aen Clase Joppe, 
wonende in Berkenwouden, een stuk hooiland, 
groot 5 morgen, gelegen op Benedenheul zz, 
strekkende van de dwarssloot af tot de Kaasloot 
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toe (O = Pieter Abrainamse; W = de kinderen van 
Nanne Ariense de Boer). 

59 / 71 -- 24 oktober 1693 
Hendrick de Vogel, poorter van Gouda, heeft 
overgedragen aan Pieter Joppe, wonende onder 
Gouderak, een hofstede, groot ca. 11 morgen, 
zowel wei-, hooi- als hennepland, met huis, berg 
en schuur en bepoting daarop staande, gelegen op 
de zuidzijde van het Beijerse bos, strekkende van 
de Achterbroekse eigendom af zuidwaarts tot de 
eigendom van de kinderen van Nanne Ariense de 
Boer toe (O = Claas Janse Blonck; W = Andries 
Wiggertse). 

59 / 72 -- 24 oktober 1693 
Pieter Joppe is schuldig aan Hendrick de Voogel, 
wonende te Gouda, ƒ 400 wegens koop van 
bovengenoemde hofstede met 11 morgen land, 
rente 4%. 

59 / 73 -- 2 januari 1694 
Hendrick Cornelisse Butter, Magdelina Cornelisse 
Butter en Krintie Jans, weduwe van Claas 
Cornelisse Butter, hebben overgedragen aan hun 
broer Gerrit Cornelisse Butter, een huis en erf, 
staande op de Koolwijkse weg, strekkende van de 
weg af oostwaarts tot de sloot van de erfgenamen 
van Hendrick Dircxe Koy toe (Z = de weduwe van 
Hendrick de Prins; N = de diakonie van S.). 

59 / 74 -- 24 februari 1694 
François Dutransnoyt heeft getransporteerd aan 
Hilletje Jacobs Loy een huis en erf, met berg en 
schuur, op de noordzijde van het dorp S., 
strekkende van het dorp af noordwaarts tot de 
eigendom van de weduwe van Cornelis Ariense 
Dionys toe (O = Jan Muys; W = Geertie van 
Heyninghe). 

59 / 75 -- 26 februari 1694 
Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en Jacob Leendertse 
Trip, gezworenen.  
Mr. Herman Sijen, Cornelis Haeck, Jacob Laurisse 
de Boer en Frederick Laurisse de Boer, allen als 
voogden over de nagelaten weeskinderen van 
Bastiaen Bastiaense en Emmerentia Lousisse de 
Boer, hebben overgedragen aan Marcus van Es, 
predikant en regent van het theologisch college 
van de Staten van Holland te Leiden, eerst een 

hofstede, met huis, berg en schuur en bepoting 
daarop staande, gelegen in Lang Schoonouwen, 
groot 24 morgen 1 hond, strekkende voor van de 
Schoonouwense wegsloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Willem Wiggertse en Hanneman 
de Boer; W = Hanneman de Boer c.s.);  
voorts nog een stuk weiland, groot 7 hond, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de halve 
dwarssloot van Stipel af zuidwaarts tot de 
Schoonouwense wegsloot toe (O en W = de 
voornoemde Mattheus Stipel). 

59 / 76 -- 26 februari 1694 
NN Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en Jacob 
Leendertse Trip, gezworenen.  
De voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Johan van der Putte, baljuw te 
Schoonhoven, een stuk hooiland, groot 1 morgen 
4 hond 50 roeden, gelegen in Lang Schoonouwen 
onder de jurisdictie van S., strekkende van de 
Schoonouwense wegsloot af zuidwaarts tot de 
eigendom van Aryen Hendricxe Oosterlingh toe (O 
= Aryen Hendricxe Oosterlingh; W = Maarten 
Verhmeff). 

59 / 77 -- 1 maart 1694 
Neeltie Jans Backer heeft overgedragen aan Aryen 
Claesse Kock een stuk griend of hennepland, groot 
3 hond 25 roeden, gelegen in Kort Schoonouwen, 
strekkende van de halve Kort Schoonouwense 
wegsloot af zuidwaarts tot de eigendom van 
Nicolaas Hensbeeck toe (O = Geertie Leendertse; 
W = Maarten Verhoef). 

59 / 78 -- 13 maart 1694 
Claes Ariense Boer heeft verkocht aan Aryen van 
Velse, als voogd over het minderjarige weeskind 
van Marrijtje Truyen, bij haar verwekt door Claes 
Ariense Heer, een vogelkooi, groot 2 morgen 1 1/2 
hond, gelegen op de zuidzijde van Kort 
Schoonouwen, strekkende van de dwarssloot van 
Geertie Leendertse af zuidwaarts tot de Reesloot 
toe (O = Johan Kosk; W = Geertie Leendertse). 

59 / 79 -- (maart 1694) 
Jacob van Berck heeft getransporteerd aan Claes 
Maartense een stuk hooiland, groot 2 morgen, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
dwarssloot van Claas Gerretse Bijeman af 
noordwaarts tot de eigendom van Beijerse toe (O 
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= Claas Ariense Olyslaager; W = Cornelis Teeuwen. 
25 maart 1694. 

59 / 80 -- 25 maart 1694 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Claas Jorisse een hofstede, met huis, berg en 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
groot 5 morgen, gelegen op Benedenheul zz, 
strekkende van de weg af ten dele achter het 
Armland, en voorts tot de dwarssloot van de 
kinderen van Mees Klip c.s. toe (O = de kinderen 
of erfgenamen van Trintie Hendricxe; W = Jan 
Cornelisse van der Wolf en Jan Leendertse de 
Polsbroeker). 

59 / 81 -- 25 maart 1694 
Nog heeft voornoemde comparant in volle 
eigendom overgedragen aan Nicolaas Hensbeeck 
een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 7 
morgen, gelegen op Benedenheul zz, strekkende 
van de weg af zuidwaarts tot de Koolwijkse 
wegsloot toe (O = Trintie Ariense; W = de 
erfgenamen van Trintie Hendricxe). 

59 / 82 -- 31 maart 1694 
Herman Sijen, schout, Hendrick Nannense den 
Boggende en Leendert Ariense Verheul, 
gezworenen.  
Alexander Kastelijn en Claas Janse Blonck als 
curators en armmeesters van de 
geabandonneerde boedel van Jan Janse van Vliet, 
hebben overgedragen aan Pieter Kock een 
voorhuis met berg en de wester huiswerf, groot 2 
hond, gelegen op Beijerse zz, strekkende van de 
halve middenmuur af noordwaarts tot de 
Achterbroekse eigendom toe (O = Cornelis 
Leendertse van der Pols; W = Jacob Symonse). 

59 / 83 -- 31 maart 1694 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Jacob Symonse een stuk 
hooiland, groot 5 hond, gelegen op Beijerse zz, 
strekkende van de dwarssloot af van Pieter Janse 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Cornelis 
Hendricxe van der Pols; W = de voornoemde Jacob 
Symonse). 

59 / 84 -- 31 maart 1694 
Nog hebben voornoemde comparanten 
getransporteerd aan Cornelis Leendertse van der 

Pols een stuk hooi- en hennepland, gelegen op 
Beijerse zz, groot 10 1/2 hond, strekkende van de 
Tiendwetering af tot de Reepaal in de Grote werf 
toe (O = mr. Jacob en Pieter Jacobse; W = Jacob 
Symonse). 

59 / 85 -- 31 maart 1694 
De voornoemde armmeesters hebben nog 
overgedragen aan Jacob Janse, alias mr. Jacobs, 
een stuk hooiland, groot 5 hond, gelegen op 
Beijerse zz, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van Pieter Janse (O = 
Cornelis Tijsse; W = Cornelis Leendertse van der 
Pols). 

59 / 86 -- 26 april 1694 
Marrijtie Janse Klip heeft overgedragen aan 
Hanneman de Boer een stuk hooi- en hennepland, 
groot 2 morgen 5 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwen onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de eigendom van Willem 
Wiggertse de Jongh af zuidwaarts tot de Reesloot 
toe (O = Jan Cornelisse Maloyen; W = Marcus van 
Es). 

59 / 87 -- 26 april 1694 
Marrijtie Janse Klip heeft overgedragen aan Dirck 
Dircxe, wonende in Bergambacht, een stuk 
weiland, groot 1 1/2 morgen, gelegen op 
Bovenberg zz, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van de erfgenamen 
van mr. Cornelis Cobmayer toe (O = de 
voornoemde erfgenamen; W = Claas Willemse de 
Jongh), met een vrijpad op het land van de 
kinderen van Willem Aertse Verdoolt tot op de 
steeg van de erfgenamen van Cobmayer. 

59 / 88 -- 26 april 1694 
Dirck Dircxe en Hanneman de Boer hebben 
getransporteerd aan Aryen Janse van Dam een 
huis en erf, staande op Bovenkerk nz, met een 
stuk land daaraan gelegen, genaamd de Parck, 
groot 2 hond (O = Cornelis Janse Metselaer en 
Mees Beenhacker; W = de gemenelandse Vliet). 

59 / 89 -- 26 april 1694 
Aryen Janse van Dam heeft overgedragen aan 
Neeltie Ariense Korver een huis en erf, met het 
recht van een bierstal, gelegen op de zuidzijde van 
S. in de Achterstraat, strekkende voor van de 
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halve straat af zuidwaarts tot de sloot van 
Maarten Verhoeff toe (O = dezelfde Maarten 
Verhoeff; W = de kinderen van Gerret Dircxe 
Struys). 

59 / 90 -- 26 april 1694 
Aryen Michielse van Aerdenburgh heeft 
overgedragen aan Nellitie Cornelisse Stolck een 
stuk weiland, groot 1 morgen 1 1/2 hond, gelegen 
op Benedenkerk zz, strekkende van de dwarssloot 
van de voornoemde Nellitie Cornelisse af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Maria 
Verheul; W = de voornoemde Aryen Michielse). 

59 / 91 -- 3 mei 1694 
NN Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en Jacob 
Leendertse Trip, gezworenen.  
Herman Sijen, Cornelis Haeck, Jacob Lourisse de 
Boer en Frederick den Boer, als voogden over de 
minderjarige kinderen van wijlen Bastiaen 
Bastiaanse en Emmerentia Louris den Boer, 
hebben overgedragen aan Leendert Janse de Reus 
een stuk hooiland, groot 2 morgen 1 1/2 hond, 
gelegen in Koolwijk, strekkende van de Koolwijkse 
wegsloot af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe 
(O = Cornelis Cornelisse Coolwijk; W = de 
erfgenamen van Willem Janse Koyman). 

59 / 92 -- 3 mei 1694 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Nicolaas Hensbeeck een stuk 
hooiland, groot 1 morgen 75 roeden, gelegen in 
het Vrijland onder S., strekkende van de Kleine 
Vliet af tot de eigendom van Grietje Gerretse toe 
(Z = Dirckie Kemp; N = Leendert Goossense). 

59 / 93 -- 3 mei 1694 
Aryen Stevense en Cornelis van der Kaade, 
executeurs van het testament van wijlen Jan Prins 
en zijn vrouw, hebben overgedragen aan Leendert 
Janse de Reus eerst een stuk weiland, groot 1 
morgen 3 hond, met een hennepwerf daarin 
gelegen, op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af tot de dwarssloot van Leendert 
de Reus toe (O = Frederick de Boer; W = de 
voornoemde Leendert de Reus, en deze De Reus 
heeft achter de werf nog een klein griendje;  
voorts nog een stuk weiland, groot 4 hond, 
gelegen als vorens, strekkende van de 
Tiendwetering af tot de dwarssloot toe (O = 

Frederick de Boer; W = Leendert de Reus);  
voorts nog een hennepwerf met een hoekje 
hennepland, groot 1 morgen, strekkende van de 
dwarssloot af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Leendert de Reus toe (O = Frederick de Boer; W = 
Leendert de Reus). 

59 / 94 -- 3 mei 1694 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Nijs Koyman een stuk 
weiland, groot 1 morgen 1 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de halve dwarssloot 
af tot de dwarssloot van Leendert de Reus toe (O 
= Frederick de Boer; W = Leendert de Reus);  
voorts nog een stuk hooiland, groot 4 hond, 
gelegen als vorens, strekkende van de dwarssloot 
af van Leendert de Reus zuidwaarts tot de 
Schoonouwense wegsloot toe (O = Frederick de 
Boer; W = Leendert de Reus). 

59 / 95 -- 3 mei 1694 
Leendert Janse de Reus heeft overgedragen aan 
Aert Willemse Verdoolt een stuk hennepland, 
groot 3 hond, gelegen op Bovenkerk zz, 
strekkende van de eigendom van wijlen Gerret de 
Reus af tot de eigendom van Willem Ariense 
Jonckert toe (O en W = de erfgenamen van wijlen 
De Reus). 

59 / 96 -- 9 augustus 1694 
Cornelis van Aelst, als curator van de Hoge 
Vierschaar van Zuid-Holland in de 
geabandonneerde boedel van wijlen Niesje 
Schouten, heeft overgedragen aan dr. Marcus van 
Es, predikant en regent van het theologische 
college van Staten van Holland te Leiden, een stuk 
hooiland, groot 3 morgen, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende van de Schoonouwense 
Vliegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Johan Botters; W = Jan Cornelisse Maloyen), 
belast jaarlijks met een rente van ƒ 4:2:8, ten 
gunste van het weeshuis te Gouda. 

59 / 97 -- 9 augustus 1694 
NN Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en Maarten 
Ariense den Boer, gezworenen.  
Voornoemde curateur heeft uit de boedel van 
Niesje Schouten gekocht: eerst 1 morgen 3 hond 
met 3/8 van een huis, gelegen op Bovenkerk nz, 
gemeenschappelijk met Pieter Janse Dionys in een 
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stuk van 4 morgen, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de landscheiding 
toe (O = doctor Kemp; W = Jan Jacobse);  
voorts nog 1 1/2 hond hennepland of griend en 
put, gelegen in 4 hond, strekkende van de 
eigendom van Hanneman en Maarten Koyman af 
noordwaarts tot de landscheiding toe (O = het 
voornoemde stuk; W = Teunis van Bueren), belast 
jaarlijks met 3/8 van ƒ 1:18:0, ten gunste van het 
weeshuis te Gouda. 

59 / 98 -- 2 augustus 1694 
François den Frens, wonende te Rotterdam, als 
volmacht hebbende van Maria Groennings, 
meerderjarig, ongehuwd, alsmede mr. Marinus 
Groennings, oud-burgemeester van Rotterdam en 
gecommitteerde raad ter admiraliteit op de Maas, 
als voogd over Cornelis Groennings, minderjarig, 
ongehuwd, beiden nagelaten kinderen en 
erfgenamen van Egidius Groennings, in leven 
burgemeester van de voornoemde stad, verwekt 
bij Cornelia den Laat, zijnn eerste vrouw, hun 
overleden ouders, heeft bij overboeking 
getransporteerd aan Willemina Eelhout, weduwe 
van bovengemelde Egidius Groenninghs, een 
hofstede en landerijen, groot 12 morgen 1 hond, 
die Egidius Groennings staande huwelijk heeft 
gekocht en op zijn naam overgedragen voor 
schout en gezworenen van S., de ene op 16 april 
1682 en de andere op 1 oktober 1682, waarvan de 
koopsom krachtens huwelijksvoorwaarden alleen 
en in het geheel betaald is door mevrouw 
Eelhouts (gezegeld door de schout). 

59 / 99 -- 22 december 1694 
Nicolaas Hensbeeck heeft overgedragen aan 
Jacobus Ariense Verheul een stuk hooiland, groot 
2 morgen 3 hond 75 roeden, op Benedenkerk nz, 
strekkende van de dwarssloot van Jan Aryense 
Verheul af noordwaarts tot de landscheiding toe 
van Jan van Beijerse (O = de koper zelf; W = Jan 
Aryense Verheul). 

59 / 100 -- 27 december 1694 
NN Sijen, schout, Hendrick Nannense de Boggende 
en Bastiaen Nannense de Boer, gezworenen.  
Johan van Vordel, poorter van Gouda, heeft 
overgedragen aan Jan Leendertse Hartogh 1/4 
deel van 1 1/2 morgen land, gemeenschappelijk 
en onverdeeld met de weduwe van Cornelis den 

Bentschopper en de voornoemde Jan Leendertse 
Hartogh, en Gijsbert Pieterse Scheel, als getrouwd 
met Grietje Leendertse Hartogh, gelegen op 
Benedenheul nz, strekkende van de dwarssloot 
van juffrouw Van der Vult (?) af noordwaarts tot 
de eigendom van de kinderen van Cornelis 
Aryense Teeuwen toe (O = Hanneman de Boer; W 
= de kinderen van Aryen Willemse). 

59 / 56 -- 15 augustus 1695 
Nanne Claasse Dros, Jacob Claasse Dros, Cornelis 
Versluys als getrouwd met Lena Claasse Dros, 
erfgenamen van wijlen Claas Jacobse Dros en 
Barbar Maartense, alsmede Aryen Willemse Dros 
en Leendert Aryense Boer, als gewezen voogden 
over Jacob Claasse Dros, nu meerderjarig, voorts 
nog dezelfde voogden als zich sterk makende voor 
Pieter Dircxe Groenendijck als getrouwd met 
Elisabeth Dros, erkennen dat de obligatie van ƒ 
1000 als hiervoor geregistreerd - met de rente 
daarop - afgelost is door Leendert Versluys, als 
getrouwd met Catharina Bota, als universele 
erfgenaam van wijlen Johan Bota, zodat de 
gecasseerde obligatie van ƒ 3000 is betaald. 

59 / 101 -- 14 januari 1695 
Gijsbertje Dircx heeft overgedragen aan Willemtje 
en Marrijtje Janse een huis en erf aan verkoopster 
toebehorende (O = Cornelis Janse Metselaer; W = 
de huizing, halve wetering; N = Aryen Janse van 
Dam). 

59 / 102 -- 25 januari 1695 
Dirck Janse Dionys heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Grietje en Maggeltje Jans een 
huis en erf, met een schuur daerop staende, 
gelegen op de noordzijde van het dorp S., 
strekkende voor van de straat af tot het erf van 
Grietje Aryense Teeuwen toe en het water (O = 
Jan Cornelisse Backer; W = de voornoemde Grietje 
Ariense Teeuwen). 

59 / 103 -- 14 mei 1695 
Johannes Nolsse, wonende in Beijerse, heeft 
getransporteerd aan Aryen Willemse, mede 
wonende in Beijerse:  
eerst een viertel hooi- en weiland, groot 3 morgen 
3 hond, gelegen op Beijerse zz, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Pieter Janse Vervliet c.s.; W 
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= Sier Janse van der Heuvel);  
voorts nog een stuk hooiland, groot 3 hond, 
gelegen als voren, strekkende van de eigendom 
van Pieter en Willem Janse af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Aefje Koele; W = 
het voornoemde stuk). 

59 / 104 -- 6 juni 1695 
Maarten Janse Decker, als getrouwd met Ariaentje 
Daamen, Lambert Hendricxe als getrouwd met 
Marrijtje Huygen, Claas Pieterse Visscher als 
getrouwd met Lijsbeth Louwe en zich sterk 
makende voor Dirck Louwe, allen erfgenamen van 
Marrijtje en Neeltje Daamen, voor een deel, en 
Willem IJsbrantse Pronck, schout te Berkenwoude 
voor het andere deel, hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Jan Huybertse, Leendert 
Huybertse en de kinderen van Pieter Huybertse 
een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 2 
morgen, gelegen op Beijerse zz onder S., 
gemeenschappelijk in een stuk van 6 morgen van 
de voornoemde kopers, strekkende van de 
Beijerse Huisweg af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Dirckje Kemp c.s.; W = 
Willem Willemse de Jongh). 

59 / 105 -- 6 juni 1695 
Wullem Janse Schouten, en zich sterk makende 
voor zijn verdere zusters en broers, heeft 
getransporteerd aan Claas Willemse Verdoolt een 
stuk wei- en hennepland, groot 1 1/2 morgen, met 
twee delen van een huis daarop staande, 
gemeenschappelijk met de kinderen van Sijgje 
Pieterse, volgens de lotin daarvan zijnde, gelegen 
op Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de halve 
Tiendwetering toe (O = Aryen Chielen; W = Aryen 
Dros), belast met een rentebrief van ƒ 200, ten 
gunste van Dirckje Kemp. 

59 / 106 -- 22 juni 1695 
Aryen Michielse van Aerdenburgh heeft 
overgedragen aan Nellitje Cornelisse S., vrouw van 
Alexander Kastelijn, een stuk weiland, groot 3 
morgen, gelegen op Benedenkerk zz onder S., 
strekkende van de eigendom van de verkoper af 
en Leendert Gijsse af zuidwaarts tot de halve 
dwarssloot van Cornelis Cornelisse Coolwijk toe (O 
= de voornoemde Nellitje Cornelisse; W = Claas 
Willemse Verdoolt). 

59 / 107 -- 22 juni 1695 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd aan Lijsbeth Janse Backer, 
weduwe van Cornelis Hendricxe, een stuk hooi- en 
weiland, groot 3 morgen 3 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de Koolwijkse wegsloot toe (O = 
Jan Cornelisse Meese; W = Maria Verheul en de 
verkoper zelf). 

59 / 108 -- 23 juni 1695 
Cornelia Costerus, als gemachtigde van haar man 
Hendrick van Rosse, poorter van Gouda, om te 
verkopen alle onroerende zaken als het haar 
goetdunkt, heeft in volle eigendom overgedragen 
aan Willem Lacoriere, chirurgijn alhier, een huis en 
erf, haar verkoopster toe behorende. op het dorp 
S., in de Wijdstraat, strekkende van de Wijdstraat 
af oostwaarts tot de eigendom van het erf van 
Nellitje Cornelisse toe (Z en W = Artus Costerus en 
voorts Z = ter halve sloot van de werf van Maarten 
Gerretse; N = het gemenelandse erf van S.). 

59 / 109 -- 16 juli 1695 
Arnoldus Schoonhoven, openbaare notaris te 
Gouda.  
Cornelia Aerts Kosterus, wonende te Gouda, eerst 
weduwe van Cornelis Cornelisse Boldoot en nu 
hertrouwd met Hendrick van Rosse, voorts als 
gemachtigde van haar voornoemde 
tegenwoordige man (volmacht voor notaris Justus 
Evenswinckel d.d. 8 juni j.l.), en nog bijgestaan 
door haar vader Artus Costernus, ter ene, en 
Rombert Cornelisse Boldoot, als oom van 
vaderszijde en mitsdien de naaste bloedverwant 
van die zijde van Antony Cornelisse Boldoot, oud 
ca. acht jaar, nagelaten kind van voornoemde 
Cornelis Cornelisse Boldoot en van de eerste 
comparante, ter andere zijde, waarbij de eerste 
comparante heeft te kennen gegeven, dat zij met 
wijlen haar voornoemde man op 25 oktober 1683 
voor notaris Adriaan Jonghkint haar testamente 
had gemaakt, waarbij de eerst stervende de 
langstlevende had gesteld tot universeel 
erfgenaam, onder voorwaarde dat de 
langstlevende gehouden zou zijn na te laten 
kinderen op te voeden en te onderhouden en dat 
dit testamente met de dood van voornoemde 
Cornelis Cornelisse Boldoot in 1687 in werking is 
zijnde getreden, terwijl alleen het voornoemde 
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kind is nagelaten; dat zij alzo in de volle boedel is 
blijven sitten en is hertrouwd met Hendrick van 
Rosse voornoemd zonder toen met de 
bloetverwanten van haar voornoemde kind de 
behoorlijcke vertichting en uitkoop te doen, 
hetgen zij nu wil doen.  
Wederzijdse comparanten verklaren - na 
voorgaande summiere opening van de 
boedelinventaris - overeengekomen te zijn, dat 
Cornelia Corterus aan haar gemelde kind boven 
het gemelde onderhoud, zodra het 25 jaar oud 
wordt of gaat trouwen, ƒ 300 zal geven; daartoe 
verbinden zij eerste comparante, alsmede haar 
vader voor zoveel hem aengaat, ca 7 hond land, 
liggend in het Vrijland, strekkende van de 
Gouderakse landscheiding af zuidwaarts tot de 
sloot of de Tiendwetering toe (O = de Kleine Vliet; 
W = Jacob Jacobse c.s.), nog ca. 1 morgen land, 
gelegen op Beijerse zz, gelegen in twee perceelen, 
waarvan het eerste liggend voor van de weg, zoals 
die uit het land van Geertje Jacobs, weduwe van 
Pieter Jacobs, gegraven is, en het andere, zowel 
hooi- als hennepland, strekkende tot de 
landscheiding toe (O = Cornelis Aryense 
Goethardt; W = Claas Janse Blonck), voorts nog 4 
1/2 morgen hooi- en hennepland, gelegen in 
Koolwijk, strekkende en belending volgens de 
transportakten daarvan zijnde. 

59 / 110 -- 18 oktober 1695 
Claas Janse Blonck en Kornelis Schoonderwoert, 
als curators van de geabandonneerde boedel van 
wijlen Willem Claase van der Sprongh en Maria 
Cornelisse Metselaer, alsmede Pieter Janse 
Vertliet als mede curator, hebben in volle 
eigendom overgedragen aan Jan Dircxe Backer 
een huis op Bovenkerk nz op de Goudse weg, 
strekkende voor van de Goudse weg af oostwaarts 
tot de Goudse Vliet toe (Z = de koper zelf; N = de 
weduwe van Claas Leendertse Soet), belast 
jaarlijks met een rente van ƒ 1:5:0 ten gunste van 
het ambacht van S. 

59 / 111 -- 8 oktober 1695 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Jacobus Aryense Verheul een 
hennepwerf, groot 1 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de eigendom van 
Nellitje Cornelis af zuidwaarts tot den eigendom 

van de koper toe (O = Aryen Chielen; W = 
Hanneman Koyman). 

59 / 112 -- 17 januari 1696 
NN Sijen, schout, Claas Gerretse Byeman en 
Bastiaan Hannense de Boer, gezworenen.  
Maarten Verhoef heeft getransporteerd aan 
Cornelis Leendertse van der Pols een huis en erf, 
staande op Beijerse zz, groot 1/2 morgen (O = 
Jacob Crijnemans; W = Dirck Pieterse Roos). 

59 / 113 -- 28 februari 1696 
Laurens den Boer heeft overgedragen in volle 
eigendom aan Cornelis Haeck, secretaris van S., 
eerst een stuk hooiland, groot 2 morgen 50 
roeden, gelegen in Lang Schoonouwen, 
strekkende voor van de weg af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Jan Kaare; W = Sijtie 
Bastiaanse).  
Voorts nog een stuk hooiland, groot 3 morgen, 
gelegen in Coolwijk, strekkende voor van de halve 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Adriaen Kruyskerk; W = Cornelis Block). 

59 / 114 -- 28 februari 1696 
Wilhelmus Lacoriere heeft getransporteerd aan 
zijn zuster Emmerentia Lacoriere, wonende te 
Gouda, eerst een huis en erf, staande in de 
Wijdstraat op het dorp S., strekkende voor van de 
Wijdstraat af oostwaarts tot de eigendom van het 
erf van Nellitje Cornelisse toe (Z en W = Artus 
Kosterus; voorts Z = ter halve sloot van Maarten 
Gerretse; N = het gemenelandse erf van S.);  
voorts nog een stuk hooiland, groot 3 morgen 3 
hond, gelegen in Lang Schoonouwen, strekkende 
voor van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Johan Botter c.s.; W = de 
kinderen van Hendrick Jacobse Hoogenboom). 

59 / 115 -- 3 mei 1696 
Marrijtje Janse, weduwe van Dirck Buerman, heeft 
overgedragen aan Jan Aryense Verheul een 
hofstede met huis, berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, groot 4 morgen, 
gelegen op Benedenkerk zz, strekkende voor van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de dwarssloot 
van de weduwe van Christiaen van der Lely (O = 
Jacob Gerretse; W = NN Stipel). 
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59 / 116 -- 3 mei 1696 
NN Sijen, schout, Pieter Louwense en Fredrick de 
Boer, gezworenen.  
Nanne Dircxe Buerman, die een oom is van Dirck 
Cornelisse Buerman, gewezen en aangestelde 
administrateur over de goederen van Annighie 
Dircx, vrouw van Cornelis Jacobse van Bueren, 
heeft overgedragen aan Pieter Janse van Vliet 
eerst een stuk land, groot 3 morgen, gelegen op 
Beijerse nz, strekkende voor van de Voorwetering 
af noordwaarts tot de Achterwetering toe (O = 
Aefje Hoymayer en Cornelis Aertse; W = dezelfde 
Cornelis Aertae).  
Voorts nog een stuk land, groot 4 1/2 hond, 
gelegen als voren, strekkende van het land van 
Pieter Janse Blonck af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = de voornoemde Cornelis 
Aertse). 

59 / 117 -- 3 mei 1696 
Pieter Aryense Kroon heeft getransporteerd aan 
Pieter Janse Vervliet een stuk hooiland, met de 
hennepwerf daarin gelegen, groot 4 hond 50 
roeden, gelegen op Beijerse zz, strekkende voor 
van de dwarssloot af van de kinderen van Jan 
Franse zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
de heer van Oukoop; W = Jacob Janse). 

59 / 118 -- 7 mei 1696 
Pieter Louwen, mede gezworene, heeft 
overgedragen aan Jeroen van der Laan, als 
getrouwd met Jannitje Joosten van der Wal, een 
hofstede met huis, berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, groot 6 morgen 4 
hond, gelegen in Lang Schoonouwen onder de 
jurisdictie van S., strekkende van de Weeksloot af 
zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O = Jan 
Cornelisse Maloyen; W = Johan Botter), belast 
jaarlijks met een rente van ƒ 2:14:0 ten gunste van 
de armen van S. 

59 / 120 -- 25 mei 1696 
Mr. Herman Sijen, schout, Alexander Castelijn en 
Aryen Janse van Dam, gezworenen.  
Dirck Aryense Teeuwen, heeft getransporteerd 
aan Aryen Gerretse van Vliet een stuk weiland, 
groot 3 morgen, gelegen op Bovenkerk zz, 
strekkende voor van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom of halve dwarssloot 

van Cornelis Cornelisse Coolwijk (O = 
Bartholomeus Beenhacker; W = de Tentwegh). 

59 / 121 -- 25 mei 1696 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Marrijtie Willemse, weduwe van Jacob 
Gerretse, een stuk weiland, groot 1 morgen 4 
hond, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
halve dwarssloot van de verkoper af zuidwaarts 
tot de Schoonouwense wegsloot toe (O = Jacob 
Leendertse Trip; W = de voornoemde koopster 
zelf). 

59 / 122 -- 25 mei 1696 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd aan Aelbert Maartense een stuk 
hooiland, groot 1 morgen 5 hond, gelegen in 
Coolwijk onder S., strekkende van de halve 
dwarssloot van Cornelis Janse Heer af zuidwaarts 
tot de Reesloot toe (O = Jan Verrijn; W = Cornelis 
Janse Helet (?)). 

59 / 123 -- 25 mei 1696 
Nog heeft voornoemde comparant overgedragen 
aan Maarten Cornelisse Verkayck een stuk 
hooiland, groot 4 hond 16 roeden 8 voet, gelegen 
op Benedenkerk zz, strekkende van de dwarssloot 
van de kinderen van Jan Blonck af zuidwaarts tot 
de dwarssloot van de voornoemde Maarten 
Cornelisse Verkayck toe (O = Jan Cornelisse 
Meese; W = Franscois Dutransnoyt en Aryen Janse 
van Dam). 

59 / 124 -- 8 juni 1696 
Nicolaas Hensbeeck heeft overgedragen aan 
Nintje Nannense den Boggende, weduwe van 
Nanne Nannense Neleman, een stuk weiland, 
groot 7 hond, gelegen op Benedenkerk nz, 
strekkende voor van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Puersum; W = Cornelis Wouterse c.s.). 

59 / 125 -- 9 augustus 1696 
Annigje Aryense, weduwe van Cornelis Jacobse 
Backer, heeft overgedragen aan Marrigje 
Willemse, weduwe van Jacob Gerretse Baas, een 
huis en erf in de Achterstraat op het dorp S., 
strekkende voor van de Heerstraat af zuidwaarts 
tot over de sloot ter halve Put toe (O = Frederick 
den Boer; W = Maarten Verhoef). 
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59 / 126 -- 14 september 1696 
Artus Kosterus, poorter van Gouda, heeft 
overgedragen aan mr. Nicolaas Doncker, heer van 
Oukoop, mede te Gouda, een huis en erf in de 
Wijdstraat op het dorp S. (W = de Wijdstraat; O en 
N = meester Willem Lacoriere; Z = de sloot). 

59 / 127 -- 14 september 1696 
Alexander Castelijn, onze confrater, en Cornelis 
Haeck, onze secretaris, als curators van de 
geabandonneerde boedel van Lijsbeth Aryense 
Phulpe, in leven weduwe van Gerret Maarsman, 
hebben overgedragen aan Ingenatus van Berck 
een huis en erf, staande op S., genaamd het 
Goudse Veer, strekkende van de straat af 
zuidwaarts tot de eigendom van Teunis Dircxe 
Koelbier toe (O = Aryen Gerretse Verkayck; W = de 
Ooster- of Kerkstraat). 

59 / 128 -- 9 december 1696 
Voornoemde Cornelis Haeck heeft overgedragen 
aan Laurens de Boer eerst een stuk hooiland, 
groot 2 morgen 50 roeden, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende van de wegsloot af tot 
de Tiendwetering toe (O = Jan Kaare; W = Sijtje 
Bastiaense);  
voorts nog een stuk hooiland, groot 3 morgen, 
gelegen in Coolwijk, strekkende van de wegsloot 
af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = Adriaen 
Kruyskerke; W = Cornelis Block). 

59 / 129 -- 11 januari 1697 
NN Sijen, schout, Laurens de Boer en Sijbrant 
Teunisse van Dam, gezworenen.  
Aryen Dircxe, Neeltje Meese, zowel voor haarzelf 
als zich sterk makende voor haar broers Cornelis 
en Aryen Meese, hebben overgedragen aan Claes 
Jorisse een stuk hooiland, groot 3 hond, gelegen 
op Benedenheul zz, strekkende voor van de 
eigendom van de koper af zuidwaarts tot de 
Coolwijkse wegsloot toe (O = Jan Maartense 
Capiteyn; W = de armen van S.). 

59 / 130 -- 11 januari 1697 
Koen Joosten den Kramer heeft getransporteerd 
aan Dirck Gerretse Struys de helft van een huis en 
erf in de Achterstraat alhier, strekkende voor van 
de Achterstraat af zuidwaarts tot de dwarssloot 
toe. Compareerde tevens Floris Boom, poorter 
van Gouda, als getrouwd met Geertje Gijsbertse 

van Steyn, zowel voor zichzelf als zich sterk 
makende voor Nanne Janse Toor, als getrouwd 
met Leentje Gijsbertse van Steyn, en Marrijtje 
Gijsbertse van Steyn, en verklaarde afstand te 
doen, van alle rechten die zij zouden mogen 
hebben en krijgen op de voornoemde helft van 
het huis. 

59 / 131 -- (1697) 
Paulus Loeff, raad en vroedschap van Gouda, en 
mr. Frederick de Luyt, als getrouwd met Johanne 
Loeff, mede wonende aldaar, hebben 
overgedragen aan Jan Aryense Verheul eerst een 
hofstede met huis, berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, groot 4 morgen 3 
hond, gelegen op Benedenkerk zz, strekkende 
voor van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Koolwijkse wegsloot toe (O en W = Jan Gerretse);  
voorts nog een stuk hooi- en hennepland, gelegen 
als voren, groot 4 morgen 50 roeden, strekkende 
van de Voorwetering af tot de Tiendwetering toe 
(O = Maarten Verhoef; W = de kinderen van 
Nanne den Boer), dit stuk liggend 
gemeenschappelijk met Jan Maartense Capiteyn;  
nog een stuk hooi- en hennepland, groot 1 
morgen 4 hond 50 roeden, strekkende voor van 
de Voorwetering af tot de dwarssloot van Jan 
Gerretse toe (O = Jan Gerretse; W = de kinderen 
van Cornelis Janse Stolwijk);  
voorts nog een stuk wei- en hennepland, groot 7 
morgen 4 hond 50 roeden, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende voor van de 
Voorwetering af noordwaarts op de Beijerse 
landscheiding toe (O = de koper zelf; W = Trintje 
Aryense). 23 februari 1695 

59 / 132 -- 23 februari 1697 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Jacob Gerretse Stam eerst 
een stuk wei- en hooiland, groot 6 morgen, 
gelegen op Benedenkerk zz, strekkende voor van 
de Voorwteringhe af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = de koper zelf; W = François 
Dutransnoyt c.s.);  
voorts nog een hennepwerf, gelegen als voren, 
groot 75 roeden, in het weer van Jan Gerretse;  
voorts nog een hennepwerf, groot 3 hond, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
Tiendwetering af tot de halve dwarssloot van Jan 
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Cornelisse Klip toe (O = dezelfde Jan Cornelisse 
Klip; W = Gerret Janse). 

59 / 133 -- 23 februari 1697 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Jacobus Aryense Verheul een 
stuk wei- en hennepland, groot 3 morgen, met 
een half huis daarop staande, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwteringhe toe, en voorts wederom van de 
eigendom van de voornoemde Aefje Cornelisse 
tot haar dwarssloot toe (O = de Coolwijkse Vliet; 
W = Jacob Gerretse). 

59 / 134 -- 23 februari 1697 
Nog hebben voornoemde comparanten 
getransporteerd aan Cornelis Teeuwen en Dirck 
Janse Dionys een stuk hooiland, groot 3 morgen 3 
hond, gelegen op Benedenheul nz, strekkende 
voor van de weg af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = Jan Cornelisse van der 
Wolf; W = Jacob Cornelisse). 

59 / 135 -- 23 februari 1697 
NN Sijen, schout, Leendert Janse de Reus en Aryen 
Janse van Dam, gezworenen.  
Cornelis Janse Muys heeft getransporteerd aan 
Hilletje Jacobse Loy, vrouw van Maarten Aryense 
de Boer, een huis en erf op het dorp S, strekkende 
voor van de straat af noordwaarts tot de sloot van 
de weduwe van Cornelis Aryense Dionys toe (O = 
dezelfde weduwe; W = de koopster zelf). 

59 / 136 -- 24 maart 1697 
Cornelis Loef, burgemeester van Schoonhoven, 
zowel voor zichzelf en als volmacht (gepasseerd 
voor notaris Willem Versluys te Oudewater d.d. 10 
februari 1696) hebbende van Floris Symonse 
Hoogenboom, en Jan Janse de Boer als 
gemachtigde van Pieternelle van Asperen, 
weduwe van Hendrick Janse de Boer, hebben 
overgedragen aan Willem Lacoriere, Lauwen den 
Boer, en aan laatstgenoemde als erfgenaam van 
zijn overleden zuster Marijtje Hendrickse de Boer, 
eerst een huis en erf op het dorp S., strekkende 
voor van de straat af westwaerts tot de eigendom 
van het gemenelandshuis (Z = het kerkhof; N = 
Pieter Romeyn).  
Nog een stuk, zowel hooi- als weiland, groot 7 
morgen, gelegen op Benedenkerk zz, strekkende 

voor van de Voorwetering af tot de weg toe (O = 
de weduwe van Claas Jacobse Dros; W = de 
kinderen van Willem Aryense Dros). 

59 / 137 -- 24 maart 1697 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Jacobus Aryense Verheul een 
stuk hooi- en weiland, met een boomgaard daarin 
gelegen, groot 7 morgen, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Marrijtje en Trintje Aryense; W 
= Leendert Versluys). 

59 / 138 -- 18 april 1697 
Crijn Jacobse en Aryen Jasperse van der Lee, 
kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Janse 
Dionys, hebben overgedragen aan Cornelis van 
Aelst 2 morgen 5 hond 50 roeden, zowel wei- als 
boomgaard, griend en hennepland, met 5/8 deel 
in een huis, berg, en schuur daarop staande, 
gelegen op Bovenkerk nz, gemeenschappelijk met 
de voornoemde koper) belast jaarlijks met 5/8 
deel van een rente van ƒ 1:18:0, ten gunste van 
het weeshuis te Gouda. 

59 / 139 -- 20 april 1697 
Leendert Goossense heeft getransporteerd aan 
Trintje Jacobse, weduwe van Gijsbrant Goossense, 
een stuk land of griend, groot 5 hond, gelegen op 
Benedenheul nz onder S., in de hofstede van Dirck 
Houtman en Clara van Leeuwen, strekkende van 
de voornoemde eigendom van Dirck Houtman en 
Clara van Leeuwen af noordwaarts tot de 
landscheiding toe en tot de Graaf (O = de 
gemenelandse Vliet; W = Claas Joppe). 

59 / 140 -- 20 april 1697 
Dirck Janse Dionys en Grietje Aryense Teeuwen, 
weduwe van Cornelis Ariense Dionys, hebben 
overgedragen aan Nicolaas Hensbeeck een stuk 
weiland, groot 4 morgen, op Bovenkerk nz, 
strekkende voor van de Voorwetering af tot de 
eigendom van Bilwijk toe (O = Leendert Janse; W = 
de weduwe van Egidius Groenninghe). 

59 / 141 -- 20 april 1697 
Nicolaas Hensbeeck heeft bij ruiling overgedragen 
aan Dirck Janse Dionys en Grietje Aryense 
Teeuwen, weduwe van Cornelis Ariense Dionys, 
een stuk weiland, groot 3 morgen, op Bovenkerk 
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nz, strekkende voor van de Kijckaars af 
noordwaarts tot de Vaarsloot toe (O = de 
erfgenamen van Cobmayer; W = de gemenelandse 
Vliet). 

59 / 142 -- 20 april 1697 
Johan Aelbertse Verrijst en Crijn Soeburgh, als 
voogden over Adriana Soeburgh en 
administrateurs van haar erfdeel in de 
nalatenschap van Gijsbert Soeburgh, haar 
grootvader, na voorgaande machtiging van de 
magistraat van Gouda, hebben overgedragen aan 
Aryen Aryense Boer een stuk land van 3 morgen 
75 roeden, gemeenschappelijk liggend met nog 3 
morgen 75 roeden, ten gunste van Maarten 
Aryense Boer, liggend op Bovenkerk nz, onder de 
jurisdictie van S., strekkende uit het westen van de 
gemenelandse Vliet af oostwaarts tot de Kaasloot 
toe (Z = de kinderen van Willem Jacobse of diens 
erfgenamen; W = de kinderen van Leendert Aertse 
Trip). 

59 / 143 -- 3 mei 1697 
Jacobus Jacobse Dros, Aryen Dirxe Baas en Jacob 
Janse van Bueren hebben overgedragen aan Pieter 
en Pleuntje Jans een half huis en erf op Beijerse 
nz, strekkende voor van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de middenmuur toe (O = de 
gemenelandse Vliet; W = Willem Janse). 

59 / 144 -- 4 mei 1697 
Cornelis Brouwer en Cornelis Claase als voogden 
(gemachtigd door het Hof van Holland d.d. 6 
januari 1696) over de minderjarige weeskinderen 
van wijlen Gerret Dircxe Luyt, en Dirck Gerretse 
Luyt, allen wonende te Ouderkerk a/d IJssel, 
hebben overgedragen aan Maarten Aryense de 
Boer eerst een hofstede met huis, berg en schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande, groot 5 
morgen, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende 
voor van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van Teunis Janse Backer en dat met 
deze servituten, dat Leendert de Reus het hooi 
mag achter aan te rijden, mits hij de brug op de 
erfput moet onderhouden en het hoofdeinde, nog 
dat het hooi van Teunis Janse zijn uitpad daarop 
heeft, alsook mede de kinderen van Hendrick 
Jacobse, Eybert Aryense en de secretaris Cornelis 
Haeck;  
verder is de voornoemde hofstede nog belast met 

het maken van het omwerk van het stuk land van 
Hendrick Jacobse en Teunis Janse Backer, alles 
volgens de lootcedulle daarvan zijnde;  
voorts nog 2 morgen, zowel wei-, hooi- als 
hennepland, strekkende voor van de 
Voorwetering af tot de dwarssloot van Willem 
Aryense Joncker. (O = de voornoemde hofstede; 
W = Gijsbert Dircxe c.s.);  
nog 1 morgen hooiland, met een hennepwerf 
daarin gelegen, strekkende van de dwarssloot van 
Hendrick Reus af zuidwaarts tot de halve 
dwarssloot van de weduwe van Jan Slootje (O = 
Aert Willemse; W = NN Stipel). 

59 / 145 -- 4 mei 1697 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Jan Aryense Kannitje en Lintje 
Aryense Kannitje, wonende te Haastrecht, eerst 1 
morgen 5 hond land, gelegen op Bovenkerk nz, 
strekkende van de Tiendwetering af noordwaarts 
tot de Bilwijkse landscheiding toe (O = Nicolaas 
Hensbeeck; W = het narvolgende stuk).  
Voorts nog een stuk hooiland mede groot 1 
morgen 5 hond, strekkende van de Tiendwetering 
af noordwaarts tot de Bilwijkse landscheiding toe 
(O = het voornoemde stuk; W = Annitje Janse 
Dionys). 

59 / 146 -- 4 mei 1697 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Cornelis Haeck, secretaris te 
S., 2 morgen 3 hond, zowel wei- als hennepland, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
dwarssloot van Frederick de Boer af zuidwaarts 
tot de Schoonouwense wegsloot toe (O = de 
Bergvliet; W = Frederick de Boer), belast jaarlijks 
met een rente van ƒ 1:18:0 ten gunste van de 
armen van S.  
Voorts nog 2 morgen 4 hond 50 roeden hooiland, 
gelegen in Lang Schoonouwen, strekkende van de 
dwarssloot van Hendrick Jacobse af zuidwaarts tot 
de Reesloot toe (O = Willem Lacoriere; W = Aryen 
Dros). 

59 / 147 -- 4 mei 1697 
Dirck Dircxe Stolcker, wonende in Bergambacht, 
heeft getransporteerd aan Neeltje Cornelisse 
Schouten, weduwe van Jan Janse Schouten, een 
stuk weiland, groot 1 morgen 3 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering af 
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zuidwaarts tot de eigendom van de erfgenamen 
van en mr. Cornelis Cobmayer (O = dezelfde 
erfgenamen; W = Claas Willemse de Jongh c.s.), 
met een vrij overpad op het land van de kinderen 
van Willem Aertse Verdoolt tot op de steeg van de 
erfgenamen van voornoemde Cobmayer. 

59 / 148 -- 13 mei 1697 
Pieter Janse, Cornelis Janse, Nanne Janse, Symon 
Janse, zowel voor haarzelf als zich sterk makende 
voor Reyer Janse en Pieter Dircxe, allen kinderen 
en erfgenamen van wijlen Jan Cornelisse Maloyen, 
hebben overgedragen aan Marcus van Es, regent 
van het Theologische College van de Staten van 
Holland te Leiden, een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot 3 morgen, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende van de wegsloot af 
zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = de koper; W = 
Willem Wiggertse), belast jaarlijks met een rente 
van ƒ 4:2:8, ten gunste van het weeshuis te Gouda. 

59 / 149 -- 10 mei 1697 
Mr. Herman Sijen, schout, Jerominius van der Laan 
en Laurens de Boer, gezworenen.  
Aryen Cornelisse van Velse, als gewezen voogd 
van wijlen Aryen Claasse Heer en verder als mede 
erfgenaam van de voornoemde Aryen Claasse 
Heer, zowel voor zichzelf als zich sterk makende 
voor Symon Claasse, Marrijtje Pieterse, kinderen 
van Crijntje Pieterse, en Ariaantje Pieterse en 
Jacob Pieterse, een voorkind van Aeltje Aertse, 
heeft overgedragen aan Govert Cornelisse een 
vogelkooi, gelegen op Kort Schoonouwen, groot 2 
morgen 1 hond 50 roeden land, strekkende van de 
dwarssloot van Geertje Leendertse af zuidwaarts 
tot de Reesloot toe (O = Jan Kock; W = Geertje 
Leendertse).  
Compareerde mede Aryen Willemse Dros, voor 
hemzelf, en Johan Kock, zowel voor zichzelf als 
zich sterk makende voor Cornelis Pieterse Slobbe, 
Cornelis Tijsse 't Lam en Maarten Janse Boer, allen 
belanghebbende crediteuren van Claas Aryense 
Heer, Leendert Aryense Advocaat en Hendrick 
Claasse, allen erfgenamen van Aryen Claasse Heer, 
alsmede zich sterk makende voor Aryen Claasse, 
Jacob Claasse, Crijn Claasse en Andris Claasse, 
allen erfgenamen voor 1/4 deel, verklaarden deze 
overdracht in rechte te accepteren. 

59 / 150 -- 16 mei 1697 
Mr. Adriaan van Kruyskerke, wonende te Leiden, 
heeft overgedragen aan Gerret Aertse Stolcker 
eerst een hofstede met huis, berg en schuur, 
bepoting en beplanting daarop staande, gelegen 
in Coolwijk onder S, groot 6 morgen, strekkende 
voor van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = de kinderen van Willem 
Huybertse; W = Cornelis Cornelisse Coolwijk).  
Voorts nog een stuk wei- en hooiland, groot 3 
morgen, gelegen als voren, strekkende van de 
wegsloot af tot de Reesloot toe (O = Dirck Janse 
Dionys; W = Lauris de Boer).  
Voorts nog een stuk wei- en hooiland en griend, 
groot 6 morgen, gelegen en strekking als voren (O 
= Florus Symonse Hoogenboom en Jacob Claasse; 
W = Pieter Willemse). 

59 / 152 -- 18 mei 1697 
Maarten Verhoef en Franscois Dutranstnoyt, als 
gemachtigde (akte gepasseerd voor secretaris 
Haeck d.d. 27 januari 1694) van Marrijtje 
Cornelisse Kleyn, weduwe van Willem Koyman, 
hebben overgedragen aan zichzelf, te weten aan 
Maarten Verhoef voor 24 delen en aan Franscois 
Dutransnoyt voor 11 delen, een hofstede met 
huis, berg en schuur met bepoting daarop 
staande, gelegen in Coolwijk, groot 6 morgen, 
strekkenede voor van de wegsloot af tot de 
Reesloot toe (O = Cornelis Janse Coolwijk; W = 
Dirck Dircxe en Hanneman de Boer). 

59 / 153 -- 8 juni 1697 
Geertje Dircxe, in aanwezigheid van haar man 
Hanneman Laurisse de Boer, heeft overgedragen 
aan Dirck Dircxe Stolcker, wonende in 
Bergambacht, haar broer, de helft van een 
hofstede met huis, berg en schuur, groot in het 
geheel 10 morgen, gelegen in Coolwijk, 
strekkende voor van de wegsloot af zuidwaarts tot 
de Reesloot toe (O en W = het weeskind van Dirck 
Pieterse den Dubbele).  
Voorts nog de helft van een stuk land, genaamd 
Den Boer, groot 4 1/2 morgen, strekkende mede 
van de wegsloot af tot de Reesloot toe (O = 
Maarten Verhoef; W = de kinderen van Leendert 
Leendertse Buys). 

59 / 154 -- 12 juni 1697 
Nicolaas Hensbeeck heeft overgedragen aan 
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Leendert Goossense Lievenheer een stuk land, 
groot 1 morgen 25 roeden, gelegen in het Vrijland 
onder S., strekkende voor van de wegsloot af of de 
Kleine Vliet westwaerts tot de dwarssloot van 
Crijn Jacobse (Z = Dirckje Kemp; N = de koper). 

59 / 155 -- 24 juni 1697 
NN Sijen, schout, Jeronimus van der Laan en 
Cornelis Cornelisse Coolwijk, gezworenen.  
Pieter Janse Blonck en Cornelis Haeck, in 
hoedanigheid als curators over de 
geabandonneerde boedel van wijlen Jan 
Cornelisse Kaar. Welcke hebben overgedragen aan 
Jacob Claasse van Soelen, en Trintje Aertse, sijne 
voornoemde Vrou zuster. Als eerst een hofstede 
met huis, berg en schuur, met bepoting daarop 
staande, groot 4 morgen, 3 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende voor van de wegsloot 
af zuidwaarts tot de eigendom van Pieter Janse 
Blonck en Cornelis Aertse toe, en voorts wederom 
van de eigendom van de voornoemde Pieter Janse 
Blonck af tot de dwarssloot van deszelf toe (O = 
Jacob Laurisse de Boer; W = de kopers zelf).  
Voorts nog 1 morgen 1 hond hooiland, gelegen als 
voren, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O en W = 
Jacob Laurisse de Boer), belast met een rentebrief 
van ƒ 54 jaarlijks, uit een lening van ƒ 800 ten 
gunste van Griethje Bary. 

59 / 156 -- 30 november 1697 
Lauris Pieterse, Dirck Pieterse, Jacob van der 
Kaade, Aryen Cornelisse en Hendrick Claasse, en 
de twee laatste comparanten nog voor hun 
verdere zuster en broers naar evenredigheid borg 
staande, hebben getransporteerd aan Trintje 
Aryense, weduwe en boedelhoudster van wijlen 
Nanne Pieterse den Boggende, een stuk hooiland 
met een hennepwerf daarin gelegen, groot 7 
hond, op Benedenkerk z, strekkende van de 
eigendom van de koopster af tot de eigendom van 
dezelve (O = de koopster; W = Gerret Janse Stam 
c.s.). 

59 / 157 -- 28 mei 1697 
Registratie.  
Gravin Amelia van der Sippe, geboren burggravin 
en gravinne van Dona, souvereine vrouwe van 
Vianen, Ameide, Herfburg, gravin van Utrecht en 
vrouwe van Noordeloos, Kloetinge, Haaften, 

Herwijnen, Hellouw en Nievelt, heeft beleend - na 
overdracht ten overstaan van Reychard van 
Rensselaar, stadhouder van de lenen van het 
Leenhof van Vianen, Ameide en Noordeloos, door 
Jan Janse Griet, IJsbrendt Teunisse met de helft 
van 4 morgen land gelegen in S. bij Berkenwoude, 
beneden de kerk, tussen de nieuwe 
waterschappen en kade (W = Symon Claasse; O = 
de weduwe van Cornelis Leendertse), waarvan de 
wederhelft van de voornoemde 4 morgen de 
voornoemde IJsbrandt Teunisse mede van ons te 
leen houdt en heden daarmee verlijd is als erfleen, 
te verheergewaden met een paar witte 
handschoenen en voorts erfelijk volgens de laatste 
investituur d.d. 12 november 1684.  
Getuigen: Harman ten Stee, mr. Otto van de 
Laacken en Lambartus van der Wal, leenmannen; 
griffier Ad. Hoeve. 

60 / 23 -- 2 juli 1697 
Registratie van een authentiek uittreksel uit de 
akte van scheiding van de nalatenschap van 
Cornelis Leendertse Boer, overleden te S. op 3 mei 
1679, waarin gerechtigd zijn Adriaen den Boer, 
schout, getrouwd met Maris Janse Verhoef, enige 
dochter en erfgenaam van Aefje Leendertse Boer, 
zuster van de voornoemde Cornelis Leendertse 
Boer, voor de ene helft, en Johannis, Wilhelmis, 
Maria en Jannigje Wouterse Hoogenboom, 
kinderen en erfgenamen van Niesje Leendertse 
Boer, die mede een zuster is geweest van gemelde 
Cornelis Leendertse Boer, voor de wederhelft, 
erfgenamen van de genoemde Cornelis 
Leendertse Boer. Aan de voornoemde Maria en 
Jannigje Hoogenboom is samen te beurt gevallen 
6 morgen hooiland, gelegen op Coolwijk onder S. 
(W = Aefie Pieterse, weduwe van Jan Crijnen; O = 
Jan Huybertse); notaris Maas. 

59 / 159 -- 3 mei 1698 
Mr Herman Sijen, schout, Leendert Janse de Reus 
en Hanneman Laurisse de Boer, gezworenen.  
Cornelis Cornelisse den Hoet heeft overgedragen 
aan Jan Verrijn een hennepwerf gelegen in vier 
percelen, groot in het geheel 1 1/2 hond, liggend 
in het Hofland onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de eigendom van de erfgenamen 
van Marrijtje Daamen en Gerret Butter af 
oostwaarts tot de eigendom van Trintje Aryense 
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en de erfgenamen van Marrijtje Daamen toe (Z = 
Artus Pieterse; N = Gerret Butters). 

59 / 159 -- 3 mei 1698 
NN Sijen, schout, Jan Cornelisse Klip en Zijbrandt 
Teunisse gezworenen.  
Maarten Verhoef heeft getransporteerd aan 
Pieter Janse Vervliet eerst een hofstede met huis, 
berg en schuur en beplanting daarop staande, 
gelegen op Beijerse zz, groot 6 morgen, 
strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de landscheiding toe (O = Jacob Janse Baas c.s.; 
W = Pieter Cornelisse de Dubbele).  
Voorts nog een stuk hooi-, wei- en hennepland, 
groot 3 morgen, gelegen en strekking als voren (O 
= Cornelis Aertse; W = de koper). 

59 / 160 -- 6 mei 1698 
Jacobus van Oostrum heeft getransporteerd aan 
Jan Joosten Stoorman een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot 3 morgen 1 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorewetering af zuidwaarts tot de dwarssloot 
van Cornelis Dircxe toe (O = dezelfde Cornelis 
Dircxe; W = de kinderen van Herman Trijst). 

59 / 161 -- 5 mei 1698 
Marrijtje Pieterse Tamborijn heeft in volle 
eigendom overgedragen aan haar broer Jacob 
Pieterse Tamborijn de helft van een huis en erf, 
waarvan de wederhelft haar voornoemde broer 
toebehoort, staande op de Stolwijkse boezemkade 
op Stolwijkersluis, strekkende van de eigendom 
van de weduwe van Pieter Boer af tot de 
eigendom van Aryen Roelen toe (O = de Stolwijkse 
boezem; W = de Goudse Vliet). 

59 / 162 -- 12 mei 1698 
Annitje Jans Dionys, Aryen Teunisse en Leentje 
Teunisse hebben overgedragen aan Nicolaas 
Hensbeeck een stuk wei- en hennepland, groot 3 
morgen, gelegen op Bovenkerk nz, 
gemeenschappelijk liggend met Jan Aryense 
Kannitje in een stuk van 4 morgen 3 hond, 
strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de landscheiding toe (O = de koper; W = NN 
Stipel).  
Nog een stuk hooi- en weiland, groot 4 morgen, 
gelegen en strekking als voren (O = Aryen Jasperse 
van der Lee; W = de erfgenamen van Lijsbeth 

Nannense), belast jaarlijks met een rente van ƒ 
19:8:0 ten gunste van de armen van S. 

59 / 163 -- 12 mei 1698 
Nicolaas Hensbeeck heeft getransporteerd aan 
Aryen Willemse een stuk weiland, groot 1 morgen 
4 hond 50 roeden, gelegen in het Vrijland onder 
S., strekkende van de Kleine Vliet af westwaarts 
tot de dwarssloot van Cornelis Luyt toe (Z = de 
heer van Oukoop; W = Jacob Crijnenman). 

59 / 164 -- (mei 1698) 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Claas Jorisse een stuk weiland, groot 2 
morgen, gelegen op Benedenkerk zz, strekkende 
voor van de weg af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Trintje Aryense; W = Jan 
Maartense c.s.). 

59 / 165 -- 17 mei 1698 
Schepen Antony Verhaar en Adriaan Verhoef, als 
door het Hof van Holland op 28 april aangestelde 
curators over de persoon en goederen van Dirck 
Janse Vergeer, en dezelfde Antony Verhaar nog in 
hoedanigheid, als volmacht hebbende van 
Kundertje Meesse, vrouw van de voornoemde 
Dirck Janse Vergeer, gepasseerd voor notaris 
Jasper Huysman d.d. 14 mei 1698, hebben 
overgedragen aan Cornelis Haeck, secretaris 
alhier, een hennepwerf, groot 3 hond, strekkende 
van de dwarssloot van Willem Aryense Joncker af 
zuidwaarts tot de Schoonouwense wegsloot toe 
(O = Teunis Backer; W = Jacob Laurisse de Boer). 

59 / 166 -- 26 mei 1698 
Pieter Joppe heeft getransporteerd aan Jan Dircxe 
Mick en zijn zoon Jacob Janse Mick een hofstede, 
met huis, berg, schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, gelegen in het Beijerse bos, groot 
11 morgen, strekkende van de eigendom van de 
Achterbroek af zuidwaarts tot de eigendom van 
de kinderen van Nanne Aryense de Boer toe (O = 
Claas Janse Blonck; W = Wiggert Andriesse), belast 
met een rentebrief van ƒ 400 ten gunste van 
Hendrick de Vogel te Gouda, rente 4%. 

59 / 167 -- 26 mei 1698 
Secretaris Cornelis Haeck heeft overgedragen aan 
Adriaan Cornelisse van Velsen een huis en erf, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
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Voorwetering af zuidwaarts tot de Put toe (O = 
Bartholomeus Beenhacker; W = Cornelis 
Schoonderwoert), belast met een kapitaal van ƒ 
700 ten gunste van de kinderen van wijlen 
Abraham Taalman, rente 4% per jaar. 

59 / 168 -- 26 mei 1698 
Voornoemde Cornelis Haeck als curator over de 
geabandonneerde boedel van wijlen Tijs 
Cornelisse Slinger heeft overgedragen aan Teunis 
Tijsse een huis en erf, gelegen op Bovenkerk nz, 
genaamd Den Tempel, strekkende van hetzelf erf 
voor van de halve Voorwetering af noordwaarts 
tot de halve sloot van Willem Aertse de Korte toe 
(O = de Bergvliet; W = Teunis Gerretse) belast met 
het maken van de weg, zover als het erf strekt, en 
een overpad om te mogen jagen en draven, en 
met een kapitaal van ƒ 275 ten gunste van de 
kinderen van wijlen Abraham Taalman. 

59 / 169 -- 26 mei 1698 
Hannaman de Boer heeft overgedragen aan de 
kinderen van Nanne Aryense den Boer een stuk 
hooiland, groot 3 morgen, gelegen op 
Benedenheul nz, strekkende voor van de 
eigendom van de kinderen van Nanne Aryense de 
Boer noordwaarts tot de landscheiding toe (O = 
Cornelis Teeuwen; W = juffrouw Van der Vult). 

59 / 170 -- 13 juni 1698 
Pieter Cornelisse de Jongh, wonende in Nieuw-
Lekkerland, heeft getransporteerd aan Cornelis 
Aertse Boer een hofstede met huis, en schuur, 
bepoting daarop staande, groot 9 morgen, 
gelegen op Beijerse nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = Pieter Janse Vervliet; W = 
NN de Visser). 

59 / 171 -- 4 augustus 1698 
Jeronimus van der Laan en Jannitje Joosten van 
der Wal, echtpaar wonende alhier, hebben 
overgedragen aan haar broer Joost Joosten van 
der Wal, wonende te Leiden, een hofstede met 
huis, berg en schuur, met bepoting en beplanting 
daarop staande, groot 6 morgen 4 hond, gelegen 
in Lang Schoonouwen, strekkende van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de dwarssloot toe (O = 
Nanne Janse Molijen; W = NN Botter) belast 

jaarlijks met een rente van ƒ 2:14:0 ten gunste van 
de armen van S. 

59 / 172 -- 13 september 1698 
Leendert van Wijck, poorter van Gouda, heeft 
overgedragen aan Cornelis Govertse Bosman een 
huis en erf, gelegen op het dorpe S. in de 
Achterstraat, strekkende voor van de straat af 
noordwaarts tot de eigendom van Jacob 
Leendertse Trip toe en Willem Aryense Kuyf (O = 
Maarten Verhoef; W = het kerkhof). 

59 / 173 -- 13 september 1698 
Compareerde Nicolaas Hensbeeck, poorter van 
Amsterdam, heeft overgedragen aan Claas Jorisse 
een stuk wei- en hooiland, groot 2 morgen, 
gelegen op Benedenheul zz, strekkenede van de 
weg af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Trintje Aryense; W = Jan Maartense c.s.). 

59 / 174 -- 27 september 1698 
Aert Willemse Verdoolt, Aert van der Hort en 
Cornelis Haeck als curators van de 
geabandonneerde boedel van Tijs Cornelisse 
Slinger hebben getransporteerd aan Claas 
Willemse Verdoolt een stuk wei- en hennepland, 
groot 1 1/2 morgen, met huisje daarop staande, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Tiendwetering 
toe (O = NN Stipel; W = Claas Willemse de Jongh 
c.s.). 

59 / 175 -- 30 september 1698 
Mr. Herman Sijen, schout, Leendert Laurisse den 
Boer en Hanneman Laurisse den Boer, 
gezworenen.  
Jan Janse de Boer heeft overgedragen aan Adriaan 
de Boer, oud-schout van dit ambacht, een stuk 
wei-, hooi- en hennepland met een put griend en 
kooitje daarin gelegen, groot 2 morgen 5 hond, 
liggend op Bovenkerk zz, strekkende van de 
eigendom van de kinderen van Herman Trijst af 
zuidwaarts tot de Schoonouwense wegsloot toe 
(O = de erfgenamen van Wilhelmus Hoogenboom; 
W = Pieter Janse Blonck en Cornelis Aertse). 

59 / 176 -- 24 november 1698 
Jan Aryense Vijfhoove heeft verkocht aan Neeltje 
Cornelisse, weduwe van Jan Janse Schouten, een 
stuk weiland, groot 2 morgen 2 hond, gelegen op 
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Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Aryen Jasperse van der Lee toe (O = de koopster 
zelf; W = NN Stipel). 

59 / 177 -- 8 december 1698 
Frederick Laurisse de Boer, Hanneman Laurisse de 
Boer, Jan Backer, mr. Herman Sijen en Cornelis 
Haeck hebben in volle eigendom overgedragen 
aan Jacob Laurisse de Boer een stuk hooi- en 
hennepland, gelegen in Lang Schoonouwen onder 
S., groot 1 morgen 4 hond 50 roeden, strekkende 
van de dwarssloot van Johan Botter af zuidwaarts 
tot de Reesloot toe (O = Jeronimus van der Laan; 
W = de voornoemde Johan Botter). 

59 / 178 -- 24 februari 1699 
Cornelis Willemse Beck heeft overgedragen aan 
Aert Louwense een stuk hooiland, groot 2 morgen 
3 hond, gelegen in Coolwijk, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Reesloot toe 
(O = Jan Cornelisse Backer; W = Cornelis Janse 
Heet (?)). 

59 / 179 -- (1699) 
Maarten Janse Decker, Claas Pieterse, en Marrijtje 
Huygen, weduwe van Lambert Hendricxe hebben 
getransporteerd aan Claas Janse Blonck en Atris 
Pieterse, weduwe van Aryen Fransz, twee stukjes 
hennepland, groot 1 1/2 hond, gelegen in het 
Hofland, strekkende het voorste stuk van de Vliet 
af oostwaarts tot de eigendom van Jan Verrijn toe 
(Z = Atris Pieterse; N = Gerret Butter en Jan 
Verrijn), en het andere stuk strekkende van de 
eigendom van Jan Verrijn af oostwaarts tot de 
eigendom van Trintje Aryense toe (O en Z = Jan 
Verrijn; N = dezelfde Jan Verrijn).  
Het slot van fol. 179 en fol. 180 en fol. 181 
ontbreken. 

59 / 182 -- 21 april 1699 
Mr. Herman Sijen, schout, Claas Aryense Boer en 
Gerret Aertse Stolcker, gezworenen.  
Jacob Claase van Soelen heeft getransporteerd 
aan Jacob Laurisse de Boer een uitgegraven erf, 
waar een huis op gestaan heeft, groot 25 roeden, 
met een steeg daeraan gelegen, in Lang 
Schoonouwen, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
Pieter Janse Blonck en Cornelis Aertse toe (O = de 

koper; W = Pieter Janse Blonck en Cornelis Aertse) 
belast met een overpad op de steeg en het maken 
van de weg.  
Voorts nog een hennepwerf, groot 75 roeden, 
gelegen als voren, strekkende van de dwarssloot 
van Pieter Janse Blonck af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van de verkoper toe (O en W = de 
koper). 

59 / 183 -- 2 mei 1699 
NN Sijen, schout, Hendrick Cornelisse Pool en Jan 
Cornelisse Klip, gezworenen.  
Franscois Dutransnoyt en Aryen Janse van Dam 
hebben getransporteerd aan Jan Gerretse een 
stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 2 morgen 3 
hond, gelegen op Benedenkerk zz, genaamd Aert 
Louwen Kamp, strekkende van de Tiendwetering 
af zuidwaarts tot de eigendom van de koper toe 
(O = de weduwe van Cornelis Hendricxe; W = Jan 
Aryense). 

59 / 184 -- 2 mei 1699 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Gerret Janse Stam een stuk 
hooiland, groot 2 morgen 3 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering 
af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 
Maarten Cornelisse c.s.; W = Jan Gerretse). 

59 / 185 -- 2 mei 1699 
Nog hebben voornoemde comparanten 
overgedragen aan Maggeltje Maartense, bejaard, 
ongehuwd, een stuk hooiland, groot 2 morgen, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
eigendom van Jan Maartense Capiteyn 
noordwaarts tot de eigendom van dezelfde toe (O 
= Jacob Jacobse van Bueren; W = Jan Cornelisse 
Klip). 

59 / 186 -- 2 mei 1699 
Aryen Janse van Dam heeft getransporteerd aan 
Franscois Dutransnoyt de helft van 1 morgen hooi-
, wei- en hennepland, waarvan de wederhelft de 
voornoemde Franscois toebehoort, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de Voorwetering 
af tot de Tiendwetering toe (O = Teunis van 
Bueren; W = de weduwe van Jan Aryense 
Verheul). 
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59 / 187 -- 2 mei 1699 
Franscois Dutransnoyt en Aryen Janse van Dam 
hebben overgedragen aan Jan Cornelisse Klip een 
stuk hooiland, groot 1 morgen 3 hond, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de Tiendwetering 
af noordwaarts tot de eigendom van Jan Meese 
toe (O en W = Jannitge Goossense). 

59 / 188 -- 2 mei 1699 
Arnoldus Kemp, doctor medicinae wonende te 
Gouda, als getrouwd met Helena Ophoove, 
gewezen weduwe en boedelhoudster van wijlen 
mr. Pieter Verwerff, heeft overgedragen aan 
IJsbrant Janse Ruyter een hofstede met huis, berg 
en schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, groot 9 morgen 3 hond, gelegen op 
Bovenkerk nz, strekkende van de Voorwetering af 
tot de eigendom van Bilwijk toe (O = Cornelis van 
Aelst; W = Aryen Maartense Decker). 

59 / 189 -- 6 mei 1699 
NN Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en Hanneman de 
Boer, gezworenen.  
Elisabeth Flooren, nagelaten weduwe van Jacob 
Leendertse Trip, heeft overgedragen aan Leendert 
Janse de Reus een stuk hooi- en weiland, groot 3 
morgen, gelegen in Lang Schoonouwen, 
strekkende van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Reesloot toe (O = Neeltje en Emmetje Willemse; 
W = de weduwe van Jan Paulisse Casteleyn).  
Voorts nog 1 1/2 morgen land, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van de koper (O = de 
koper; W = Adriaan de Boer, als getrouwd met 
Maria Verhoef). 

59 / 191 -- 9 mei 1699 
Adriaan Odet voor de ene helft en Aryen 
Leendertse Buyck, Jacob Janse en Crijn Janse voor 
de andere helft hebben getransporteerd aan 
Jacob Janse Baas 2morgen gelegen in het Hofland, 
strekkende van de Vliet af oostwaarts tot de 
Kaasloot toe (Z = Jacob Crijnen; N = de koper zelf).  
Voorts nog een stuk weiland gelegen en strekking 
als voren, groot 4 morgen 1 hond (Z = Jacob 
Gerretse; N = Jacob Crijnenman).  
Voorts nog 1 morgen 1 hond hooiland, gelegen in 
het Vrijland onder S., strekkende van de eigendom 
van Marrijtje Wouterse af noordwaarts tot de 
eigendom van Leendert Goossense (O = Marrijtje 

Wouterse; W = Maarten Koyman).  
Tenslotte nog 4 morgen 50 roeden hooi- en 
weiland, gelegen op Beijerse zz, strekkende van de 
eigendom van Kroon af zuidwaarts tot de 
dwarssloot van Pieter Janse Vervliet toe (O = de 
heer van Oukoop; W = de koper zelf). 

59 / 192 -- 9 mei 1699 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Trintje Maartense, bejaard, 
ongehuwd, een stuk hooiland, gelegen op 
Benedenkerk nz, groot 3 morgen 3 hond, 
strekkende van de Huisweg af noordwaarts tot de 
Beijerse lantscheiding toe (O = Willem Janse 
Ouderkerk; W = de kinderen van Jannigje 
Goossense). 

59 / 193 -- 9 mei 1699 
Nog hebben de voornoemde comparanten 
getransporteerd aan Claas Janse Blonck een stuk 
hooi- en weiland, gelegen in het Beijerse bos, 
strekkende van de Stolwijkse landscheiding tot de 
eigendom van de Achterbroekse, groot 3 morgen 
(O = Aefge Hoymayer; W = Aryen Willemse). 

59 / 194 -- 9 mei 1699 
Nanne Dircxe Buerman, Pieter Aryense Tros en 
Pieter Huybertse Buys hebben overgedragen aan 
Pieter Jacobse Blonck een stuk hooiland en 
hennepwerf, groot 4 morgen 3 hond, gelegen in 
het Vrijland onder S., strekkende van de wegsloot 
af noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Maarten Cornelisse Koyman; W = de weduwe Jan 
Slootje). 

59 / 195 -- 9 mei 1699 
Jan Jacobse van Bueren heeft overgedragen aan 
Aeltie Jans, weduwe van Maarten Leendertse 
Vervliet, de helft van een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot in het geheel 6 morgen, 
waarvan de wederhelft toebehoort aan Gerret 
Janse Stam, gelegen op Beijerse zz, strekkende 
voor van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Stolwijkse Stolcker eigendom toe (O = Dirck 
Pieterse; W = Cornelis Aryense Goethardt). 

59 / 196 -- 9 mei 1699 
Lijsberth Flooren, weduwe van Jacob Leendertse 
Trip, heeft overgedragen aan Gerret Gerretse 
Hoylant een huis, erf en stalling, staande op het 
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dorp S., strekkende voor van de straat af 
zuidwaarts met de opkamer en kelder tot de 
eigendom van Koen Dircxe en wederom van diens 
muur af zuidwaarts tot de eigendom van Jan 
Cornelise van Leeuwen en het voorhuis met de 
andere haardstede en de eigendom van de 
kinderen van Leendert Aertse Trip (O = de 
gemenelandse weg en Koen Dircxe; W = de 
weduwe van Symon Aryense Bouter). 

59 / 197 -- 9 mei 1699 
Voornoemde comparante heeft nog overgedragen 
aan Jan Cornelisse Dionys en Hendrick Nannese de 
Boggende als armmeesters een stuk hooi- en 
hennepland, groot 1 morgen 3 hond 50 roeden, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
eigendom van Jan Cornelisse Backer af zuidwaarts 
tot de armen van S. toe (O = Aryen Gerretse van 
Vliet; W = Marrijtje Willemse). 

59 / 198 -- 9 mei 1699 
Nog heeft voornoemde comparante overgedragen 
aan Willem Jacobse Versteegh een stuk hooiland, 
groot 5 hond 75 roeden, gelegen in Coolwijk, 
strekkende van de dwarssloot van de koper af 
zuidwaarts tot kopers dwarssloot toe (O = Cornelis 
Janse Coolwijk; W = Maarten Verhoef). 

59 / 199 -- (9 mei 1699) 
Willem Janse heeft getransporteerd aan Cornelis 
Janse Vertaliet een stuk hooi- en hennepland, 
groot 3 hond, gelegen op Beijerse nz, strekkende 
voor van de dwarssloot van Teunis Aryense af 
noordwaarts tot de landscheiding van Gouderak 
toe (O = Jacob Crijnen; W = Jan Aryense Blaare). 

59 / 200 -- 9 mei 1699 
Bartholomeus van der Hoeck heeft 
getransporteerd aan Leendert Janse Sloot de helft 
van 20 morgen 3 hond land, gelegen in 
Benedenheul, gemeenschappelijk met de kinderen 
van Nanne Aryense de Boer, strekkende de 
landerijen op de zuidzijde van de halve Huisweg af 
zuidwaarts tot de Kaasloot toe (O = Cornelis 
Teeuwen; W = de kinderen van Nanne Aryense de 
Boer), en van de 5 morgen op de noordzijde, 
strekkende van de Huisweg af noordwaarts tot de 
Kaasloot toe (O = de kinderen van Nanne de Boer; 
W = Cornelis Teeuwen) belast met een rentebrief 
van ƒ 400 ten gunste van Daniel Leendertse Veth. 

59 / 201 -- 9 mei 1699 
Claas Willemse Verdoolt heeft overgedragen aan 
Dirck Aertse een stuk wei- en hennepland, groot 1 
1/2 morgen, met twee gedeelten van een huis 
daarop staande, gelegen op Benedenkerk zz, 
strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Aryen 
Chielen; W = Alexander Caste1ijn en Aryen 
Willemse Dros). 

59 / 202 -- 13 mei 1699 
Aryen Janse Backer heeft overgedragen aan Jacob 
Pieterse Tamborijn en Aryen Roelen een opstal 
van een huisje, staande op de Stolwijkse 
boezemkade, strekkende van de eigendom van 
Aryen Roelen af zuidwaarts tot de kade van Aetje 
Cornelisse Koele toe (O = de boezem; W = de 
Goudse vliet) belast met het maken van de 
boezemkade. 

59 / 203 -- 20 mei 1699 
Dirck Aryense Koster, Philip Aryense Koster en 
Marij Aryense Koster hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Philip Philipse 1/4 deel in een 
stuk wei- en hennepland, groot 3 morgen, gelegen 
op Beijerse nz, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de landscheiding toe van 
Gouderak (O = Claas Olyslager; W = Jacob 
Crijneman).  
Voorts nog 1/4 deel in een stuk hooiland, groot 1 
1/2 morgen, gelegen als voren, strekkende van de 
dwarssloot van Leendert Goossense af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O = Jacob Crijnenman; W = Dirck Pieterse Roos en 
Willem Janse).  
Nog 1/4 deel in een stuk griend of hennepwerf, 
groot 4 hond 50 roeden, gelegen op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de dwarssloot toe, en verder van Pieter Aryense 
Kroon af tot de eigendom van voornoemde Kroon 
en wederom van voornoemde Kroon af tot 
dezelfde Kroon (O = de heer van Oukoop; W = 
Jacob Jacobse). 

59 / 204 -- 20 mei 1699 
Neeltie Janse de Goede heeft overgedragen aan 
Philip Philipse een stuk hooi- en hennepland, 
groot 4 hond 50 roeden, gelegen op Beijerse zz, 
gemeenschappelijk in een stuk van 3 morgen met 
de voornoemde koper en Sier Janse. 
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59 / 205 -- 23 mei 1699 
Jan Aryense van der Berg en Aryen Janse Backer, 
Cornelis Aryense Capiteyn en Willem Willemse 
Bras, als voogden over de nagelaten kinderen van 
Willem Gerretse Muys en Cornelia Cornelisse, 
hebben getransporteerd aan Trintje Aryense, 
weduwe van Nanne Pieterse de Boggende, en de 
kinderen van Manne Aryense den Boer een huis 
en erf, staande op Benedenkerk zz, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Kijckaars toe (O = Jacob Gerretse Hoflant; W = 
Lena Symonse en gemenelandse Vliet). 

59 / 206 -- 23 mei 1699 
Teunis van Bueren heeft getransporteerd aan Jan 
Aryense van der Berg en Cornelis Nannense den 
Booggende als voogden over de kinderen van 
wijlen Jannitje Goossense een stuk hooi- en 
hennepland, groot 1 morgen, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de Voorwetering 
af noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Jan 
Cornelisse Klip; W = Franscois Dutransnoyt). 

59 / 207 -- 23 mei 1699 
Jan Aryense Kannitje, zowel voor zichzelf als 
namens zijn zuster Lijntie Kannitje, heeft 
overgedragen aan Nicolaas Hensbeeck een stuk 
weiland, groot 1 morgen 2 hond en te maken voor 
1 1/2 kadewegen, gelegen op Bovenkerk nz, 
gemeenschappelijk met een stuk van 3 morgen 
van de voornoemde koper, strekkende voor van 
de Voorwetering af noordwaarts tot de eigendom 
van Bilwijk toe (O = de koper; W = NN Stipel). 

59 / 208 -- 14 juli 1699 
Jan Dircxe Verbockingh, als volmacht hebbende 
van Catalintie Cornelisse, weduwe van Dirck 
Dircxe, gepasseerd voor notaris Andries Timmers 
te Gouda, heeft getransporteerd aan Daniel van 
der Koddel een kustinghbrief, inhoudende een 
kapitaal van ƒ 200 ten laste van Daniel van 
Helmont, gehypothekeert op een huis en erf te 
Gouda. 

59 / 209 -- 18 juli 1699 
Jan Cornelise Meese heeft overgedragen aan Jan 
Meese 1/4 deel in een hofstede met huis en 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
groot in het geheel 6 morgen 75 roeden, gelegen 
op Benedenkerk zz, strekkende voor van de 

Voorwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = Leendert Versluys, W = de koper 
en Lijsbeth Janse Backer), belast in het geheel met 
ƒ 3:7:0 ten gunste van de kerk van Gouda.  
Nog 1/4 deel in een stuk land, groot in het geheel 
3 morgen 3 hond, gelegen als voren, strekkende 
van de dwarssloot van de erfgenamen van en mr. 
Jacob van der Toght Banger zuidwaarts tot 
dezelfde erfgenamen (O = dezelfde erfgenamen; 
W = Maarten Cpornelisse). 

59 / 210 -- 15 juli 1699 
Registratie.  
Voorwaarden waarop Jan Muys, deurwaarder van 
de gemene middelen in Holland van plan is, 
krachtens machtiging vanwege Jan Meese, als 
actionem cessam (overgedragen rechtsvordering) 
hebbende van Cornelis Haeck, secretaris en 
gadermeester van de ordinaire en extra-ordinaire 
verponding over S van 1695 - 1696, verzoeker om 
executoriale verkoping van de goederen van de 
kinderen van Baefie Cornelise als erfgenamen van 
Cornelis Meese, en wel allereerst 1/4 deel van een 
hofstede met huis, schuur en bepoting, groot in 
het geheel 6 morgen 75 roeden, strekkende van 
de Voorwetering af tot de Coolwijkse wegsloot 
toe;  
nog 1/4 deel hooiland, groot 3 morgen 3 hond, 
strekkende van de dwarssloot van de erfgenamen 
van wijlen Jacob van der Toght tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = de voornoemde erfgenamen; Z 
= Maarten Cornelisse). 

59 / 211 -- 22 augustus 1699 
Maarten Gerretse heeft getransporteerd aan 
Aryen Eldertse een stuk weiland met een tuin, 
groot 2 morgen 2 hond, op Bovenkerk zz, 
strekkende van de dwarssloot van Nellitje 
Cornelisse af en van Willem Lacoriere en de heer 
van Oukoop af tot de Tiendwetering toe. 

59 / 212 -- 26 september 1699 
Emmerentia Lacoriere, wonende te Gouda, heeft 
overgedragen aan haar broer mr. Willem Lacoriere 
eerst een huis en erf, staande in de Wijdstraat 
alhier, strekkende voor van de straat af 
oostwaarts tot de eigendom van Nellitje 
Cornelisse toe (Z en W = NN Oikoop; voorts Z = de 
sloot van Maarten Gerretse; N = het 
gemenelandse erf van S.);  
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laatstelijk nog een stuk land, groot 3 morgen 3 
hond, gelegen in Lang Schoonouwen, strekkende 
van de wegsloot af tot de Reesloot toe (O = Johan 
Botter; W = de kinderen van Hendrick Jacobse 
Hoogenboom). 

59 / 213 -- 26 september 1699 
Lena Symonse, weduwe van Cornelis Aryense 
Komen, heeft overgedragen aan mr. Willem 
Lacoriere een stuk griend en hennepland, groot 1 
morgen 1 1/2 hond, gelegen in het Hofland, 
strekkende van de eigendom van Hilletie Jacobse 
af noordwaarts tot de eigendom van Cornelis 
Wouterse toe (O = Aert Leendertse Trip c.s.; W = 
de Goudse vliet). 

59 / 214 -- 17 oktober 1699 
Cornelis Haeck, secretaris, heeft getransporteerd 
aan de diakonie van Oudshoorn een losrentebrief 
van ƒ 1000 ten laste van het gewest Holland, op 
naam van Bouwen Dircxe Scheppmaacker, waar 
deze tegenwoordige akte van transport 
doorheengestoken en bezegeld is. 

59 / 215 -- (17 oktober 1699) 
Adriana Haeck, wonende te Gouda, weduwe van 
Livinus Verrijst, heeft verkocht aan de diakonie 
van Oudshoorn een losrentebrief van ƒ 16 jaarlijks, 
af te lossen met ƒ 400, ten laste van het gewest 
Holland, op naam van Jan Aertse den Rugge (?). 

59 / 216 -- 17 oktober 1699 
Aert Willemse Verdoolt heeft overgedragen aan 
Maarten Ariense den Boer een hennepwerf, groot 
3 hond, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van 
de eigendom van de koper af tot de sloot van 
Willem Aryense Joncker toe (O en W = de koper). 

59 / 217 -- 17 oktober 1699 
Willem Lacoriere heeft overgedragen aan Jan 
Willemse Dionys, Otto Willemse Dionys, Neeltie 
Willemse Dionys, Cornelis Willemse Dionys, Maria 
Willemse Dionys, Arien Willemse Dionys en Trintie 
Willemse Dionys een stuk hooiland, groot 3 
morgen 3 hond, gelegen in Lang Schoonouwen, 
strekkende voor van de wegsloot af zuidwaarts tot 
de Reesloot toe (O = Johan Botter; W = de 
kinderen van Hendrick Hoogenboom). 

59 / 218 -- 7 november 1699 
NN Sijen, schout, Aryen Pieterse Sreefland en 

Gerret Aertse Stolcker, gezworenen.  
Hanneman de Boer heeft getransporteerd aan 
Willem Priem, wonende te Gouda, een stuk 
hooiland, groot 2 morgen 5 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwen, strekkende van de dwarssloot van 
Willem Wiggertse af tot de Reesloot toe (O en W = 
Marcus van Es). 

59 / 30 -- 22e februari 1700 
Jacob Leendertse Trip is schuldig aan Claas Joppe, 
wonende in Berkenwoude, de som van ƒ 200, 
wegens koop van 11 morgen land. Deze inhoud 
met rente voldaan zodat deze schuldbekentenis 
bij deze wordt geroyeerd. 

60 / 1 -- 1 februari 1700 
Deo Principium.  
Mr. Herman Sijen, schout, Hendrick Poot en 
Cornelis Nannen den Booggende, gezworenen.  
Cornelis Dirckse Koogie heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Symon Maartense Koyman 
eerst een stuk wei- en hennepland, met een steeg 
daar aan, groot 7 hond, gelegen op Benedenterck 
zz, strekkende van de dwarssloot of eigendom van 
Claas Genenaf zuidwaarts tot de dwarssloot van 
de weeskinderen van Dirck Pieterse de Jongh (O = 
Aryen Willemse Dros; W = Maarten Cornelisse en 
de kinderen van Willem Huyberden).  
Nog een hennepwerf, met een steeg daar aan, 
groot 2 hond, gelegen op Benedenkerk nz, 
strekkende van de dwarssloot van Claas Genense 
af noordwaarts tot de halve put van Aryen 
Willemse (O = Cornelis Pulsum; W = Cornelis 
Wouterse).  
Nog een stuk hooiland, gelegen als voren, groot 2 
morgen, strekkende van de dwarssloot van Claas 
Gerretse af noordwaarts tot de dwarssloot van 
Claas Maartense (O = Claas Olislaager; W = 
Cornelis Teeuwse), alleen belast met de 
verponding, ongeld, en voorts alle andere 
gemenelandslasten, volgens de koopvoorwaarden 
van 6 december 1699 en de oude waarbrieven 
daar van zijnde. 

60 / 2 -- 1 februari 1700 
Mr. Herman Sijen, Hendrick Pool en Cornelis den 
Boggerde gezworenen.  
Huybert Willemse, wonende onder Oudenkerk, 
zowel voor zichzelf als zich sterk makende voor 
zijn broer Jan Willemse en Antony van Aghoeven, 
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wonende te Leerdam, hebben getransporteerd 
aan Cornelis Janse Hofland, wonende in Krimpen 
a/d IJssel, 3/3 deel in een rentebrief van ƒ 2000 
ten laste van Cornelis Hendricxe of zijn 
erfgenamen, gepasseerd d.d. 1 juni 1660 ten 
overstaan van Hendrick Janse Boer, schout, en 
Goossen Maartense en Gerrit Janse Muys, 
gezworenen. Deze akte van transport is daardoor 
gestoken. Koopsom ƒ 1500. 

60 / 3 -- 22 februari 1700 
De schout en Nanne Nannense Maloyen en Jan 
Cornelisse Coolwijk, gezworenen.  
Hendrick van Rossel, poorter van Gouda, als 
getrouwd met Cornelia Cotterus (?) en als haar 
gemachtigde (volmacht gepasseerd voor notaris 
Justus Overswinekel te Gouda op 31 oktober 
1699), heeft in volle eigendom overgedragen aan 
Gerret Maartense Verkayck een stuk hooi- en 
hennepland, groot 1 morgen 3 hond land, gelegen 
in Coolwijk onder de jurisdictie van S., strekkende 
voor van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Pieter Janse Blonck en 
Cornelis Aertse; W = Cornelis Janse Coolwijk).  
Jan Cornelisse Coolwijk tekent met kruis. 

60 / 4 -- 22 februari 1700 
Aryen Claasz Kock heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Maarten Aryense den Boer, 
wonende op Bovenkerk zz, een hennepwerf, groot 
3 hond 25 roeden, met een huisje daarop staande, 
gelegen op Kort Schoonouwe onder de jurisdictie 
van S., strekkende voor van de Voorwetering 
zuidwaarts tot de dwarssloot van Hensbeeck (O = 
de kinderen van Geertie Leenderts; W = Maarten 
Verhoef). 

60 / 5 -- 22 februari 1700 
Hermen Sijen, schout, Nanne Jansz Maloyen en 
Maarten Aryense den Boer, gezworenen.  
Gijsbert Dirckse en Hendrick van Rossel, als 
executeurs van het testament van wijlen Stintie 
Gijsbertse, mitsgaders Aryen Maartense Decker, 
hun adjunct, hebben overgedragen aan Maaerten 
Aryense den Boev, op Bovenkerk zz wonende, een 
stuk weiland, groot 1 morgen 3 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
de verkoper toe (O = de koper; W = Leendert de 
Reus). 

60 / 6 -- 22 februari 1700 
De schout en Gijsbert Dirckse en Maarten Aryense 
den Boer, gezworenen.  
Hendrick van Rossel, poorter van Gouda, als 
getrouwd met Corbelia Cottenis en als haar 
gemachtigde, heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Aryen Maartense Decker een 
stuk griend of hennepland, groot 4 hond, gelegen 
op Bovenkerk nz, strekkende van de eigendom 
van doctor Kemp af noordwaarts tot de halve 
Tiendwetering toe (O = Jan Dirckse; W = doctor 
Kemp). 

60 / 7 -- 22 februari 1700 
Hendrick van Rossel, getrouwd met Cornelia 
Cottenis, heeft in volle eigendom overgedragen 
aan Claas Jansz Blonck een stuk griend of 
hooiland, groot 1 morgen, gelegen op Beijerse zz 
onder S., strekkende van de eigendom van de 
koper af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Cornelis Janse Vervliet en 
Ingetie Jans; W = de koper), vrij zonder iets 
opstaande anders dan de verponding en omgeld. 

60 / 8 -- 22 februari 1700 
De schout en Hendrick Poot en Cornelis Nannense 
den Boggende, gezworenen.  
Lijsbeth Flooren, weduwe van Jacob Leendertse 
Trip, heeft overgedragen aan Cornelis Wèllemse 
Klip en Willem Claasz Backer 1 1/2 morgen 
hennepland, gelegen in verscheidene werven, 
liggend in het Kerkeland op Benedenkerk zz, 
strekkende van de steeg van Jan Cornelisse Backer 
zuidwaarts tot de Put van Cornelis Cornelisse 
Coolwijk (O = de Tentweg; W = de gemenelandse 
Vliet). 

60 / 9 -- 5 april 1700 
Herman Sijen, schout, en Manne Jansz Maloyen 
en Jan Cornelis Coolwijk, gezworenen.  
Pieter Jansz Blonck en Cornelis Haeck, beiden als 
curators van de geabandonnerde boedel van 
wijlen Jan Cornelisse Kaar, hebben in volle 
eigendom overgedragen aan Maarten Verhoef 
twee stukken zowel hooi- als weiland, groot 
samen 4 morgen 4 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwen onder S., het voorste stuk van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Cornelis Haeck, en het achterste stuk van de 
dwarssloot van de voornoemde Cornelis Haeck af 
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zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O = de koper 
Maarten Verhoef en Gijsbert Aryense Kannitie; W 
= de erfgenamen van Cornelis Cobmayer, Laurens 
den Boer en Aryen Hendrikxe Oosterlingh). 

60 / 10 -- 17 april 1700 
Adriana Haeck, weduwe van Lieve Verrijst, 
wonende te Gouda, heeft getransporteerd aan 
Gijsbert Huybertse van den Boogaart, mede 
wonende te Gouda, een losrentebrief van ƒ 128 
jaarlijks, aflosbaar met ƒ 3200, ten laste van het 
gewest Holland, gedateerd 5 juli 1672, waar deze 
tegenwoordige akte van transport doorheen 
gestoken is. 

60 / 11 -- 15 mei 1700 
Mr. Hermen Sijen, schout, Gijsbert Dircxe en 
Maarten Aryense den Boer, gezworenen.  
Doctor Arnoldus Kemp en Dirckie Kemp hebben in 
volle eigendom overgedragen aan Aryen 
Maartense Decker, onze inwoner, eerst een 
hofstede met huis en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, gelegen op Bovenkerk 
zz onder S., groot 3 morgen 1 hond land, 
strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de halve dwarssloot van Dirck 
Aryense Teeuw toe (O = Maarten Cornelisse 
Koyman; W = Alexander Castelijn).  
Voorts nog een stuk hooi- en hennepland, groot 3 
morgen 1 hond, gelegen als voren, met een half 
huis daarop staande, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Tiendwetering 
toe en wederom van de eigendom van de weduwe 
van Jan Janse Schouten tot de halve dwarssloot 
van Mees Jansz Beenhacker (O = Hanneman den 
Boer en Martijntie Willemse; W = de 
gemenelandse Vliet).  
Voorts nog 2 morgen hooiland, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering 
af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O 
en W = Jacob Gerretse Stam).  
Tenslotte nog 2 morgen hooiland, gelegen in 
Coolwijk, strekkende van de wegsloot af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van Jan Cornelisse 
Verrijn (O = Inge van Berak (?); W = Cornelis Janse 
Coolwijk), alleen belast met de verponding. 

60 / 12 -- 20 mei 1700 
Aryen Cornelisse van Velsen heeft overgedragen 
aan Leendert Goossense Lievenheer een huis en 

erf, met het recht van een bierstal, staande op het 
dorp S., op Bovenkerk zz, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Put toe (O = 
Bartholomeus Beenhacker; W = Cornelis 
Schoonderwoert). 

60 / 13 -- 29 mei 1700 
Herman Sijen, schout, Symon Maartense Koyman 
en Cornelis Nannense den Booggende, 
gezworenen.  
Brant Janse heeft overgedragen aan Pieter Janse 
Blonck, onze inwoner, een stuk hooi- of 
hennepland, groot 8 hond, gelegen op Beijerse nz, 
strekkende van de Tiendwetering af noordwaarts 
tot de landscheiding van Gouderak toe (O en W = 
Cornelis Aertse). Vrij zonder iets opstaande anders 
dan verpomding. 

60 / 14 -- 2 juni 1700 
De schout en Gijsbert Dirkse en Maarten Arynee 
den Boer, gezworenen.  
Mariggie den Baars, weduwe van Hendrick Radoe 
(?), wonende te Haastrecht, heeft overgedragen in 
vrije eygendom aan Neeltie Cornelisse, weduwe 
van Jan Janse Schouten, eerst een stuk hooi- of 
hennepland, groot 1 morgen 2 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz onder de jurisdictie van S., 
strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Capiteyn 
de koopster en Jan Aryense Kannitie; W = de 
koopster).  
Tenslotte nog een stuk hooiland, groot 2 morgen 5 
hond, gelegen als voren, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Schoonouwese 
wegsloot toe (O = Jan Kannitie en Gerret Aertse; 
W = de koopster). 

60 / 15 -- 3 juni 1700 
Jan Aryense van der Berg, zowel voor zichzelf als 
zich sterk makende voor zijn zusters en broer, 
alsmede nog voor Aartie Gerrets, weduwe van 
Teunis Blancken en nog als voogd over de 
weeskinderen van Aryen Cornelisse van der Berg 
en het weeskind van Aegie Arynese van der Bergh, 
heeft in volle eigendom overgedragen aan Claas 
Joriss een stuk hooi- of hennepland, groot 3 
morgen 1 hond, gelegen op Benedenheul nz onder 
S., strekkende van de halve weg af noordwaarts 
tot de dwarssloot van Leendert Willemse 
Ouderkerk c.s. (O = de kinderen van Cornelis 
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Aryense Teeuw; W = de voornoemde Leendert 
Willemse). 

60 / 16 -- 7 juli 1700 
Gerret Cornelisse Butter heeft overgedragen aan 
Cornelis Aryense Willemse, wonende in Beijerse, 
twee hennepwerven met een steeg daar aan, 
groot 3 hond land, gelegen in het Hofland onder 
S., strekkende van de Grote Vliet af oostwaarts tot 
de eigendom van Jan Verrijn en de steeg tot de 
halve Kaassloot (Z = Atris Pieterse en Jan Verrijn; N 
= Willem Claasse van der Sprongh). 

60 / 17 -- 7 juli 1700 
Herman Sijen, schout, en Hendrick Poot en Symon 
Maartense Koyman, gezworenen.  
Gerret Cornelisse Butter heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Frabck Barentse van der Dus 
een huis en erf, gelegen aan de Goudse weg onder 
Benedenkerk, het erf groot 1 hond, strekkende 
van de Kleine Vliet af westwaarts tot de eigendom 
van Jan Verrijn toe (Z = de armen van S.; N = Jacob 
den Ouderkerker en Hanneman den Boer), alleen 
belast met de verponding. 

60 / 18 -- 19 juli 1700 
De schout en Gijsbert Dirckse en Maarten Aryense 
den Boer, gezworenen.  
Alisabeth van Menuyden (?), weduwe en 
boedelhoudster van wijlen Dirck Versteegh, heeft 
getransporteerd aan Abraham van Ameyde, 
poorter van Schoonhoven, een losrentebrief van ƒ 
400 ten laste van het gewest Holland kantoor van 
Gouda d.d. 26e maart 1646 (getekend door F. 
Gerrets van Grootvelt) en belegd door Hilletie 
Dircx Mees. 

60 / 19 -- 23 juli 1700 
Jan Aryense van Dam, meester timmerman 
wonende te S., verzoekt het Hof van Holland 
mandement van willig decreet jegens ieder die 
enige recht zou willen pretenderen op een huizing 
en erf, dat hij op 20 juni 1692 aan Franscois 
Dutransnoyt had verkocht, gelegen op het dorp S, 
strekkende voor van de rijweg af zuidwaarts tot de 
eigendom van Willem de Suyder toe (O = de 
voornoemde Franscois Dutransnoyt; W = Aryen 
Gerretse) voor ƒ 330 boven een kustingbrief van ƒ 
300 waarmee het voornoemde huis was belast, 
aan Aryen Claasz Vergeer, wonende te Haastrecht. 

Akkoord bij vonnis van het hof door mr. Frederick 
Sluyckens, heer van Horst, president, Matheus 
Gool, Johan Minten, François Ketelaar, Paul 
Andreas van der Meulen, Jacob Vallensis, Charles 
Philips van Dorp, Iman Cau en Frederick 
Roosenboom, raadslieden; Symon Rosenboom, 
griffier, 1 juli 1700. Geregistreerd. 

60 / 20 -- 24 juli 1700 
Jan Jansz Griet heeft overgedragen in vrije 
eigendom aan Franscois Dutransnoyt een huis en 
erf gelegen op het dorp S., strekkende voor van de 
rijweg af zuidwaarts tot de eigendom van Lijsbeth 
Flore toe (O = de weduwe van Symon Aryense 
Bouter; W = de koper). 

60 / 21 -- 24 juli 1700 
Lijsbeth Flore, weduwe van Jacob Leendertse Trip, 
heeft overgedragen aan Franscois Dutransnoyt 
1/3 deel van een huis, waarvan de twee andere 
gedeelten toebehoren aan Pleun Meesse en Aart 
Leendertse Trip, volgens loting daarvan zijnde, en 
erf daaraan gelegen met een schuurtie daarop 
staande, gelegen op het dorp van S., strekkende 
van de inrijstraat af westwaarts tot de eigendom 
van Willem Aryense Kuyff toe (Z = Maarten 
Verhoef c.s.; N = de koper; O = de weduwe van 
Symon Aryense Bouter en Gerret Hofland; W = de 
koper). 

60 / 22 -- 2 oktober 1700 
Herman Sijen, schout, Hendrick Cornelisse Poot en 
Symon Maartense Koyman, gezworenen.  
Jan Maartense Capiteyn heeft overgedragen aan 
Pieter Nannense den Boer, Bastiaan Nannense 
den Boer, Jan Nannense den Boer en Cornelis 
Nannense den Boggende, als getrouwd met 
Trintie Nannese den Boer, kinderen en 
erfgenamen van Nanne Aryense den Boer, een 
stuk hooi-, wei- en hennepland, groot 4 morgen, 
gelegen op Benedenkerk nz, onder S., strekkende 
van de halve Voorwetering af noordwaarts tot de 
eigendom van Maggeltie Maartense en wederom 
van dezelfde af tot de landscheiding toe (O = 
weduwe van Gerret Janse Stam c.s.; W = Jan 
Cornelisse Klip), alleen belast met de verponding. 

60 / 24 -- 3 oktober 1700 
Herman Sijen, schout, Nanne Janse Maloyen en 
Jan Cornelisse Coolwijk, gezworenen.  
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Cornelis Block heeft overgedragen aan Annitie 
Gerretse Pijper, weduwe van Gerret van 
Hoogerdijck, een stuk wei-, hooi- en hennepland, 
groot 6 morgen gelegen in Coolwijk onder de 
jurisdictie van S., strekkende voor van de wegsloot 
af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = het 
weeskind van Dirck den Dubbele; W = de 
koopster). 

60 / 25 -- 21 november 1700 
De schout en Gijsbert Dirckse en Maarten Aryense 
den Boer, gezworenen.  
Cornelis Trijst, zowel voor zichzelf als zich sterk 
makende voor Johannes van der Bergh, heeft 
overgedragen aan Cornelis Joosten Stoorman 
eerst een stuk weiland, groot 10 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = 
Jan Joosten Stoorman; W = de armen van S.).  
Tenslotte nog 8 hond hooiland, gelegen als voren, 
strekkende van de halve Tiendwetering af tot de 
halve dwarssloot van Leendert Bastiaanse Kievit 
(O = Jan Joosten Stóorman; W = Gijsbert Dirckse). 

60 / 26 -- 27 november 1700 
Cornelis Trijst, zowel voor zichzelf als voor 
Johannes van der Bergh, heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Leendert Bastiaanse Kievit een 
stuk hooiland, groot 1 1/2 morgen, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de dwarssloot van 
Cornelis Joosten Stoormanaf zuidwaarts tot de 
dwarssloot van Adriaen den Boer (O = Jan Joosten 
den Stoorman; W = Gijsbert Dirckse). 

60 / 27 -- 26 maart 1701 
Mr. Herman Sijen, schout, Jacobus Romeyn en Jan 
Nannense Burger, gezworenen.  
Aert Franse heeft getransporteerd aan Aryen 
Gerritse Verkayck een hennepwerf, groot ca.1/2 
hond, gelegen op Benedenkerk zz (Benedenheul) 
onder S, strekkende van de eigendom van Jan 
Meese en Jan Cornelisse van der Berg af 
zuidwaarts tot de halve wegsloot toe (O = Geerloff 
Cornelisse Teeuw; W = Jan Meese en Jan 
Cornelisse van der Bergh). 

60 / 28 -- 26 maart 1701 
De schout en Jacob Romeyn en Symon Maartense 
Koyman, gezworenen.  
Claas Gerretse Bijeman heeft overgedragen in 

volle eigendom aan Frans Barentse van Dus twee 
hennepwerven met een steeg, groot samen 3 
hond, gelegen op Benedenkerk nz onder S., 
strekkende voor van de dwarssloot van Aryen 
Boer af noordwaarts tot de dwarssloot van Symon 
Maartense Koyman toe (O = Cornelis Punsum (?); 
W = Cornelis Wouterse). 

60 / 29 -- 2 april 1701 
De schout en Nanne Janse Maloyen en Jan 
Cornelisse Coolwijk, gezworenen.  
Joost van der Wal, poorter van Leiden, heeft in 
volle eigendom overgedragen aan Jacobus 
Hendrikse van der Bergh een hofstede met huis, 
berg, en schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, gelegen in Lang Schoonouwen onder S., 
groot 6 morgen 4 honds land, strekkende van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de halve Reesloot toe 
(O = de kinderen van Jan Cornelisse Maloyen; W = 
Johan Botter), belast jaarlijks met een rente van ƒ 
2:14:0 ten gunste van de armen van S. 

60 / 30 -- 21 mei 1701 
De schout en Dirck Aertse en Maarten den Boer, 
gezworenen.  
Leendert Goossense Lievenheer heeft 
overgedragen aan Cornelis Schoenderwoert een 
huis en erf, staande op Bovenkerk zz onder de 
vuurschouwerij van S., strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Put toe (O = 
Bartholomeus Beenhacker; W = de koper zelf), 
alleen belast met de verponding. 

60 / 31 -- 21 mei 1701 
Cornelis Schoonderwoert erkent schuldig te zijn 
aan Leendert Goossense Lievenheer een som van ƒ 
475 wegens koop van voornoemde huis, te 
betalen met ƒ 50 jaarlijks, rente 4%.  
Goossen Gijsbertse, als recht verkregen hebbende 
van Leendert Goossense, erkent van deze 
voorstaande rentebrief met rente van dien ten 
volle betaald te zijn, zodat deze wordt geroyeerd 
bij deze, 6 juli 1712. 

60 / 32 -- 21 september 1701 
Mr. Herman Sijen, schout, Symon Maartense 
Koyman en Jan Nannense Burger, gezworenen.  
Jacob Jansz, alias mr. Jacob, heeft in volle 
eigendom overgedragen aan Cornelis Aryense 
Goethart een stuk hooiland, groot 5 morgen, 
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gelegen op Beijerse zz onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de Tiendwetering af zuidwaarts 
tot de dwarssloot van Pieter Janse Tros toe (O = 
Cornelis Tijsse; W = Cornelis Leendertse van der 
Pols). 

60 / 33 -- 29 november 1701 
De schout en Jacobus Romeyn en Symon 
Maartense Koyman, gezworenen.  
Maria Willemse, weduwe van Gijsbert Aryense 
Kannitie, Aryen Cornelisse Stolck, Jannigie 
Cornelisdr Stolck en Neeltie Leendertse Strengh, 
weduwe van Aryense Kannitie, hebben in volle 
eigendom overgedragen aan Hendrick Kannitie en 
Grietie Claas Schouten, weduwe van Aryen 
Huybertse Kannitie, een stuk wei- en hooiland, 
groot 1 morgen 3 hond, gelegen in een stuk van 3 
morgen, gemeenschappelijk in Lang Schoonouwen 
onder S., strekkende voor van de dwarssloot van 
Maarten Verhoefaf zuidwaarts tot de halve Ree 
toe (O en W = dezelfde Maarten Verhoef). 

60 / 34 -- 12 december 1701 
Andries van Dam heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Willem Wiggerse de Jongh een 
stuk hooiland, gelegen op Benedenkerk nz onder 
de jurisdictie van S., groot 1 morgen en 4 hond 50 
roeden, strekkende van de eigendom van Jacob 
Cornelisse af noordwaarts tot de landscheiding 
toe (O = Cornelis Teeuwen; W = de kade), alleen 
belast met verponding, ongeld en omwerk en 
voorts alle andere gemene lasten. 

60 / 35 -- 28 maart 1702 
Hanneman den Boer heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Grietie Aryense, weduwe van 
Aryen Willemse, eerst een hofstede met huis, berg 
en schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, gelegen op Bovenkerk nz onder S., groot 
4 morgen, voor van de wetering af noordwaarts 
tot de eigendom van de navolgende 3 morgen in 
het Hofland (O = de armen van S.; W = 
Bartholomeus Beenhacker).  
Nog een stuk hooiland en hennepland, groot 3 
morgen, gelegen in het Hofland onder S., 
strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de eigendom van Maarten den Boer (O = de 
gemenelandse kade; W = de voornoemde 
Maarten den Boer).  
Nog een stuk wei- en hennepland, groot 3 

morgen, gelegen in Lang Schoonouwen onder S, 
strekkende van de wegsloot af zuidwaarts tot de 
eigendom van Jacob Phulpen (O = NN van Es; W = 
Willem Claase).  
Nog een stuk wei- en hennepland en griend, 
gelegen op Bovenkerk zz onder S., groot 1 morgen 
4 hond, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van Marrijgie Willems 
(O = Alexander Casteleyn; W = Aryen Maartense 
Decker c.s.).  
Nog een stuk weiland, groot 1 morgen, gelegen op 
Benedenkerk nz onder S., strekkende van de halve 
Put af noordwaarts tot de eigendom van Jan 
Gerretse toe (O = de Kleine Vliet; W = Jan Verrijn).  
Tenslotte nog 3 morgen weiland, gelegen onder 
het Vrijland van S., strekkende van de Kleine Vliet 
af westwaarts tot de eigendom van de heer van 
Oukoop (Z = Maarten van Soest en Cornelia 
Cotterus; N = Aryen Gerretse). 

60 / 36 -- 30 maart 1702 
Herman Sijen, schout, Daam Louwen en Dirck 
Aartse, gezworenen.  
Romeert (Ronnen?) Cornelisse Boldoot en mr. 
Johan Laurenburgh, advocaat voor het Hof van 
Holland, beiden wonende in Gouda, als 
gemachtigde van Steven Claase van 
Stekelenburgh, wonende te Monfoort, die weer 
volmacht had van Claas Jansz Verwey en Cornelis 
Aartse de Graeff, als mede erfgenamen van Jan 
Anthonisse van Putten, overleden in S. (de laatste 
volmacht gepasseerd voor schout en schepenen 
van Montfoort op 14 mei 1700) en de eesrte voor 
notaris Johan Maas te Oudewater op 21 oktober 
1700), hebben bij deze getransporteerd aan Johan 
Kannitie 1/4 deel in een rentebrief van ƒ 1000 ten 
laste van Cornelis Janse Metselaar, wonende te S., 
gepasseerd ten overstaan van Adriaen den Boer, 
schout, Claas Janse Coolwijk en Bastiaen 
Bastiaense, gezworenen op 20 november 1682. 

60 / 37 -- 6 mei 1702 
Daam Louwe als waarnemende het vacante 
schoutambt in hoedanigheid als presiderende 
gezworene, Dirck Aartse en Cornelis Coolwijk, 
gezworenen.  
Govert Corneylisse heeft overgedragen aan Teunis 
Tijsse een vogelkooi, gelegen in Kort 
Schoonouwen onder S., groot 2 morgen 1 hond 50 
roeden, strekkende van de eigendom van Jan Kock 
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af en Daam Lourisse zuidwaarts tot de 
landscheiding toe van Bergambacht (O = Jan Kock; 
W = Daam Louwen). 

60 / 38 -- 6 mei 1702 
Voornoemde waarnemer Daam Louwen en Jacob 
Romeyn en Hendrick Nannense den Boggende, 
gezworenen.  
Teunis Tijsse heeft overgedragen aan Claas Jorisse 
een stuk hooiland en hennepland, groot 1 
morgen, gelegen op Benedenkerk zz onder S, 
strekkende van de dwarssloot van Maarten 
Verhoefaf zuidwaarts tot de halve Tiendwetering 
toe (O = Leendert Versluys; W = Pieter 
Maartense), alleen belast met de verponding. 

60 / 39 -- 12 mei 1702 
Cornelis van Swieten en Cornelis Boom, als 
gemachtigde van de gezamenlijke erfgenamen van 
wijlen Maarten Maartense Verhoef (volmacht 
gepasseerd voor secretaris Cornelis Haeck en twee 
gezworenen op 1 december 1701), hebben in 
volle eigendom overgedragen aan Maarten Roelen 
of diens weduwe Leentie Leendertse een huis en 
erf op het dorp S., achter de kerk, met een tuin 
daarachter aangelegd, strekkende voor van de 
halve Achterstraat af of de eigendom van de kerk 
zuidwaarts tot de dwarssloot van Maarten 
Cornelisse Verkayck (O = Marrigie Willemse en de 
Put; W = Neeltje Aryense Koeijer en de kerkwerf). 

60 / 40 -- 13 mei 1702 
Daam Louwe als presiderende gezworene 
waarnemende het schoutambt, Jacobus Romeyn 
en Hendrick Nannense den Boggende, 
gezworenen.  
Cornelis van Swieten en Cornelis Boom als 
voornoemde volmacht hebbende hebben 
overgedragen aan Franscois Dutransnoyt een huis 
staande in de Achterstraat alhier, strekkende van 
de Achterstraat af noordwaarts tot de eigendom 
van koper (O = Cornelis Janse Bouter; W = Cornelis 
Goovertse). 

60 / 41 -- 22 juli 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Aryen Aryense Boer een huis 
en erf op Benedenkerk nz onder S., met het recht 
van een overstal, strekkende voor van de halve 
Voorwetering af noordwaarts tot de eigendom 

van Cornelis Wouterse (O = Jan Verrijn; W = 
Cornelis Wouterse). 

60 / 42 -- 12 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Jan Aryense Verheul eerst 
een hofstede met huis, berg en schuur, bepoting 
en beplanting daarop staande, groot 3 hond, 
gelegen in Lang Schoonouwe, strekkende voor van 
de Schoonouwense wegsloot af zuidwaarts tot de 
eigendom van de Kannigiers c.s. toe (O = de 
weduwe van Aryen Hendricxe Oosterlingh; W = 
Cornelis Haeck), belast jaarlijks met een rente van 
ƒ 3 ten gunste van de St.-Janskerk te Gouda.  
Nog een hennepwerf met een steeg daaraan 
gelegen, groot 3 hond, gelegen op Benedenkerk 
zz, strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van Claas Jorisse (O = 
de weduwe van Leendert Versluys; W = de koper). 

60 / 44 -- 12 mei 1702 
Daam Louwen als waarnemende de vacante plaats 
van de schout en Dirck Aartse en Cornelis 
Cornelisse Coolwijk, gezworenen.  
Cornelis van Swieten en Cornelis Boom, 
voornoemde comparanten, hebben in volle 
eigendom overgedragen aan Ingetie Bouwens, 
weduwe van Aryen Hendricxe Oosterlingh, een 
weer land, groot 5 morgen, gelegen in Lang 
Schoonouwen onder S., strekkende voor van de 
Schoonouwense wegsloot af zuidwaarts tot de 
halve Ree toe (O = de koopster zelf; W = Jan 
Aryense Verheul en de Kannigiers). 

60 / 45 -- 13 mei 1702 
Nog hebben voornoemde comparanten 
getransporteerd aan Cornelis Haeck een stuk 
weeland en hooiland, groot 4 morgen 4 hond, 
gelegen in Lang Schoonouwen, strekkende van de 
eigendom van de koper af en wederom van diens 
eigendom tot de halve Reesloot toe (O = Jan 
Ariense Verheul en de Kannigiers; W = NN Stipel 
met de weduwe vam Aryen Hendricxe 
Oosterlingh). 

60 / 46 -- 13 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Maarten Aryense den Boer op 
het einde van Bovenkerk een stuk hooi- of 
weiland, groot 1 morgen 2 hond 75 roeden, 
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gelegen in Kort Schoonouwen, strekkende van de 
halve wegsloot af zuidwaarts tot de eigendom van 
Nicolaas Hensbeeck toe (O = Daam Louwen; W = 
de Smalleweg), alleen belast met de verponding. 

60 / 47 -- 13 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Aryen Jasperse van der Lece 
een stuk hooiland, groot 1 morgen. gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende voor van de eigendom 
van NN Stipel af zuidwaarts tot de halve 
Schoonouwe wegsloot toe (O = NN van Es; W = 
Aryen Gerretse). 

60 / 48 -- 12 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog in volle 
eigendom overgedragen aan Claas Jorisse een stuk 
hooiland, groot 1 morgen 4 hond, gelegen in 
Coolwijk onder S., strekkende voor van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de halve Reesloot toe 
(O = Willem Jacobse Versteegh; W = Jacob van 
Soelen). 

60 / 49 -- 13 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben 
getransporteerd aan Gerret van Bentingh een stuk 
elsgriend, groot 75 roeden, gelegen in het Hofland 
onder de jurisdictie van S., in het stuk van 
juffrouw De Man, alleen belast met de 
verponding. 

60 / 50 -- 13 mei 1702 
Nog hebben voornoemde comparanten 
overgedragen aan Maarten Aryense den Boer een 
griend op het dorp, groot 75 roeden, gelegen in 
het Hofland voornoemd, alleen belast met ongeld 
en onwerk. 

60 / 51 -- 13 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Jacob Leendertse Hartogh 
een stuk hooiland en weiland, groot 3 morgen 3 
hond, gelegen op Benedenkerk nz, strekkende van 
de halve Tiendwetering af noordwaarts tot de 
eigendom van Beijerse (O = de Goudseweg; W = 
Jan Cornelisse Verrijn). 

60 / 52 -- 13 mei 1702 
Nog hebben voornoemde comparanten in volle 
eigendom overgedragen aan Pieter Janse Vervliet 
twee stukken weiland, groot 2 morgen 2 hond, 

gelegen in het Vrijland onder S., strekkende voor 
van de halve Kleine Vliet af westwaarts tot de 
eigendom van Jacob Crijnen (Z = Meynsie 
Leendertse; N = doctor Kemp). 

60 / 53 -- 12 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Cornelis Willemse in Beijerse 
eerst een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 2 
morgen 3 hond 25 roeden, gelegen op Beijerse zz, 
strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = Willem 
den Koper; W = de heer van Oukoop).  
Nog een stuk hooiland, groot 2 hond 62 roeden, 
gelegen als voren in het stuk van de voornoemde 
koper, dit voornoemde stuk belast jaarlijks met 
een rente van ƒ 1:11:8 ten gunste van de St.-
Janskerk te Gouda. 

60 / 54 -- 12 mei 1702 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Hendrick, Jan en Aart Poot 
eerst 24/35 in een hofstede, groot in het geheel 6 
morgen, met huis, berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, gelegen in Coolwijk 
onder S., strekkende van de halve wegsloot af 
zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O = Cornelis 
Janse Coolwijk; W = Dirck Dircxe).  
Nog 24/35 deel in een stuk land, groot 1 morgen 1 
hond, gelegen als voren, strekkende voor van de 
halve wegsloot af zuidwaarts tot de eigendom van 
Cornelis Janse Coolwijk toe (O = Aryen Maartense 
Decker; W = Cornelis Janse Coolwijk).  
 Voorts nog 24/35 deel in een stuk land, groot 2 
morgen 3 hond, gelegen als voren, strekkende van 
de wegsloot af tot de eigendom van Cornelis 
Gerritse (O = Leendert Janse de Reus; W = 
Marrijgie Jans Dionys), alles belast met een 
kapitaal van ƒ 200 ten gunste van Nellitie 
Cornelisdr of de kinderen van wijlen Aryen Ingener 
van Berck.  
Nog een rente van ƒ 0:18:12 ten gunste van het 
geestelijk kantoor te Delft.  
Tenslotte nog ƒ 1:6:0 ten gunste van het 
Begijnenklooster te Utrecht. 

60 / 55 -- 7 november 1702 
Philibert de Laat, schout, Jan Cornelisse Backer en 
Jacobus Romeyn, gezworenen.  
Leendert Bastiaanse Kievit, wonende te Gouda 
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heeft getransporteerd aan Cornelis 
Schoonderwoert, smid alhier, een stuk hooiland, 
groot 1 morgen 3 hond, gelegen op Bovenkerk zz, 
strekkende van de dwarssloot van Cornelis 
Joosten af tot de dwarssloot van Adriaan de Boer 
(O = Jan Joosten Stoorman; W = Gijsbert Dircxe). 

60 / 56 -- 7 november 1702 
De schout en Daam Louwen en Cornelis Cornelisse 
Coolwijk, gezworenen.  
Maggeltie Jansdr, weduwe van Teunis Tijsse, heeft 
in volle eigendom overgedragen aan Nijs 
Cornelisse Koyman een stuk hooi-, wei- en 
hennepland, met een vogelkooi daarin gelegen, 
liggend in Kort Schoonouwe, groot 2 morgen 1 1/2 
hond, strekkende van de eigendom van Jan Kock 
en Daam Louwen af zuidwaarts tot de 
landscheiding van Bergambacht toe (O = Jan Kock; 
W = Daam Louwen). 

60 / 57 -- 12 november 1702 
Aryen Phulpen en Hester Gerretse, zowel voor 
haar zelf als zich sterk makende voor Gerret 
Gerretse, hebben overgedragen aan Cornelis Jansz 
Maloyen een stuk land, groot 1 morgen 1 hond, 
gelegen in Lang Schoonouwe onder S., bestaande 
in hennepland, boomgaard en een huis daarop 
staande, met een vogelkooi, strekkende van de 
eigendom van Grietie Aryense af tot de halve 
Tiendwetering toe (O = NN van Es; W = Willem 
Claase) belast met een rentebrief van ƒ 200 ten 
gunste van Marrijgie Willemsdr. 

60 / 58 -- 19 februari 1703 
Daam Louwen, presiderende gezworene, en Aryen 
Maartense Decker en Jan Cornelisse Backer, mede 
gezworenen.  
Philibert de Laat, tegenwoordig schout, als 
gemachtigde van Janettie Verboom, weduwe van 
Pieter Douco (Donco?), wonende te Gouda, heeft 
getransporteerd aan Ingetie Bouwens, weduwe 
van Aryen Hendricxe Oosterlingh, wonende te 
Haastrecht, een losrentebrief van ƒ 28 per jaar af 
te lossen met ƒ 600, haar aangekomen bij 
transport van Hillegondt Dircks van de Nede, 
weduwe van Gerret Tomasz de Liefde, ten laste 
van het gewest Holland kantoor Gouda, gedateerd 
2 juni 1646. 

60 / 59 -- 4 mei 1703 
Philibert de Laat, schout, Jan Aryense Verheul en 
Hendrick Nannense den Boggende, gezworenen.  
Goossen Gijsbertse en Dirck Koenen van Baeren 
(Baelen?) als executeurs van het testament van 
wijlen Leendert Goossense Lievenheer, hebben in 
volle eigendom overgedragen aan Jan Teunisse 
van Vliet eerst een stuk hooiland, groot 4 hond, 
gelegen in het Vrijland onder S., strekkende van 
de eigendom van Marrigie Wouterse af 
noordwaarts tot de eigendom van Nicolaas 
Doncker en doctor Arnoldus Kemp.  
Tenslotte nog een stuk hooiland, groot 5 hond, 
gelegen als voren, strekkende van de eigendom 
van de koper af noordwaarts tot de gemene 
wetering toe (O = de koper; W = Jacob 
Crijnenman). 

60 / 60 -- 4 mei 1703. 
Goossen Gijsbertse en Dirck Koenen van Baale 
(Baaren) als executeurs van het testament van 
wijlen Leendert Goossende Lievenheer. De 
hebben overgedragen aan Jan Franse een stuk 
hooiland, groot 1 morgen 2 hond, 50 roeden, 
gelegen in het Vrijland onder S, strekkende van de 
halve wetering af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = Leentie Jacobse; W = Jacob 
Crijnenman. 

60 / 61 -- 4 mei 1703 
Voornoemde comparanten hebben nog in volle 
eigendom getransporteerd aan Cornelis Aryense 
Goethart een stuk weiland groot 1 morgen, 
gelegen op Beijerse nz, strekkende van de halve 
dwarssloot van Cornelis Leendertse van der Plos 
noordwaarts tot de halve dwarssloot van Philip 
Philipse toe (O = Jacob Crijnenman; W = Dirck 
Pieterse Roos).  
Van dit stuk land is Cornelis Leendertse van der 
Pols gehouden twee bomen met een horde te 
leggen om daar over met beesten te drijven of 
hooi te rijden, zo lang dat de eigenaar begeert, dat 
daar in plaats wederom gelegd wordt een dam, 
die voornoemde Cornelis Leendertse van der Pols 
gehouden is en blijft daar op zijn kosten te leggen. 

60 / 62 -- 5 mei 1703 
NN De Laat, schout, en Daam Louwen en Cornelis 
Cornelisse Coolwijk gezworenen.  
Jan Cornelisse Backer, onze mede gezworene, 
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heeft overgedragen aan Jacob Lauwen den Boer 
een vogelkooi, groot 4 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwe onder S., strekkende voor van de 
dwarssloot van Jacob van Soelen en Cornelis 
Aertse c.s. zuidwaarts tot de eigendom van de 
koper (O = Cornelis Aartse c.s.; W = Aryen Jasperse 
van der Lee). 

60 / 63 -- 5 mei 1703 
De schout en Jan Aryense Verheul en Hendrick 
Nannense den Booggende, gezworenen.  
Claas Gerretse Bijeman heeft getransporteerd aan 
Cornelis Schoonerwoert een stuk wei- en 
hennepland, groot 1 morgen 5 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
Symon Koyman toe (O = Johan Bota; W = Maarten 
Cornelisse Verkayck). 

60 / 64 -- 5 mei 1703 
Voornoemde Claas Gerretse Byeman heeft 
overgedragen aan Pleun Meesse een half huis en 
erf, gelegen op Benedenkerk nz, onder de 
vuurschouwerij van S., volgens de lootcedulle 
tussen hem en Cornelis Dircxe Koogie opgelegd 
d.d. 1 oktober 1692. 

60 / 65 -- 5 mei 1703 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd aan Ariaantje Jacobs, weduwe 
van Gerret Janse Stam, een stuk hooi- en 
hennepland, groot 2 morgen, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende voor van de halve 
Tiendwetering af noordwaarts tot de eigendom 
van Symon Koyman (O = Claas Olislaager; W = 
Cornelis Teeuwse). 

60 / 66 -- 5 mei 1703 
Ariaantie Jacobs, weduwe van Gerret Janse Stam, 
heeft in volle eigendom overgedragen aan Jan 
Jacobse van Bueren een erf met een schuur 
daarop staande, groot 25 roeden, staande op 
Benedenkerk nz onder S. 

60 / 67 -- 5 mei 1703 
Philibert de Laat, schout, Jan Aryense Verheul en 
Maarten Cornelisse Verkayck, gezworenen.  
Ariaantie Janse Stam, weduwe van Gerret Janse 
Stam, heeft nog getransporteerd aan Aaltie Jans, 
weduwe van Maarten Leendertse van Vliet, een 

stuk wei-, hooi- en kennepland, groot 3 morgen, 
gelegen op Beijerse zz onder S., liggend 
gemeenschappelijk in een stuk van 6 morgen van 
de koopster, dit zelfde stuk voor van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot de landscheiding 
toe (O = Dirck Pieterse; W = Cornelis Aryense 
Goethart). 

60 / 68 -- 7 mei 1703 
Teunis Dircxe Koetsier heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Pieter Cornelisse, Hendrick 
Nannense den Boogende en Mels Claase een huis 
en erf aan de Goudse weg op Benedenkerk nz 
onder de jurisdictie van S., strekkende voor van de 
Kleine Vliet westwaarts tot de gemene sloot toe (Z 
= de kinderen van Cornelis Janse Bosch; N = Frans 
Barentse van der Dus). 

60 / 69 -- 7 mei 1703 
Leendert Cornelisse van der Wilt en Weyntje van 
Eyck, zijn vrouw, hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Leendert Janse Sloot een 
hennepwerf, groot ca. 50 roeden, gelegen in 
kopers land op Benedenkerk zz en Benedenheul 
onder de jurisdictie van S. 

60 / 70 -- 7 mei 1703 
Symon Janse Maloyen heeft getransporteerd aan 
Jacobus Hendrickse van der Berg een stuk 
weiland, groot 8 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwe, strekkende van de halve 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de Reesloot toe 
(O = Aryen Jacobse Maloyen; W = de koper). 

60 / 71 -- 23 mei 1703 
Jan Nannense, Cornelis Nannense, Jacob en Gerret 
Maartense, Gerret, Dirck, Marij en Neeltie 
Cornelisse, tenslotte nog Philibert de Laat, schout, 
alsmede zich sterk makende voor weesmannen en 
armmeesters van S, voor Grietje Claasdr, 
minderjarige nagelaten dochter van Claas 
Nannense en nog voor Aryen en Nannen Ockerse, 
minderjarige nagelaten kinderen van Ocker 
Nannense, allen samen erfgenamen voor 1/3 deel 
van wijlen Yetje Gerretse, hebben in volle 
eigendom overgedragen aan Cornelis Aaertse en 
de kinderen van Pieter Janse Blonck 1/3 deel in 
een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 5 
morgen 2 hond, met het achterhuis en berg 
daarop staande, gelegen op Benedenkerk zz onder 
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S., strekkende van de halve "middelmeut" af 
zuidwaarts tot de wegsloot toe (O = Jan Gerretse; 
W = Lijsbeth Janse Backer).  
Nog 1/3 deel in een stuk hooiland, groot 7 hond, 
gelegen in Coolwijk, strekkende van de 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de halve Reesloot 
toe (O = Dirck Dircxe; W = het navolgende stuk).  
Tenslotte nog 1/3 deel in een stuk hooiland, groot 
7 hond, gelegen en strekkende als voren (O = het 
voorgaande stuk land; W = Jan Pieterse Backer). 

60 / 72 -- 23 mei 1703 
Philibert de Laat, schout, en Jan Aryense Verheul 
en Hendrick Nannense den Boggende, 
gezworenen.  
Aryen Claasz. Kock heeft getransporteerd aan 
Cornelis Aaertse en de kinderen van Pieter Janse 
Blonck eerst 1/3 deel in een stuk hooi-, wei- en 
hennepland, groot 5 morgen 2 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, met het achterhuis en berg 
daarop staande, strekkende van de "middelmeut" 
af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 
Jan Gerretse; W = Lijsbeth Janse).  
Nog 1/3 deel in een stuk hooiland, groot 7 hond, 
gelegen in Coolwijk. 

60 / 74 -- 20 juli 1703 
Hendrick Kluyt heeft overgedragen aan Cornelis 
Meese Schoommaacker een huis en erf op het 
dorp S. op het kerkhof, strekkende van het 
kerkhof af zuidwaarts tot de eigendom van Neeltie 
Aryense Koyer of Kyekaas toe (O = de kinderen 
van Gerret Dircxe Struys; W = het kerkegoed), 
belast met een kustingbrief ad ƒ 300 ten gunste 
van Jacob Leendertse Hartogh, te betalen met ƒ 50 
per jaar, met de rente à ƒ 3:3:0, eerste 
verschijndag 1 mei 1704. 

60 / 75 -- 20 juli 1703 
Neeltie Cornelisse Buys, weduwe van Claas 
Cornelisse Klip, heeft in volle eigendom 
overgedragen aan haar zoon Kotterus Claasz Klip 
een huis en erf op het dorp S., strekkende van de 
Heerestraat af westwaarts tot de sloot van 
Cornelis Wiggertse (Z = Jan Dircxe Backer; N = 
Aryen Huybertse van Dam), met het huisje 
tegenover het voornoemde huis op de gemene 
weg, belast met een rentebrief van ƒ 300 ten 
gunste van het weeskind van Ariaantie Claas.  
Nog een boomgaard, groot 1 1/2 hond, met een 

half huis daarop staande, gelegen op Benedenkerk 
nz, strekkende van de halve middelmeut van Jan 
Cornelisse Klip noordwaarts tot de halve Put toe 
(O en W = de voornoemde Jan Cornelisse Klip). 

60 / 73 -- 3 maart 1704 
Cornelis Janse Blonck, Gerret Brijne, Jan Aryense 
Claase, voorts Jan Dircxe Baes, Aryen Dircxe Baes, 
Inge Dircxe Baes en Maarten Cornelisse Koyman, 
als getrouwd met Cornelia Dircxe Baes, zich sterk 
makende voor hun broer en zwager Cornelis 
Dircxe Baes, tenslotte nog Inge Dircxe Baes als 
gemachtigde voor Jan Kommertse Treest 
(volmacht gepasseerd voor notaris Andries 
Timmer op 28 februari 1704), hebben 
getransporteerd aan Jan Cornelisse Klip een stuk 
wei-, hooi- en hennepland, met een half huis 
daarop staande, groot 3 morgen, gelegen op 
Benedenkerk nz onder de jurisdictie van S., 
strekkende voor van de Voorwetering af 
noordwaarts tot eerst tot de halve middelmeut en 
dan wederom van de kooi tot de eigendom van de 
koper. 

60 / 76 -- 3 maart 1704 
NN de Laat, schout, Jan Aryense Verheul en Jan 
Cornelisse Clip, gezworenen.  
Leendert Groenevelt, erfgenaam van wijlen 
Elisabeth de Geus, in haar leven weduwe van ds. 
Hendricus de Lointer, heeft overgedragen aan 
Cornelis Gelesteyn (?), chirurgijn alhier, een huis 
en erf, gelegen binnen het dorp S., strekkende 
voor van de Voorwetering af noordwaarts tot de 
eigendom van Jan Dirrcxe Backer (O = de Goudse 
weg; W = dezelfde Jan Dircxe Backer), belast met 
een jaarlijkse rente van ƒ 14 ten gunste van de 
kerk van S. 

60 / 77 -- 12 april 1704 
Mattheus Stipel, procureur voor het Hof van 
Holland, als getrouwd met Maria Cobmoyer, 
dochter en erfgenaam onder beneficie van 
inventaris van wijlen mr. Cornelis Cobmoyer, in 
leven advocaat en rentmeester van het Hof van 
Holland, heeft in die hoedanigheid in volle 
eigendom overgedragen aan IJsbrant Janse Ruyter 
eerst een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 4 
morgen gelegen op Bovenkerk zz onder S., 
strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de halve Schoonouwense Wegsloot 
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toe (O = Neeltie en Emmetie Willemse; W = van 
Es).  
Nog een stuk hooiland, gelegen in Kort 
Schoonouwe, groot 2 morgen 1 1/2 hond, 
strekkende voor van de wegsloot af noordwaarts 
tot aan de Paghtenaars Vliet toe (O = Jan Kock; W 
= Daam Louwen). 

60 / 78 -- 12 april 1704 
De schout en Arien Maartense Decker en Mees 
Claasse, gezworenen.  
Mattheus Stipel, procureur voor het Hof van 
Holland, als getrouwd met Maria Cobmoyer, 
dochter en erfgenaam van wijlen mr. Cornelis 
Cobmoyer, heeft in die hoedanigheid 
getaansporteerd aan Jan en Lijntie Aryense 
Kannigie een stuk weiland, groot 2 morgen, 
gelegen op Bovenkerk nz, strekkende van de halve 
Voorwetering af noordwaarts tot de halve 
Tiendwetering toe (O = Nicolaas Hensbeeck; W = 
de kopers). 

60 / 79 -- 12 april 1704 
Voornoemde procureur heeft nog overgedragen 
aan Jacob Claase Schouten een hofstede met huis, 
berg en schuur, bepoting en beplanting daarop 
staande, groot 7 morgen, gelegen op Bovenkerk 
zz, strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de halve Schoonouwense wegsloot 
toe (O = Annigie Jan Dionys; W = Cornelis Dirckse 
c.s.).  
Nog een stuk hooiland, groot 1 morgen 5 hond 50 
roeden. gelegen als voren, strekkende van de 
eigendom van Cornelis Dircxe af zuidwaarts tot de 
wegsloot toe (O = de voornoemde hofstede; W = 
Jan Joosten Stoorman). 

60 / 80 -- 12 april 1704 
Voornoemde heer Stipel heeft nog overgedragen 
aan Cornelis Joosten Stoorman een stuk weiland, 
gelegen op Bovenkerk nz onder S., groot 2 
morgen, strekkende voor van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de Tiendwetering toe (O = de 
erfgenamen van Renger Nannense; W = Leendert 
Janse de Wilde) belast met een jaarlijkse rente van 
ƒ 2:16:4 ten gunste van het geestelijke kantoor te 
Delft. 

60 / 81 -- 12 april 1704 
Nog heeft voornoemde procureur 

getransporteerd aan Wouter Leendertse Buys een 
stuk hooiland, groot 3 morgen 3 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Coolwijkse 
wegsloot toe (O = de kinderen van Jannigie 
Goossense; W = Cornelis Hoymayer). 

60 / 82 -- 1 mei 1704 
Philibert de Laat, schout, Mees Claasse en Jan 
Aryense Verheul, gezworenen.  
Jacob Janse, Aryen Janse, Pieter Janse, Abraham 
Pieterse, Leendert Pieterse, Leendert Cornelisse, 
Jacob Cornelisse, Cornelis Cornelisse, Jacob 
Jacobse van Bueren, Jacob Jacobse Dros, de twee 
laatsten zowel voor zichzelf en als voogd over 
Jannigie Aryense Baas, Cornelis Janse Backer, 
Leentie Janse Oly, Gritie Janse Oly, Maggeltie 
Janse Oly en Aryen Aryense Boer, als vader en 
voogd van Sijgie Aryense Boer, allen erfgenamen 
van wijlen Teunis van Bueren, overleden alhier in 
S., hebben in die hoedanigheid in volle eigendom 
overgedragen aan Aryen Maartense Decker een 
hofstede met huis, berg en schuur, bepooting en 
beplanting daarop staande, groot 4 morgen, 
gelegen op Bovenbergh nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de landscheiding 
toe (O = Jan Jacobse van Bueren c.s.; W = de 
kinderen van Onklaar). 

60 / 83 -- 3 mei 1704 
Theodorus van Abbesteegh, raad en schepen van 
Gouda, en mons. Ludolphus van Venevelt als 
regenten van het Aalmoezeniershuis van Gouda, 
als zich mede sterk makende voor hun verdere 
mederegenten, hebben overgedragen aan 
Cornelis Willemse een stuk hooiland, groot 1 
morgen 1 hond, gelegen in het Vrijland onder de 
jurisdicite van S., strekkende van de Kleine Vliet af 
westwaarts tot de eigendom van Grietie Aryense 
(N = de Beijerseweg; Z = Hendrickje Gijsbertse). 

60 / 84 -- 1 mei 1704 
De schout en Jacob Lourisse den Boer en Gerret 
Aertse Stolker, gezworenen.  
Sinj. Ludolphus van Venevelt, zowel voor zichzelf 
en als gemachtigde van zijn moeder Johanna van 
Venebelt, heeft getransporteerd aan Claas 
Willemse Verdoolt een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot 6 morgen, gelegen in Coolwijk, 
strekkende voor van de Coolwijkse wegsloot af 
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zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O = Lauwers 
den Boer; W = Floris Symonse Hoosenboom en 
Jacob Claase). 

60 / 85 -- 3 mei 1704 
NN Stipel, als mede erfgenaam van Cornelis 
Cobmoyer, heeft overgedragen aan Mees Claase 
een hofstede met huis, berg en schuur met 
bepoting en beplanting daarop staande, gelegen 
op Bovenkerk nz, groot 9 morgen, strekkende van 
de Voorwetering af noordwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Johan van Duyn c.s.; W = 
NN Hensbeeck). 

60 / 86 -- 3 mei 1704 
Voornoemde NN Stipel heeft nog getransporteerd 
aan Aryen Gerretse van Vliet een stuk wei-, hooi- 
en hennepland, groot 7 morgen 2 hond, gelegen 
op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
NN van Es (O = Tijs Janse Suyder; W = de koper). 

60 / 87 -- 3 mei 1704 
Nog heeft voornoemde NN Stipel overgedragen 
aan Anna van der Lely, weduwe van Johannes 
Gordijn, wonende te Schoonhoven een stuk wei- 
en hennepland, groot 3 morgen 4 hond, gelegen 
op Bovenkerk nz onder S., strekkende voor van de 
eigendom van Aryen Janse van Dam af 
noordwaarts tot de eigendom van Maarten den 
Boer (O = Bartholomeus Beenhacker; W = Grietie 
Aryense Teeuw). 

60 / 88 -- 3 mei 1704 
Nog heeft NN Stipel overgedragen aan Claas 
Willemse de Jongh en Claas Jacobse eerst een stuk 
wei-, hooi- en hennepland, groot 4 morgen 3 
hond, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende voor 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de halve 
Schoonouwense wegsloot toe (O = Cornelis Dircxe 
c.s.; W = Claas Cornelisse Verdoolt c.s.).  
In deze 4 morgen 3 hond heeft Claas Janse Klip het 
vruchtgebruik. 

60 / 89 -- 9 mei 1704 
NN de Laat, schout, en Aryen Maartense Decker 
en Mees Claase, gezworenen.  
Claas Janse Klip en Marrigje Jans Klip hebben 
overgedragen aan Claas Willemse de Jongh en 
Claas Jacobse een erfje land, groot ca. 25 roeden, 

liggend op Bovenkerk zz, belast met de 
verponding van een huis dat daarop gestaan 
heeft, voorts vrij zonder meer opstaande, onder 
voorwaarde dat verkoper gedurende zijn leven het 
vruchtgebruik zal hebben, zo lang dezelfde Claas 
Janse Klip leeft, maar niet Marrigie Jans Klip. 

60 / 90 -- 2 juni 1704 
Cornelis Teunisse van Dam, Jan Claase Backer, de 
laatste als voogd over de kinderen van Marrijgie 
Claase Backer, en gemachtigd tot de verkoop door 
schout en weesmannen van S., hebben 
overgedragen aan Trintie Nannense den 
Boggenden, weduwe van Nanne Nannense 
Neleman, een huis en erf op het dorp S., 
strekkende voor van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de gemenelandse Vliet toe (O = 
Jan Dircxe Backer; W = Cornelis Koogie en Pleun 
Meesse), en dat voor de belasting daarop staande 
van ƒ 500 ten gunste van Aryen Symonse 
Verschoor. 

60 / 91 -- 5 juli 1704 
NN de Laat, schout, Jan Cornelisse Klip en Jan 
Aryense Verheul, gezworenen.  
Jan Wierse van der Engh heeft getransporteerd 
aan Maart Jans Meesse eerst de helft van een 
hofstede met huis, berg en schuur bepoting en 
beplanting daarop staande, groot 3 morgen 37 
roeden 6 voet, strekkende voor van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot de halve 
Coolwijkse wegsloot toe (O = de weduwe van NN 
Versluys; W = Lijsbeth Janse Backer) belast met 
een rente van de helft van ƒ 3:7:0 jaarlijks ten 
gunste van de kerk van S.  
Nog een stuk hooiland, groot 1 morgen 4 hond 50 
roeden. gelegen als voren (O = de erfgenamen van 
Van der Toght; W = Cornelis Janse Blonck c.s.).  
Nog een stuk land, groot 4 morgen 12 roeden 6 
voet, gelegen op Benedenkerk nz, in het weer van 
Frans Dutransnoyt.  
Tenslotte nog een stuk hooiland, groot 1 morgen 
25 roeden, gelegen op Benedenheul zz, 
strekkende ter halve dwarssloot van Cornelis Mul 
zuidwaarts tot de Koolwijkse wegsloot toe (O = 
Geerloff Cornelisse; W = de erfgenamen van Johan 
Gordijn). 

60 / 92 -- 29 september 1704 
Gerret Gerretse Hoflant heeft overgedragen aan 
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Elsje Jans Mans, weduwe van Teunis Dircxe 
Koetsier, 3/4 deel in een huis en erf, gelegen op 
het dorp S., strekkende voor van de eigendom van 
het kerkegoed af oostwaarts tot de eigendom van 
Aryen Gerretse (Z = Lauwerens den Boer; N = 
Ingen van Berck), alleen belast met gemene 
dorpslasten. 

60 / 93 -- 29 september 1704 
Elsje Jans Mans, weduwe van Teunis Dircxe 
Koetsier, heeft overgedragen aan Gerret Gerretse 
Hoflant 1/4 deel haar toekomende in de 
windkorenmolen onder S. buiten het dorp aan de 
Koolwijkse weg, belast alleen met verponding. 

60 / 94 -- 18 oktober 1704 
Maarten Bastiaanse heeft getransporteerd aan 
Pieter Maartense een stuk hooiland, groot 2 
morgen, liggend op Benedenkerk nz, strekkende 
voor van de Tiendwetering af noordwaarts op 
over de landscheiding tot aan de Graaf (O = Dirck 
Janse Dionys; W = Cornelis Tijsse), 
gemeenschappelijk in een stuk van 4 morgen van 
de koper. 

60 / 95 -- 27 oktober 1704 
Philibert de Laat, schout, en Jacob Lambert den 
Boer en Maarten Cornelisse Verkayck, 
gezworenen.  
Willem Floren de Lely heeft overgedragen aan Balt 
Jacobse een stuk hennepland met een huisje 
daarop staande, groot 1 hond, staande op 
Benedenkerk zz onder S., strekkende van de halve 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de sloot van het 
armenland van S. (O = Claas den Backer; W = de 
kade). 

60 / 96 -- 10 november 1704 
Nijs Cornelisse Koyman heeft getransporteerd aan 
Aryen Teunisse een stuk hennepland, groot 7 
hond, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
eigendom van Leendert de Reus af zuidwaarts tot 
diens eigendom toe (O = Frederick Lauris den 
Boer; W = de voornoemde Leendert de Reus). 

60 / 97 -- 31 december 1704 
NN de Laat, schout, Hendrick Poot en Jan 
Cornelisse Klip, gezworenen.  
Cornelis Govertse Bosman heeft overgedragen 
aan Samuel Janse de Vinck een huis en erf, 

staande en gelegen op het dorp S., strekkende 
voor van de Achterstraat af noordwaarts tot de 
eigendom van Willem Aryense Kuyff en François 
Dutransnoyt (O = Frans Dutransnoyt; W = het 
kerkgoed), belast met een kapitaal van ƒ 50 ten 
gunste van de secretaris Cornelis Haeck, rente 4%, 
volgens de rentebrief daar van zijnde. 

59 / 67 -- 21 september 1705 
Dirck Gerretse Struys is schuldig aan Alexander 
Kastelijn en Maarten Cornelisse Verkayck als 
armmeesters ƒ 140 wegens koop van voornoemd 
huis en erf. Ondergetekende armmeesters 
erkennen van deze kusting met de rente betaald 
te zijn, zodat deze hierbij wordt geroyeerd, (w.g.) 
Willem Ariense Stolcker en Gerret Gerretse 
Hoflant. 

60 / 98 -- 18 februari 1705 
Sinj. David Smit en Wilhelmus Keul, poorters van 
Gouda, als executeurs van het testament 
(gepasseerd voor notaris Andries Timmer te 
Gouda d.d. 24 januari 1704) van wijlen Jacobus 
Lorijn, in leven poorter van Gouda, hebben 
getransporteerd aan Gerret Gerretse Hofland en 
Willem Aryense Beijerse, als armmeesters van het 
ambacht S., een obligatie van ƒ 800, zijnde de helft 
in een losrentebrief van ƒ 1600 ten laste van het 
gewest Holland, gedateerd 23 november 1637. 

60 / 99 -- 29 mei 1705 
Philibert de Laat, schout, Jacob Laurisse den Boer 
en Gerret Aartse Stolcker, gezworenen.  
Aart Louwen, wonende in Bergambacht, heeft in 
volle eigendom overgedragen aan Joost Nannense 
Boer, mede wonende in Bergambacht, een stuk 
hooiland, groot 2 morgen 3 hond, gelegen in 
Coolwijk, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O = Jan 
Cornelisse Backer; W = Cornelis Janse Heet). 

60 / 100 -- 21 april 1705 
Mr. Carel van der Heyde heeft overgedragen in 
volle eigendom aan Maarten Cornelisse Verkayck 
eerst de helft van een hofstede met huis, en 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
groot in het geheel 9 morgen 4 hond, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende voor van de halve 
weg af noordwaarts tot de landscheiding toe (O = 
de navolgende 2 morgen 2 hond; W = Grietie 
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Zijbrande), liggend gemeenschappelijk met de 
koper.  
Nog 2 morgen 2 hond weiland met een 
boomgaard daarin gelegen, als voren, strekkende 
voor van de weg af noordwaarts tot aan de 
voornoemde hofstede (O = Cornelis en Jan 
Nannense Burger; W = de voornoemde hofstede). 

60 / 101 -- 21 april 1705 
Maarten Cornelisse Verkayck is schuldig aan mr. 
Carel van der Heyden ƒ 1100 wegens voorgaand 
transport; deze som belooft hij in vijf termijnen te 
betalen.  
Carel van der Heyden heeft deze schuld met de 
rente van dien voldaan op 30 juli 1707, daarom 
wordt deze schuldbekentenis bij deze geroyeerd, 
(w.g.) secretaris Cornelis Haeck. 

60 / 102 -- (1705) 
NN de Laat, schout, Gijsbert Dirckse en Mels 
Claase (verder blanco). 

60 / 103 -- 1 mei 1705 
Inge van Berck heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Neeltie Cornelisse, weduwe van 
Jan Janse Schouten, een huis en erf, staande op 
het dorp S., strekkende voor van de straat af 
zuidwaarts tot de eigendom van Elsje Jans Mans 
(O = Aryen Gerretse Verkayck; W = het 
kerkerooster). 

60 / 104 -- 1 mei 1705 
Gerret Hoflandt heeft getransporteerd aan Inge 
Schouten, als getrouwd met Anna Aartse 
Zuytbreock, een huis en erf, staande op het dorp 
S., strekkende van de straat af zuidwaarts tot de 
eigendom van Jan Schaap en Elisabeth Flooren (O 
= de Wijdstraat en Koen Dircxe; W = de weduwe 
van Symon Aryense Bouter), belast met een 
jaarlijkse rente van 6 stuivers ten gunste van de 
kerk van S. en ƒ 0:2:8 ten gunste van de armen van 
S., met een vrij overpad tot het secreet van het 
huisje van Koen Dircxe. 

60 / 105 -- 1 mei 1705 
Philibert de Laat, schout, Hendrick Poot en Jan 
Cornelisse Klip, gezworenen.  
Inge Schouten, als getrouwd met Anna Aartse 
Zuytbroek, heeft overgedragen aah Gerret 
Hofland een huis en erf, staande op het dorp S. in 

de Achterstraat, strekkende van de straat af 
zuidwaarts tot de Put toe (O = Aryen Maartense 
en Geertie Jacobs; W = Dirck Gerretse Struys). 

60 / 106 -- 7 mei 1705 
De schout en Gijsbert Dirkse en Mels Claase. 
gezworenen.  
Cornelis Cop, Johan Timmers, mede erfgenamen 
van Alexander Casteleyn, en als voogd over het 
weeskind van Aryen Blijder en als volmacht 
(gepasseerd voor notaris Arnoldus Gijsbertse te 
Rotterdam op 13 oktober 1704) hebbende van de 
verdere erfgenamen van Neeltie Cornelisse Stolck, 
hebben in volle eigendom overgedragen aan 
Frans, Jan, Lijsbeth en Marrigje Jans Blonck een 
huis en erf staande op Bovenkerk zz., het erf groot 
2 morgen, strekkende voor van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot Cornelis 
Schoonderwoert en Bartholomeus Beenhacker (W 
= de halve gemene steeg en de geslagen 
scheidingspaal van de erfgenamen van wijlen 
Aryen Ingense van Berck en mr. Willem Lacoriere). 

60 / 107 -- 7 mei 1705 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Aryen Maartense Decter een 
stuk weiland met een hooikampje over de 
Tiendwetering, samen groot 1 morgen 4 hond, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
Grietie Aryense (O = Botter de koper; W = Grietie 
Aryense). 

60 / 108 -- 7 mei 1705 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Frans Barentse van der Dus een 
stuk weiland, met een hennepwerf daarin 
gelegen, groot 2 morgen 3 hond, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Tiendwetering 
toe (O = Jacob Gerretse; W = diens erfgenamen). 

60 / 109 -- 7 mei 1705 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Jacob Cornelisse Meesse een 
stuk weiland, groot 3 morgen, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
eigendom van de erfgenamen van Leendert de 
Schoumaacker en Aryen Ghielen af zuidwaarts tot 
de eigendom van Cornelis Colnelisse Coolwijk toe 
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(O = Frans Barentse van der Dus en Marigie 
Drosse; W = de weduwe van Dirck Aartse). 

60 / 110 -- 7 mei 1705 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Alexander Casteleyn een 
hennepwerf met zijn aanpart aan de steeg, groot 
1 hond, gelegen op Benedenkerk zz onder S., 
strekkende van de sloot van Jacob van Berck af 
zuidwaarts tot de eigendom van Jacob Verheul (O 
= Jan Cornelisse Klip of de steeg; W = Hanneman 
Cornelisse Koyman). 

60 / 111 -- 7 mei 1705 
NN de Laat, schout, Jan Cornelisse Klip en Cornelis 
Nannense den Boggende, gezworenen.  
Cornelis Cob en Johan Timmers hebben 
overgedragen aan Maarten Cornelisse Verkayck 
eerst een stuk hooiland, groot 1 morgen 1 hond, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende van de 
Put van de kinderen van Jan Blonck af 
noordwaarts tot de halve Tiendwetering af (O = de 
kinderen van Jan Blonck; W = het navolgende 
stuk).  
Nog een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 3 
morgen 3 hond, gelegen als voren, strekkende 
voor van de halve weg af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = het voorgaande stuk; W = 
de kinderen van Jan Blonck en Cornelis Jan 
Nannense Burger). 

60 / 112 -- 9 mei 1705 
Leendert Cornelisse van der Wilt heeft 
getransporteerd aan Claas Jorisse twee stuks 
weiland, groot 3 morgen, gelegen op Benedenkerk 
zz onder S., strekkende voor van de halve weg af 
zuidwaarts tot de halve Tiendwetering toe (O = 
Leendert Slooten; W = de gemenelandse Vliet), 
belast alleen met verponding. 

60 / 113 -- 9 mei 1705 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Cornelis Janse Blonck een stuk hooiland, groot 
2 morgen 2 hond, gelegen op Benedenkerk nz, 
strekkende voor van de eigendom van Cornelis 
Teeuw af noordwaarts tot de landscheiding toe (O 
= Jan Leendertse Hartogh; W = de gemenelandse 
Vliet). 

60 / 114 -- 9 mei 1705 
NN de Laat, schout, en Gijsbert Dircxe en Mels 
Claase, gezworenen.  
Cornelis Schoonderwoert heeft getransporteerd 
aan Zijbrandt Teunisse van Dam, als getrouwd met 
Anna Dircxe Thoen, een huis en erf met een 
schuur daarop staande, met recht van een 
bierstal, gelegen op Bovenkerk zz onder S., 
strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot aan de Put toe (O = Bartholomeus 
Beenhacker; W = de verkoper). 

60 / 115 -- 9 mei 1705 
Gerret Gerretse Maarsman en Hester Gerretse 
Maarsman hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Jan Cornelisse Klip twee 
hennepwerven, groot samen 1 1/2 hond, gelegen 
op Benedenkerk nz, strekkende voor van de 
eigendom van de koper af noordwaarts tot diens 
eigen toe (O = de koper; W = Cornelis Gerretse). 

60 / 116 -- 9 mei 1705 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Cornelis Gerretse, zoon van 
Gerret Kommerse. 1 morgen hooiland of waarder, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende voor van 
de eigendom van de kinderen van Jan Aryense 
Verheul af noordwaarts tot de landscheiding toe 
(O = Jan Cornelisse Klip; W = Marrij Jan Meesse). 

60 / 117 -- 28 juni 1705 
NN de Laat, schout, Hendrick Poot en Jan 
Cornelisse Klip, gezworenen.  
Claas Frederickse als getrouwd met Barbara Jans 
heeft overgedragen aan zijn zwager Jacob Jacobse 
van Bueren eerst 1/4 deel in een hofstede, met 
huis, berg en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, groot in het geheel 14 morgen, 
gelegen op Benedenkerk nz, strekkende voor van 
de halve Voorwetering af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = Jan Jacobse van Bueren; W 
= Cornelis Janse Mul).  
Nog 1/4 deel in een stuk hooiland, groot 3 morgen 
3 hond, gelegen op Benedenkerk zz onder S., 
strekkende van de halve Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van de kinderen van 
Jan Blonck (O = Claas Aryense Olyslaager; W = 
Nicolaas Hensberck), liggend alles 
gemeenschappelijk met de koper. 
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60 / 118 -- 18 december 1705 
Jacob Laurisse den Boer als plaatsvervanger van 
Philibert de Laat, schout, Hendrick Poot en Jan 
Cornelisse Klip, gezworenen.  
Philibert de Laat, gemachtigde (akte gepasseerd 
27 januari 1700) van zijn broer Pieter de Laat, 
tegenwoordig president burgemeester van 
Schoonhoven, als getrouwd met Maria de 
Lateriere, dochter van Maria van Staale, en als 
zodanig erfgenaam van Daniel van Straale, en 
Margrita Koninx, diens vrouw, mitsgaders van mr. 
Cornelis van Straale, en laatst nog als erfgenaam 
van Cornelia van Straale, hebben verkocht aan Jan 
Kraanhoorn een losrentebrief van ƒ 1060 ten laste 
van het gewest Holland kantoor Gouda, belegd 
door Daniel van Straale, gedateerd 31 mei 1625, 
betaald met ƒ 922:4:0. 

60 / 119 -- 16 januari 1706 
Compareerde Willem Aryense Kuyst heeft 
getransporteert aan Neeltie Meeuse een huis en 
erf op het dorp S. op het kerkhof, strekkende van 
de kerkmuur af oostwaarts tot de eigendom van 
François Dutransoyt (N = Aryen Verkayck en 
Francois Dutransnoyt; Z = Samuel de Vinck). 

60 / 120 -- 27 februari 1706 
NN de Laat, schout, Jan Cornelisse Dionys en 
Symon Maartense Koyman, gezworenen.  
Aryen Jasperse van der Lee heeft in volle 
eigendom overgedragen aan Cornelis Joosten 
Stoorman een stuk wei- ende hennepland, groot 2 
morgen 1 hond, gelegen op Bovenkerknz, 
strekkende van de halve Voorwetering af 
noordwaarts tot de halve Tienwetering toe (O = 
Jan Kannigie; W = NN Hensbeeck). 

60 / 121 -- 22 april 1706 
De schout en Jacobus Hendricxe van der Bergh en 
Hendrick Poot, gezworenen.  
Francijntie Franse Walkier, vrouw van Willem 
Jacobse Verboom, als gemachtigde van haar man, 
heeft verkocht aan Jan Claase Muys en Geerlof 
Cornelisse Dionys als diakenen van de 
gereformeerde kerk van S. een losrentebrief van ƒ 
600 ten laste van het gewest van Holland kantoor 
Gouda, belegd door de vooghden van Thomas 
Janse de Starcke, gedateerd 11 februari 1641. 

60 / 122 -- 1 mei 1706 
Cornelis Gerretse Versluys, Nanne en Jacob Claas 
Dros, Maarten Koyman als voogd over de kinderen 
van Lijsbet Claas, Jacobus Jacobse Dros, Willem 
Cornelisse Kock als getrouwd met Lijsbet Claas 
Dros, Jan Aryense Klaare, getrouwd met Annigje 
Dros, Hanneman Cornelisse Koyman, Maarten 
Cornelisse Koyman, nog de laatste twee als zich 
sterk makende voor Roel Dircxe Quirum als 
getrouwd met Trintie Jans Koevoet, Aryen Janse 
de Jongh als getrouwd met Neeltje Jans Koevoet, 
voorts Maarten Cornelisse Koyman als voogd over 
de minderjarige kinderen van Jan Leendertse 
Koevoet, verwekt bij Marrigje Cornelisse Koyman, 
Gerret Gerretse Maarsman en Hester Gerretse 
Maarsman hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Jan Jacobse van Bueren eerst 
11/12 in een stuk hooiland, groot 3 morgen 3 
hond, gelegen in Lang Schoonouwe onder S., 
strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = de 
kinderen van Hendrik Hoogenboom; W = Jacob 
Lauwerisse).  
Nog 11/12 deel in 1 morgen hooiland, gelegen op 
Benedenkerk zz onder S., strekkende van de 
eigendom van de weduwe Versluys zuidwaarts tot 
de halve Coolwijkse wegsloot toe (O = Jacobus 
Verheul; W = de kinderen van Claas Jan Schouten).  
Nog 11/12 deel in 1 morgen 2 hond weiland, 
gelegen als voren, strekkende van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Tiendwetering 
toe (O = de weduwe Versluys; W = het navolgende 
stuk).  
Nog 11/12 deel in 1 morgen hennepland en griend 
of waarder, gelegen als voren, strekkende van de 
eigendom van de weduwe Versluys zuidwaarts ot 
de halve Tiendwetering toe (O = het voorgaande 
stuk; W = Cornelis Schoonderwoert).  
Tenslotte nog 11/12 deel in 2 morgen weiland, 
gelegen als voren, strekkende van de halve 
Tiendwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
de kinderen van Claas Jan Schouten (O = de 
weduwe Versluys; W = Symon Maartense). 

60 / 123 -- 1 mei 1706 
Cornelis Gerretse Versluys, Nanne en Jacob 
Claasse Dros, Jan Jacobse van Bueren en Maarten 
Cornelisse Koyman, voogden over de kinderen van 
Lijbet Claase Dros, Jacobus Jacobse Dros, Cornelis 
Willemse Kock als getrouwd met Lijsbet Jacobse 
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Dros, Jan Aryense Klaare, als getrouwd met 
Annigie Jacobse Dros, Hanneman Cornelisse 
Koyman, Maarten Cornelisse Koyman en Jan 
Jacobse van Bueren, de drie laatste zich sterk 
makende voor Roel Dircxe Quirum als getrouwd 
met Trintie Janse Koevoet, Aryen Janse de Jongh 
als getrouwd met Neeltje Janse Koevoet, nog Jan 
Jacobse van Bueren en Maarten Cornelisse 
Koyman als voogden over de kinderen van Jan 
Leendertse Koevoet, verwekt bij Marrigje 
Cornelise Koyman, tenslotte Gerret Gerretse 
Maarsman en Hester Gerretse Maarsman, hebben 
in volle eigendom overgedragen aan Cornelis 
Maartense Breetvelt een stuk wei- en hennepland, 
groot 3 morgen 3 hond, gelegen op Benedenkerk 
zz, strekkende voor van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = de 
kinderen van Dirck Aartse; W = Jan Verrijn). 

60 / 124 -- 30 april 1706 
NN de Laat, schout, en Gijsbert Dircxe en Jan 
Cornelisse Dionys, gezworen.  
Jacob Pieterse Joncker, Matthijs Claase van 
Leeuwen als getrouwd met Annigie Pieterse 
Joncker, Jan Pieterse Joncker, Marrigie Pieterse 
Joncker, Aryen Becker en Stintie Becker, allen 
erfgenamen van Willem Joncker en zich sterk 
makende voor Gerret Becker, mede erfgenaam, 
hebben getransporteerd aan Maarten Reyerse 
den Boer op het einde van Bovenkerk een stuk 
hooi- en hennepland, groot 1 morgen 12 hond, 
gelegen op Bovenkerk zz onder S., strekkende 
voor van de eigendom van de koper af zuidwaarts 
tot de eigendom van de secretaris Haeck (O = 
Teunis Janse Backer; W = Jacob laurisse). 

60 / 125 -- 30 april 1706 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Marrijgie Pieterse Joncker een 
rentebrief ten laste van Jan Leendertse Koevoet 
ad ƒ 350 gepasseerd ten overstaan van Adriaan de 
Boer, schout, enz. belegd door Willem Joncker op 
20 juni 1682. 

60 / 126 -- 4 mei 1706 
Jacob van Soelen heeft getransporteerd aan Pieter 
Jacobse Bergers eerst een hofstede met huis, berg 
en schuur, bepooting en beplanting daarop 
staande, groot 5 morgen 3 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwe onder S., strekkende van de halve 

wegsloot af zuidwaarts tot de halve Reesloot en 
de eigendom van Aryen Jasperse van der Lee (O = 
het navolgende stuk; W = Nanne Maloyen).  
Nog een stuk wei- en hennepland, groot 5 morgen 
1 1/2 hond gelegen als voren, strekkende van de 
wegsloot van Jacob Laurisse den Boer en van 
Cornelis Eartse en Pieter Janse Blonck eigendom 
af zuidwaarts tot de eigendom van Jacob Laurisse 
en Cornelis Aartse, en voorts van de 
Tiendwetering af tot de Reesloot toe (O = Jacob 
Laurisse; W = de voornoemde hofstede en Aryen 
van der Lee).  
Nog twee stuks weiland, groot 3 morgen, gelegen 
op Bovenkerk zz, strekkende van de eigendom van 
Mels Claase en Hendrick Steenlant af zuidwaarts 
tot de wegsloot toe (O = het navolgende stuk; W = 
Jan Kannigie).  
Tenslotte nog een stuk hooiland en weiland, groot 
2 morgen 4 hond 50 roeden, gelegen als voren, 
strekkende van de halve Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de wegsloot toe (O = Gijsbert 
Dircxe; W = het voorgaande stuk) belast jaarlijks 
met een rente van 36 1/2 stuivers ten gunste van 
Utrecht. 

60 / 127 -- 4 mei 1706 
Pieter Maartense heeft getransporteerd aan 
Cornelis Teeuwe en Dirck Janse Dionys een stuk 
weiland, groot 1 morgen 87 1/2 roeden, met een 
verponding van een half huis daarop staande, 
gelegen op Benedenkerk zz, strekkende van de 
weg af zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O en 
W = de kopers). 

60 / 128 -- 16 mei 1706 
Aryen Eldertse heeft overgedragen aan Jacobus 
Casteleyn, predikant te Gouda, een stuk wei- en 
hennepland, groot 2 morgen 2 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz onder S. in de Drelekampsweer, 
strekkende voor van de eigendom van de heer van 
Oukoop, Willem Lacorier en de kinderen van Jan 
Blonck zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = 
Bartholomeus Beenhacker; W = de halve 
Tentsloot). 

60 / 129 -- 29 mei 1706 
Philibert de Laat, schout, Hendrick Poot en Symon 
Koyman, gezworenen.  
Pieter Cornelisse en Hendrick Nannense de 
Boggende en Mees Claasse Coolwijk hebben 
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overgedragen aan Pieter Meesse een uitgraven 
erf, waarop gestaan heeft een huis, gelegen aan 
de Goudse weg op Benedenkerk nz, strekkende 
van de Kleine Vliet westwaarts tot de gemene 
sloot (Z = de Kleine Vliet; N = Frans Barentse van 
der Dus). 

60 / 130 -- 29 mei 1706 
Secretaris Cornelis Haeck als aangestelde curator 
van de geabandonneerde boedel van Claas Dircxe 
Backer heeft overgedragen aan Pieter Nannense 
de Boggende een hennepwerf, groot 1 hond, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
eigendom van Arien Maartense Decker af 
zuidwaarts tot de eigendom van Bartholomeus 
Beenhacker (O = de koper; W = de voornoemde 
Aryen Maartense Decker). 

60 / 131 -- 29 mei 1706 
Leendert Cornelisse van der Wilt heeft 
getransporteerd aan Claas Jorisse een stuk 
hooiland met een gebroken hennepwerf daarin 
gelegen, groot 4 morgen 4 hond 50 roeden, 
gelegen op Benedenkerk zz onder S., strekkende 
van de Tiendwetering af zuidwaarts tot de halve 
Reesloot toe (O = Leendert Slootie; W = Cornelis 
Leendertse) belast met een rentebrief van ƒ 200 
ten gunste van Mels Claase Coolwijk. 

60 / 132 -- 9 juni 1706 
Philibert de Laat, schout, Jan Cornelisse Dionys en 
Hendrick Poot, gezworenen.  
Francina Schut, weduwe en boedelhoudster van 
wijlen Joost van Sorgel, heeft overgedragen aan 
Jan Cornelisse Post een huis, erf en uiterdijk aan 
de Stolwijkersluis, strekkende van de binnenkant 
van de dijk af noordwaarts tot de halve IJssel toe 
(O = Crijn Tijsse; W = NN Swanenburg en de wijk 
van S.), belast met het maken van de dijk en 
bruggedijk. 

60 / 133 -- 9 juni 1706 
Jan Cornelisse Post erkent deugdelijck schuldig te 
zijn aan Franscina Schut de som van ƒ 900 wegens 
koop van voornoemde huis, erf en uiterdijk, rente 
4%. 

60 / 134 -- 28 augustus 1706 
Secretaris Cornelis Haeck heeft overgedragen aan 
Jan Cornelisse Poot een stuk hooiland groot 2 

morgen, gelegen op Benedenkerk zz onder S., 
strekkende van de halve Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de halve Coolwijkse wegsloot toe 
(O = de weduwe Versluys; W = Aryen Ghielen). 

60 / 135 -- 26 oktober 1706 
Tijs Cornelisse Bosch en Lauris Cornelisse Bosch 
hebben getransporteerd aan Jan Hendricxe de Vrij 
een stuk hooi- en hennepland, groot 2 morgen, 
gelegen op Benedenkerk nz onder S., strekkende 
van de landscheiding af noordwaarts tot de Graaf 
(O = de kinderen van Grietie Vosse; W = Claas 
Aryense Olislaager). 

60 / 136 -- 6 november 1706 
De schout en Hendrick Poot en Symon Koyman, 
gezworenen.  
Aryen Aryense Boer heeft overgedragen aan 
Cornelis Willemse Klip een huis en erf, staande op 
Benedenkerk nz, onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de halve Voorwetering af 
noordwaarts tot de eigendom van Martintie 
Wouterse den Haan c.s. (O = Jan Verrijn; W = 
Martintie Wouters). 

60 / 137 -- 6 november 1706 
Maria Wouters Hoogenboom, weduwe en 
boedelhoudster van wijlen Floris Symonse 
Hoogenboom, heeft overgedragen aan Jacob 
Claasse Moenee een stuk hooiland, groot 3 
morgen, gelegen in Coolwijk onder S., met de 
koper gemeenschappelijk in een stuk van 6 
morgen, strekkende voor van de Coolwijkse 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = 
Claas Willemse Verdoolt; W = Gerret Aartse). 

60 / 138 -- (1707) 
Dirck Huygen Pauw, wonende in den Achterbroek 
onder de jurisdictie van Berkenwoude, verklaarde 
onherroepelijk te schenken aan zijn zoon Pieter 
Dircxe Pauw een stuk hooi- en hennepland, groot 
1 morgen 2 hond 25 roeden, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de landscheiding 
af tot de Kaarsloot toe (O = Jan Huygen; W = 
Leendert Slootie).  
De voornoemde Pieter Dircxe Pauw verklaarde de 
voornoemde schenking te accepteeren. 

60 / 138 -- 21 februari 1707 
Jan Willemse Diony en Willem Koyman als 
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getrouwd met Trintie Willemse Diony hebben 
overgedragen aan Cornelis Willemse Diomys, 
Aryen Willemse Dionys , Ootje Willemse Dionys en 
Neeltie Willemse Dionys 2/7 deel in een stuk 
hooiland, groot 3 morgen 3 hond, gelegen in Lang 
Schoonouwe, strekkende voor van de wegsloot af 
zuidwaarts tot de Reeslot toe (O = NN Loyckerhelt 
en Eybert Aryense; W = Elisabeth Hensrikse 
Hoogenboom en Cornelis Haeck). 

60 / 139 -- 21 februari 1707 
Philibert de Laat, schout, Maarten Aryense den 
Boer en Jan Cpornelisse Dionysm, gezworenen.  
Adriaan Bisdom, secretaris van Haastrecht, als 
mede curator van de geabandonneerde boedel 
van wijlen Adriaan den Boer, volgens akte van 
curatele van 4 oktober 1706, heeft 
getransporteerd aan zijn mede curator Cornelis 
Haeck, secretaris alhier, twee hennepwerven 
gelegen op Bovenkerk zz, groot 2 hond, 
strekkende voor van de eigendom of van de 
dwarssloot van Gerret Aartse af zuidwaarts tot de 
wegsloot toe (O = Cornelis Dircxe; W = Gerret 
Aartse). 

60 / 140 -- 21 februari 1707 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Pleun Meesse een stuk 
hennepland, griend of waarder, groot 25 roeden, 
gelegen in het Hofland onder de jurisdictie van S., 
in het stuk van juffrouw De Man. 

60 / 141 -- 7 maart 1707 
Bartholomeus Beenhacker heeft getransporteerd 
aan Willem Aryense Stolcker een stuk wei- en 
hennepland, groot 4 morgen, gelegen op 
Bovenkerk nz, strekkende voor van de halve 
Voorwetering af noordwaarts tot de eigendom 
van Maarten den Boer (O = Grietje Aryense; W = 
de weduwe Gordijn), belast met een kapitaal van ƒ 
700 ten gunste van Jacobus Casteleyn, predikant 
te Gouda. 

60 / 142 -- 4 april 1707 
Jacob Crijnenman heeft in volle eigendom 
overgedragen aan Jacob Janse Baas een voorhuis, 
schuur en boomgaard, staande op Beijerse nz 
onder S., strekkende voor van de halve 
Voorwetering af noordwaarts tot de middelmeut 

van de voornoemde koper (O = de koper zelf; W = 
Pieter Janse Vervliet). 

60 / 143 -- 16 april 1707 
Willem en Gerret Aryense, zowel voor henzelf en 
als zich sterk makende voor haar zuster Grietje 
Aryense, hebben getransporteerd aan Jacob 
Crijnenman twee uitgegraven hennepwerven, 
samen 3 hond land, gelegen in het Hofland onder 
S., strekkende voor van de Groote Vliet af 
oostwaarts tot de halve Kadesloot toe (O en Z = 
Atris Pieterse; N = Claas Willemse van der 
Sprongh). 

60 / 144 -- 2 mei 1707 
Philibert de Laat, schout, Maarten Aryense Boer 
en Jan Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Aart Cornelisse en Cornelis Haeck als curators van 
de insolvente boedel van wijlen Cornelis 
Schoonderwoert, hebben getransporteerd aan 
Jacobus Casteleyn, predikant te Gouda, een huis 
en erf op het dorp S., strekkende voor van de 
halve Voorwetering af zuidwaarts tot en met het 
gemene erf tot de eigendom van de kinderen van 
Jan Blonck toe (O = de navolgende schuur en erf; 
W = Cornelis Kommerse Hoogendoorn en het 
gemene erf).  
Nog een schuur en erf, staande als voren, 
strekkende mede van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van mede de 
kinderen van Jan Blonck (O = Zijbrant Teunisse van 
Dam; W = het voornoemde huis en gemene erf 
van Cornelis Kommerse Hoogendoorn), belast ten 
gunste van het voornoemde huis en huizing van 
Cornelis Kommerse Hoogendoorn achter de Put 
met overpad ter breedte van 7 voet, de voet 
gerekent tegen 12 duim.  
Nog 2 hond elsgriend, gelegen in het Kerkeland 
onder S., strekkende van de eigendom van de 
koper af zuidwaarts tot de eigendom van Cornelis 
Willemse (O = NN Wijckerhelt; W = Jan Cornelis 
Backer).  
Tenslotte nog 1 morgen 5 hond wei- en 
hennepland gelegen op Benedenkerk zz onder S., 
strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van Symon 
Maartense Koyman toe of diens dam (O = de 
weduwe van Leendert Versluys; W = Maarten 
Cornelisse Verkayck). 
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60 / 145 -- 2 mei 1707 
Voornoemde comparanten hebben nog 
getransporteerd aan Cornelis Kommerse 
Hoogendoorn een huis en erf op het dorp S., 
strekkende voor van de gemene gang tot de 
eigendom van de kinderen van Jan Blonck, en 
voorts tot achter op de Put, met een 
gemeenschappelijk pad van 7 hond voeten breed 
(O = Jacobus Casteleyn; W = de kinderen van Jan 
Blonck). 

60 / 146 -- 2 mei 1707 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Cornelis Joosten Stoorman een 
stuk hooiland, groot 1 morgen 3 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz onder S., strekkende van de koper 
eigendom af zuidwaarts tot de eigendom van 
Gerret Aartse (O = Jan Joosten Stoorman; W = 
Gijsbert Dircxe). 

60 / 147 -- 24 juni 1707 
NN de Laat, schout, Jocobus Romeyn en Symon 
Maartense Koyman, gezworenen.  
Willem Romeyn en Aryen Hendricxe Lindemans, 
als getrouwd hebbednde Neeltie Romeyn, hebben 
overgedragen in volle eigendom aan Aryen 
Aryense Boer een stuk hooi- en hennepland, groot 
1 1/2 morgen, gelegen op Bedenkerk zz onder S., 
strekkende voor van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de Tiendwetering toe (O = Lijsbeth 
Backers; W = de weduwe Versluys). 

60 / 148 -- 14 mei 1707 
Dirck Huygen heeft getransporteerd aan Paulus 
Aryense Jongeneel een stuk hooi- en hennepland, 
groot 1 morgen 2 hond 25 roeden, gelegen op 
Benedenheul nz onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de landscheidinge af tot de halve 
Kadesloot toe (O = Jan Huygen; W = Leendert 
Slootje). 

60 / 149 -- 21 mei 1707 
NN de Laat, schout, Maarten Aryense den Boer en 
Jan Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Pieter Meerman, koopman te Rotterdam. 
weduwnaar en geïnstitueerde erfgenaam van 
Anna van Duyn, die in haar leven mede erfgenaam 
is geweest van Willemina Eelhoudts, in haar leven 
laatst weduwe van mr. Egidius Groennings, in 
leven raat in de vroedschap en burgermeester van 

Rotterdam, heeft overgedragen in volle eigendom 
aan Claas Willemse van der Sprongh eerst een 
hofstede met huis, berg en schuur, bepoting en 
beplanting daarop staande, groot 4 morgen 1 
hond 50 roeden, gelegen op Bovenkerk nz onder 
S., strekkende voor van de halve Voorwetering af 
noordwaarts tot de landscheiding toe (O = het 
navolgende stuk; W = Mels Claasse c.s.).  
Nog een stuk wei- en hennepland, groot 4 
morgen, gelegen als voren, strekkende van de 
halve Voorwetering af noordwaarts tot de 
Bilwijkse landscheiding toe (O = Nicolaas 
Hensbeeck; W = de voornoemde hofstede).  
Nog een stuk wei- en hennepland, groot 2 morgen 
1 hond, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende voor 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O en W = Gijsbert Dircxe).  
Tenslotte nog een stuk weiland, groot 1 morgen 4 
hond 50 roeden, gelegen als voren, strekkende 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = de kinderen van Dirck 
Aartse; W = Mels Claasse), belast met ƒ 1:8:0 ten 
gunste van kantoor Utrecht. 

60 / 150 -- 21 mei 1707 
Claas Willemse Sprongh is schuldig aan Pieter 
Meerman, koopman te Rotterdam, ƒ 2800 wegens 
koop op heden door hem gedaan, rente 4%.  
Pieter Meerman heeft als mede erfgenaam van 
wijlen zijn vader Pieter Meerman bij 
boedelscheiding deze obligatie toebedeeld 
bekomen en heeft die voor voldaan gekwiteerd op 
28 november 1741; geregistreerd door de 
secretaris, 8 december 1741. 

60 / 150 -- 2 juni 1707 
Swaantje Jacobs, weduwe van Hendrick 
Steenlandt, heeft geschonken aan haar zoon Jacob 
Bernard Koyman een hofstede, groot 3 morgen, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de dwarssloot van 
Pieter Jacobse (O = Mels Claasse; W = Jan 
Kannigie.  
Nijs Cornelisse Koyman, Jacob Claasse, Claas 
Hendricxe Steenland, Jan Willemse Hartogh, als 
getrouwd met Cornelia Hendricxe Steenland, Claas 
Willemse van der Sprongh als getrouwd met 
Marrigje Hendricxe, Leendert Cornelisse als 
getrouwd met Maggeltje Hendricxe, allen 
kinderen en erfgenamen van de voornoemde 
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Swaantje Jacobs, verklaarden in deze schenking 
volkomentlijck toe te stemmen. 

60 / 151 -- 14 september 1707 
Franscois Dutransnoyt als gemachtigde (volmacht 
gepasseerd op 7 maart 1707) van Bartholomeus 
Beenhacker, wonende te Schoonhoven, verzoekt 
willig decreet jegens allen die enig recht willen 
pretenderen op een hofstede met huis, berg, 
bepoting en beplantinghe en schuur daarop 
staande, groot 3 morgen 1 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz onder de jurisdictie van S., 
strekkende van de halve Voorwetering af 
zuidwaarts tot de dwarssloot van Marrigje 
Willemse (O = de erfgenamen van Jan Verhoef; W 
= Jacob Casteleyn).  
Nog op een stuk weiland, groot 2 morgen 3 hond, 
gelegen als voren, strekkende van de eigendom 
van Aryen Maartense af zuidwaarts tot de 
Schoonouwense weg toe (O = Marrigje Willemse; 
W = de gemenelandse Vliet). 

60 / 152 -- 5 oktober 1707 
Philibert de Laat, schout, Maarten Aryense Boer 
en Jan Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Adriaan Bisdom, secretaris te Haastrecht, en 
Cornelis Haeck, secretaris alhier, beiden als 
curators van de geabandonneerde boedel van 
wijlen Adriaan Boer, hebben overgedragen aan 
Gerret Aartse Stolcker eerst een hooikampje, 
elsgriend en vogelkooi, samen groot 1 morgen, 
gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
eigendom van Cornelis Schoonderwoert af 
zuidwaarts tot de sloot van de werven (O = 
Cornelis Dircxe; W = de navolgende 1 morgen 3 
hond).  
Nog een stuk wei- en hennepland, groot 1 morgen 
3 hond, gelegen als voren, strekkende van de 
eigendom van Cornelis Schoonderwoert af 
zuidwaarts tot de Schoonouwense wegsloot toe 
(O = het voorgaande stuk land en Cornelis Haeck; 
W = Cornelis Aartse en Pieter Janse Blonck). 

60 / 153 -- 19 november 1707 
NN de Laat, schout, Jacobus Romeyn en Symon 
:Koyman, gezworenen.  
Aryen Huybertse van Dam en Pieter Jacobse 
Berger, als armmeesters van S., hebben in volle 
eigendom overgedragen aan Crintje Jans, weduwe 
van Claas Butter, een huis en erf aan de 

Goudseweg onder de jurisdictie van S., strekkende 
voor van de Kleine Vliet af westwaarts tot 
dezelfde Frans van der Dus (Z = dezelfde Frans van 
der Dus; N = Jacob Willemse Ouderkerker). 

60 / 154 -- 19 november 1707 
Leendert Jacobse de Reus en Pleuntje Jans, 
echtpaar, hebben in volle eigendom overgedragen 
aan Pieter Janse Blonck een stuk wei- en hooiland, 
groot 3 morgen 4 hond 50 roeden, gelegen op 
Beijerse zz onder S., strekkende voor van de halve 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Pieter Janse van der 
Heuvel; W = Cornelis Outshoorn). 

60 / 155 -- 12 januari 1708 
Mees Pieterse Vervliet heeft getransporteerd aan 
Crijn Jacobse, Symon Jacobse en Cornelis Aartse 
Hey ca. 3 morgen land en portie in huis, berg en 
schuur, gelegen gemeenschappelijk in de hofstede 
van de kinderen van Jan Pieterse, groot in het 
geheel 12 morgen 3 hond, liggend op Beijerse zz. 

60 / 156 -- 12 januari 1708 
Voornoemde Mees Pieterse heeft nog 
overgedragen aan Crijn en Symon Jacobse 1/3 
deel in een viertel hooi-, wei- en hennepland, 
groot 3 morgen, gelegen in het Beijerse bos onder 
S., strekkende van de Boswetering af zuidwaarts 
op tot de Stolwijker landscheiding toe (O = Pieter 
Janse Tros; W = Grietje Aryense).  
Nog 1/3 deel in een stuk wei- en hooiland, groot 5 
hond, gelegen als voren in de hofstede van de 
kinderen van Jan Piet. 

60 / 157 -- 9 april 1708 
Dirck en Aryen Cornelisse Teeuw hebben 
overgedragen aan Aryen Wouterse voor de helft 
en aan Pieter Aryense Potuyt en Aryen Aryense 
voor de wederhelft eerst een stuk hooiland, groot 
1 morgen 3 hond, gelegen op Benedenkerk nz 
onder S., strekkende van de halve kampsloot af 
van Grietje Zibrantse noordwaarts tot de 
Achterbroekse eigendom toe (O = de armen van 
Berkenwoude; W = het navolgende stuk).  
Tenslotte nog 2 morgen hooi- en hennepland, 
gelegen als voren, strekkende van de halve 
landscheiding af noordwaarts tot de 
Achterbroekse eigendom toe (O = het voorgaande 
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stuk; W = de kinderen van Aryen Willemse 
Jongeneel). 

60 / 158 -- 27 april 1708 
Philibert de Laat, schout, Hendrick Nennense den 
Boggende en Leendert Aryense Verheul, 
gezworenen.  
Geerlof Cornelisse heeft overgedragen in volle 
eigendom aan Cornelis Janse Blonck een stuk 
hooi-, wei- en hennepland, groot 2 morgen 2 
hond, gelegen op Benedenkerk nz onder S., 
strekkende voor van de weg af noordwaarts tot de 
eigendom van de Ouderkerkse Volck (O = de 
kinderen van Aryen Aelbertse; W = Claas Jorisse). 

60 / 159 -- 7 mei 1708 
Dirck Aryense en Symon Cornelisse Teeuwe 
hebben getransporteerd aan Aryewn Cornelisse 
Evengroen eerst een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot 2 morgen, gelegen op 
Benedenkerk nz, strekkende van de landscheiding 
af tot ten halve Kadesloot toe (O = de weduwe van 
Gijsbert Goossense c.s.; W = Jan Huygen Pauw).  
Nog een stuk hooi- en hennepland, groot 7 hond, 
gelegen en strekkende als voren (O = de kinderen 
van Nanne Aryense den Boer c.s.; W = Cornelis 
Teeuwe en de halve Kadesloot). 

60 / 160 -- 7 mei 1708 
Aryen Gerretse van Vliet, als getrouwd met 
Annigje Jans Verhoef, Leendert Jan Schouten, als 
getrouwd met Maria Jans Verhoef, samen voor de 
helft, voorts als voogden en administrateurs over 
de goederen en persoon van Aryen Janse Verhoef 
voor 1/4, Willem Ariense Klaare, als getrouwd met 
Lijsbeth Janse Snoeck, en nog de voornoemde 
Aryen Gerretse van Vliet en Leendert Jan 
Schouten als voogden over de persoon en 
goederen van Jan Teunisse, Pieter Teunisse, 
Cornelis Teunisse en Catrina Teunisse Snoeck, in 
hun respective hoedanigheiden samen voor 1/4 
deel, allen kinderen en kleinkinderen en 
erfgenamen van wijlen Jan Eeuwoutse Verhoef de 
Jonghe, hebben overgedragen aan Jacobus 
Oosterlijn, predikant te Gouda, een hofstede met 
huis, berg en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, staande op Bovenkerk zz, groot 2 
morgen 12 hond, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de sloot van de 
kinderen van Willem Huybertse (O = de 

gemenelandse Vliet; W = de koper zelf), belast 
met het maken van kadewegen en banwerk voor 
het stuk van de kinderen van Willem Huybertse. 

60 / 161 -- 12 mei 1708 
De schout en Maarten Aryense de Boer en Willem 
Aryense Stolcker, gezworene.  
Claas Willemse van der Sprongh heeft 
getransporteerd aan Pleun Meesse een 
hennepwerf, groot 2 hond, gelegen in het Hofland 
onder de jurisdictie van S., strekkende voor van de 
Goudse Vliet af oostwaarts tot de halve sloot van 
Pieter Janse Vervliet (Z = Jacob Crijnemans c.s.; N 
= Pieter Janse Vervliet). 

60 / 162 -- 13 mei 1708 
Adriaan Bisdom, secretaris te Haastrecht, en 
Cornelis Haeck, secretaris alhier, als curators van 
de geabandonneerde boedel van Ariaan de Boer, 
hebben overgedragen aan mr. Adriaan de Grande, 
secretaris te Gouda, een losrentebrief van ƒ 500 
ten laste van het gewest Holland, belegd door 
Leendert Cornelisse en gedateerd 26 mei 1625. 

60 / 163 -- 17 mei 1708 
Jacobus Casteleyn, predikant te Gouda, heeft 
getransporteerd aan Huybert Claase Coolwijk het 
restant van een rentebrief, nog inhoudende een 
kapitaal van ƒ 600, oorspronkelijk in het geheel ten 
laste van Cornelis Hannemanse en Grietje Aryens, 
en nu van Leendert de Reus, gepasseerd ten 
overstaan van Hendrick Poot, schout te S., enz. op 
14 april 1687. 

60 / 164 -- (1709) 
Gelijkluidende akte als voorgaande. 

60 / 165 -- 19 april 1709 
Adriaan Haeck, wonende te Gouda, als 
gemachtigde van Hendrick van Duyn, meester 
schoenmaker wonende in Den Haag, als getrouwd 
met Catharina Haeck, sinj. Hermabus la Maitre en 
Herpen Horenburgh, beiden wonende in Den 
Haag, als voogden over Adriaan Haeck en nog 
dezelfde La Maitre en Horenburgh als 
gemachtigden van Johannes Haeck, klerk in de 
bank van lening te Haarlem (de eerste volmacht 
gepasseerd voor notaris Symon Knol in 's-
Gravenhage op 10 april 1709 en de andere voor 
notaris Cornelis Baart op 6 april 1709) hebben in 
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die hoedanigheid getransporteerd aan Reyer 
Molenaar een losrentebrief van ƒ 40 jaarlijks, 
hoofdsom ƒ 1000 ten laste van het gewest Holland 
op naam van Reyer Erasmus, gedateerd 6 juni 
1642. 

60 / 166 -- 6 mei 1709 
Pieter den Boer als zich sterk makende voor Jan en 
Bastiaan den Boer, Cornelis Nannense den 
Boggende, zowel voor zichzelf als zich sterk 
makende voor zijn moeder Trintje Aryense, 
hebben getransporteerd aan meester chirurgijn 
Cornelis Geretsteyn een uitgegraven erf, waar 
voor deze een huis heeft op gestaan, liggend op 
Benedenkerk zz (O = Jacob Gerretse Hoflandt of 
de heining; W = de gemenelandse Vliet). 

60 / 167 -- 7 mei 1709 
Cornelis van Aalst heeft overgedragen aan Gerrit 
Aartse Stolcker een hofstede met huis, berg, 
bepoting daarop staande, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de Bilwijkse 
landscheiding toe (O = IJsbrant de Ruyter; W = Jan 
Jacobse en Maarten Cornelis Koyman).  
Voorts nog 4 hond hennepland griend, strekkende 
van de dwarssloot van Maarten en Hanneman 
Cornelis Koyman af noordwaarts tot de Bilwijkse 
landscheiding toe (O = de voornoemde hofstede; 
W = Aryen Maartense Decker). 

60 / 168 -- 16 juli 1709 
Marijtge Claas van de Linde, als transport 
hebbende van Johan de Mey, heer van Lekkerland, 
en diens vrouw Johanna van der Dusse, heeft in 
die hoedanigheid getransporteerd aan haar zuster 
Gerretje van der Linde een losrentebrief van ƒ 100 
per jaar, hoofdsom ƒ 2500 ten laste van het 
gewest Holland, gedateerd 24 november 1634. 

60 / 169 -- 2 december 1709 
NN de Laat, schout, Jan Aryense Verheul en 
Hendrick Nannense de Boggende, gezworenen.  
Elsje Jans Man, weduwe van Teunis Dircxe 
Koetsier, heeft overgedragen aan Emmetje 
Bastiaans een huis en erf, staande op S., 
strekkende van de straat af oostwaarts tot de 
eigendom van Aryen Gerretse Verkayck (Z = 
Laurens den Boer; N = Neeltje Cornelis, weduwe 
van Jan Janse Schouten). 

60 / 169 -- (1709) 
Aryen Eldertse Cappelenaar heeft overgedragen 
aan Cornelia Dircxe Verstraate een huis en erf, 
staande op het kerkhof alhier, strekkende van de 
eigendom van de kerk af zuidwaarts tot de 
Kijckaars toe (O = Leentje Leendertse; W = de 
kinderen van Gerret Dircxe Struys en Cornelis 
Meesse), belast met een kapitaal van ƒ 225, ten 
gunste van Cornelis Kommerse Hoogendoorn. 

60 / 170 -- 18 januari 1710 
Nijs Cornelisse Koyman heeft overgedragen aan 
Jan Kock een vogelkooi, groot 2 morgen 12 hond, 
op de zuidzijde van Kort Schoonouwe, strekkende 
van de eigendom van de koper af en Daam 
Louwen zuidwaarts tot de Bergambachtse 
landscheiding toe (O = de koper; W = Daam 
Louwen). 

60 / 170 -- (1710) 
Aryen Elderse Cappellenaar heeft nog 
getransporteerd aan Hendrick van der Berg een 
huis en erf te S., strekkende van de eigendom van 
de kerk af zuidwaarts tot de Kijckaart toe (O = 
Leendert Leendertse; W = de kinderen van Gerret 
Dircxe Struys en Cornelis Meese). 

60 / 171 -- 6 februari 1710 
Jacob Cornelisse, tegenwoordig woonende aan de 
Schraafse weg, heeft overgedragen aan Gerret 
Aryense Stolcker, mede wonende aan de 
Schraafse weg, een losrentebrief van ƒ 400 ten 
laste van het gewest Holland op naam van Aryen 
Gerretse, ten kantore van Gorinchem en het land 
van Arkel, gedateerd 26 juli 1687. 

60 / 172 -- 3 maart 1710 
Maarten Aryense den Boer en Jacobus Bouwense, 
Jacob Bouwense en Jacob Claasse.hebben 
getransporteerd aan Jan Willemse Dionys een half 
huis en erf, staande op de Tentweg onder S., 
strekkende van de middenmuur van Cornelis Janse 
Backer zuidwaarts tot de eigendom van Jacob 
Janse c.s. 

60 / 173 -- 21 april 1710 
Maarten Aryense de Boer, Marrigje Bouwens, 
Dirck Bouwens, Jacobus Bouwens, Jacob Bouwens 
en Jacob Claasse hebben overgedragen aan Jan 
Franse Molenaer een hennepwerf, groot 3 hond, 
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gelegen in het Vrijland onder S., strekkende van 
de Gouderakse landscheiding af tot de Beijerse 
wetering toe (O = Cornelia Cotterus; W = de 
koper). 

60 / 174 -- (1710) 
Jan Aryense Goethart, Adriaan Maartense, Arien 
Maartense, Jacob Aryense Goethart, Jan Jacobse 
van Vliet, Pieter Willemse Hillinghwerf en Jan 
Willemse hebben getransporteerd aan Claas Janse 
Blonck eerst een stuk land, groot 2 morgen 3 
hond, gelegen op Beijerse nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de 
Tiendwetering toe (O = Pieter Janse Tros; W = 
Cornelis Leendertse van der Pols).  
Nog een stuk land, groot 5 hond, gelegen als 
voren, genaamd Den Drooger, strekkende van de 
halve dwarssloot van Cornelis Outshoorn af tot de 
Tiendwetering toe (O = mr. Cornelis Outshoorn; W 
= Pieter Janse Tros en Cornelis Leendertse van der 
Pols). 

60 / 175 -- 8 mei 1710 
Maarten Aryense den Boer heeft getransporteerd 
aan zijn broer Aryen Arynese de Boer een stuk 
wei-, hooi- en hennepland, groot 3 morgen 25 
roeden, gelegen in het Hofland onder S., 
gemeenschappelijk met de koper in een stuk vam 
6 morgen 12 hond, strekkende van de Kadesloot 
noordwaarts tot de dwarssloot van juffrouw De 
Man (O = Grietje Aryense; W = juffr. De Man). 

60 / 176 -- 8 mei 1710 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Jacob Claasse Loy een huis en erf, staande op 
dit dorpe, strekkende voor van de straat af 
noordwaarts tot de sloot van de kinderen van 
Cornelis Aryense Dionys (O = de genoemde 
kinderen; W = de verkoper). 

60 / 177 -- 15 mei 1710 
Jan Teunisse Blancker en Leentje Jans, echtpaar, 
hebben overgedragen aan Dirck Bouwens een half 
hofstedeke met de helft van het huis, berg en 
schuur, bepoting en beplanting daarop staande, 
waarvan de wederhelft toebehoort aan Maarten 
Janse Capiteyn, groot in het geheel 18 morgen, 
gelegen op Benedenheul zz, strekkende van de 
Huisweg af zuidwaarts tot de Stolwijkse wegsloot 

toe (O = Claas Jorisse en Nicolaas Nensbeeck; W = 
Claas Jorisse). 

60 / 178 -- 17 mei 1710 
Teunis Claasse Benschop en Gerret Aryense van 
Vliet hebben getransporteerd aan Nijs Janse 
Ruyter een stuk hooiland, groot 11 hond, 
strekkende van de Tiendwetering af noordwaarts 
tot de Bilwijkse landscheiding toe (O = Jacob 
Cornelisse Koyman; W = de koper). 

60 / 179 -- 17 mei 1710 
Jan Joosten Stoorman heeft overgedragen aan zijn 
broer Cornelis Joosten Stoorman eerst een stuk 
wei-, hooi- en hennepland, groot 3 morgen 1 
hond, gelegen op Bovenkerk zz, strekkende van de 
Voorwetering af tot op de koper (O = de koper; W 
= Jacob Claasse).  
Nog een stuk wei- en hennepland, groot 5 hond 50 
roeden. gelegen als voren in een stuk 
gemeenschappelijk met Claas Joosten Stoorman 
van 1 morgen 5 hond, strekkende van de koper af 
tot de landscheiding toe (O = de erfgenamen van 
Renger Nannense; W = de kinderen van Leendert 
Janse Coolwijk). 

60 / 180 -- 17 mei 1710 
NN de Laat, schout, Pieter Jacobse Berger en Claas 
Jacobse Blonck, gezworenen.  
Jacob Claasse Moen voor zijn zoon Claas Jacobse 
Moen voor 1/3, Wouter Janse Hoogenboom voor 
1/6, Jacobus van Oostrum als getrouwd met 
Jannigje Hoogenboom voor 1/6, Dirck Leendertse 
van der Helm als getrouwd met Niesje 
Hoogenboom, Geertruyt Hoogenboom zowel voor 
haarzelf als voor haar broer Symon Hoogenboom, 
mede voor 1/3, hebben getransporteerd aan 
Cornelis Joosten Stoorman een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot 2 morgen 3 hond 50 roeden, 
gelegen op Benedenkerk zz, strekkende voor van 
de Voorwetering af tot de sloot van Jacob Claasse 
(O = Jacob Claasse; W = Jan Joosten Stoorman). 

60 / 181 -- 27 september 1710 
Grietje Aryense, weduwe van Aryen Willemse, 
heeft overgedragen aan Claas Cornelisse van Dam 
een huis en erf op de Goudseweg, strekkende van 
de weg af westwaarts tot de sloot van Stintje den 
Boggende (Z = Aryen den Kuyper c.s.; N = de 
kinderen van Gerrigje Bosch). 
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60 / 183 -- 3 november 1710 
Pleuntje Jans, weduwe van Leendert Janse de 
Reus, voor de ene helft, en Cornelis Leendertse 
Schep en Mees Heymisse als voogden over de 
minderjarige voor- en nakinderen van de 
voornoemde Leendert de Reus, en nog Geerlof 
Korsiaanse als getrouwd met Neeltje de Reus, 
samen voor de wederhelft, hebben overgedragen 
aan Pieter Janse Bloos 1/2 morgen hooi- en 
hennepland, gelegen op Beijerse nz onder S., 
strekkende van de Tiendwetering af noordwaarts 
tot de Gouderakse landscheiding toe (O = Cornelis 
Outhoorn; W = Claas Janse Blonck). 

60 / 184 -- 3 december 1710 
Voornoemde comparahten hebben nog 
overgedragen aan Willem Janse van Rosse een 
kamer en erf voor de kamer met een vrije uitgang 
op de weg, liggend in de huizing van de koper en 
Willemtje Geerlofse, op Beijerse nz, alles volgens 
de lootcedulle daarvan zijnde. 

60 / 184 -- (december 1710) 
Helene Symonse, weduwe van Cornelis Aryense, 
heeft overgedragen aan Hendrick van den Bergh 
een erf, alwaar een huis op gestaan heeft, gelegen 
in de Achterstraat op het dorp S., strekkende voor 
van de straat tot op de eigendom van François 
Dutransnoyt (O = Cornelis en Pieter Aryense 
Bouter; W = Cornelis Janse Bouter). 

60 / 185 -- 13 december 1710 
Pieter Jacobse Berger, als representerend de 
ondergenoemde schout, Claas Blonck en Cornelis 
Cornelisse Coolwijk, gezworenen.  
Philibert de Laat, als gemachtigde van Jaen Poock 
van Bagge (Vagge ?) als getrouwd met Martina 
van Dam, mede erfgenaam van Agatha van 
Souburgh, weduwe van mr. Johan Thiens, bij 
boedelscheiding d.d. 14 oktober 1708, 
onderhands aangegaan, heeft getransporteerd 
aan de armmeesters van S. een losrentebrief van ƒ 
12 per jaar, hoofdsom ƒ 300 ten laste van het 
gewest Holland kantoor Gouda, gedateerd 18 
januari 1644. 

60 / 186 -- 13 december 1710 
Nog heeft voornoemde comparant overgedragen 
aan de diakonie van S. een losrentebrief van ƒ 800, 

jaarlijks af te lossen met ƒ 200, ten laste van het 
gewest Holland kantoor Gouda. 

60 / 187 -- 13 april 1711 
Leendert Stevense heeft getransporteerd aan 
Jacobus Verheul een stuk wei- en hooiland, groot 
2 morgen 3 hond, gelegen op Benedenkerk zz 
onder S., strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = de 
kinderen van Willem Huybertse; W = het 
navolgende stuk en Dirck Pieterse de Dubbele).  
Nog een stuk weiland, groot 1 morgen, gelegen als 
voren, strekkende van de Tiendwetering af tot de 
dwarssloot van Dirck Pieterse de Dubbelde (O = 
het voorgaande stuk; W = Marij Meesse). 

60 / 188 -- 13 april 1711 
Jacob van Soelen en Lijsbet Aaertse, echtpaar, 
hebben overgedragen aan Eva de Mey, weduwe 
van Jacobus Casteleyn, een stuk hooi- en 
hennepland, groot 5 morgen, gelegen in het 
Kerkland onder S., strekkende van de kerkwerf af 
tot de Tiendwetering toe (O = de Tiendsloot; W = 
de gemenelandse Vliet), belast met een jaarlijkse 
rente van ƒ 17:10:0 ten gunste van het geestelijk 
kantoor van Delft, aflosbaar met ƒ 435. 

60 / 189 -- 13 april 1711 
Voornoemd echtpaar heeft nog getransporteerd 
aan Claas Jorisse een stuk hooiland, groot 1 
morgen 4 hond 50 roeden, strekkende van de 
wegsloot af tot de halve Kadesloot toe (O = de 
koper; W = de erfgenamen van Cornelis 
Hoymayer). 

60 / 190 -- 2 mei 1711 
Helena Symons, weduwe van Cornelis Aryense 
Koener (?), heeft overgedragen aan Hendrick van 
der Bergh een erf waar een huis op heeft gestaan 
in de Achterstraat, strekkende voor van de straat 
af noordwaarts tot de eigendom van François 
Dutransnoyt (O = Cornelis en Pieter Aryense 
Bouter; W = Cornelis Janse Bouter). 

60 / 191 -- 2 mei 1711 
Jacob Pieterse Tamborijn heeft getransporteerd 
aan Cornelis Janse Verheul een huis op de 
Stolwijkse Hogeboezemkaade, strekkende voor 
van de eigendom van de weduwe van Aryen 
Roelen noordwaarts tot de eigendom van de 
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kinderen van Pieter Verhoef (O = de boezem; W = 
de gemenelandse Vliet).  
Nog de helft van een erfje, mede gelegen op de 
Boezemkade, gemeenschappelijk en onverdeeld 
met de kinderen van de voornoemde Aryen 
Roelen). 

60 / 192 -- 11 mei 1711 
Dirck Janse Burger, Jan Janse Burger, Cornelis 
Janse Burger, Cornelis Aryense als getrouwd met 
Neeltje Janse Burger, Teunis Tijsse als getrouwd 
met Maria Janse Burger, Grietje Claas Burger, 
Dirck Cornelisse van der Woude, Gerret Cornelisse 
van der Woude, Arien Janse Snoeck als getrouwd 
met Neeltje Cornelis van der Woude, Andries 
Janse Ducka (Dircka?) als getrouwd met Marrijtje 
Cornelis van der Woude, Jacob Gerretse Koningh, 
Aryen Ockerse en Nanne Ockerse hebben 
overgedragen aan Cornelis Stock een stuk wei-, 
hooi- en hennepland, groot 3 morgen 3 hond, 
gelegen op Benedenkerk, strekkende van de weg 
af zuidwaarts tot de sloot van Jan Verrijn (O = de 
weduwe Maastright; W = Geerlof Cornelisse). 

60 / 193 -- 11 mei 1711 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Claas Jorisse een stuk land, 
groot 3 morgen 3 hond, gelegen op Benedenkerk 
nz, strekkende van de dwarssloot van het erf van 
Jan Nannense Burger af noordwaarts tot de 
landscheiding toe (O = Maarten Cornelisse 
Verkayck; W = de erfgenamen van Jan Nannense 
Burger en Maarten Cornelisse Verkayck). 

60 / 194 -- 11 mei 1711 
Pieter Maartense heeft getransporteerd aan 
Pieter Joppen Verlaat een stuk hooiland, groot 1 
morgen, strekkende van de landscheiding af 
noordwaarts tot de Graaf (O = de kinderen van 
Jacob Symonse; W = de kinderen van Gerritje Kees 
Bosse). 

60 / 195 -- 15 mei 1711 
Aryen de Koningh, Paulus de Koningh, nog Aryen 
de Koningh als zich sterk makende voor Ernst 
Gorisse Amerfoorde als voogden over de 
weeskinderen van Maarten den Koningh, Pieter 
Gerretse van Rijn, Aryen van Rijn, Burgje van Rijn, 
Ariaantje van Rijn, zowel voor haarzelf als zich 
sterk makende voor haar zuster Marrigje van Rijn, 

hebben overgedragen aan Neeltje Cornelis, 
weduwe van Jan Janse Schouten, een stuk 
hooiland of waarder, groot 3 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de sloot van de koopster (O = Johan 
Kannitje; W = de koopster). 

60 / 196 -- 7 maart 1712 
Jan Sijn, Aart Sijn, Cornelis Sijn, Jan Spanenburgh, 
Teunis Spille en Hermanus Metvoort Sijn (Fijnn?) 
hebben getransporteerd aan Teunis Gerritse Koy 
een stuk hooi- en hennepland, groot 1 morgen 3 
hond, gelegen in het Vrijland onder S., strekkende 
van de Tiendwetering af noordwaarts tot de 
Gouderakse landscheiding toe (O = Renger Janse 
Visscher; W = Dirck Pieterse Roos). 

60 / 197 -- 14 mei 1712 
Gerret Aartse Stolcker heeft overgedragen aan 
Nanne Janse Maloyen een stuk hooiland, groot 1 
morgen 5 hond, gelegen in Lang Schoonouwe 
onder S., strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de halve Reesloot toe (O = Johan 
van Es c.s.; W = Willem Klaasse). 

60 / 198 -- 14 mei 1712 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd aan Claas Jacobse Blonck een 
stuk hooiland, groot 2 morgen 3 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de Schoonouwense wegsloot toe 
(O = Claas Jacobse; W = Willem Claas Boer en 
Neeltje en Emmetje Willems). 

60 / 199 -- 14 mei 1712 
Voornoemde comparant heeft nog 
getransporteerd aan Leendert Buys een stuk 
weiland, groot 3 morgen 2 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de dwarssloot van 
Jan Aryense Kannigje af zuidwaarts tot de 
Schoonouwense wegsloot toe (O = Jan Aryense 
Kannigie; W = de weduwe van Jan Schouten). 

60 / 200 -- 14 mei 1712 
Philibert de Laat,schout, Maarten Aryense Decker 
en Jan Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Alewijn Priem, zowel voor zichzelf als zich sterk 
makende voor Jan Catharina Gedynus en Claas 
Priem, heeft overgedragen aan Nanne Janse 
Maloyen een stuk hooi- en hennepland, groot 2 



Stolwijk                      analyses akten oud-rechterlijk archief 1653-1718                             110 

 

morgen 5 hond, gelegen in Lang Schoonouwe 
onder S., strekkende van de dwarssloot van 
Willem Wiggertse af zuidwaarts tot de halve 
Reesloot toe (O en W = Johan van Es. c.s.). 

60 / 201 -- 14 mei 1712 
Secretaris Cornelis Haeck, als gemachtigde van mr. 
Huybert van Middesant, als getrouwd met Alida 
Soekendijk (de volmacht gepasseerd voor notaris 
Symon van de Ouderen te Leiden d.d. 4 mei 1712) 
heeft overgedragen aan mr. Dirck de Lange, raad 
en oud-burgemeester van Gouda, 2/3 deel in een 
stuk hooiland en hennepland, groot 8 morgen 1 
hond 50 roeden, gelegen in het Hofland onder S., 
strekkende van de halve Kadesloot af zuidwaarts 
tot de eigendom van Pleun Meesse en Aart 
Leendertse Trip (O = Goosse Verheul; W = de 
erfgenamen van Cornelis Wouterse en de Goudse 
Vliet).  
Tenslotte nog 2/3 deel in een stuk weiland, 
gelegen als voren, groot 1 morgen 2 hond, 
strekkende van de steeg af oostwaarts tot de 
halve Kadesloot (N = de gemenelandskade; Z = het 
voorschreven stuk). 

60 / 202 -- 20 augustus 1712 
Goosse Janse Verheul, zowel voor zichzelf als zich 
sterk makende voor Aryen, Ingje, Neeltje, 
Cornelia, Grietje, Aart en Gerret Dircxe, voor 2/6. 
Marrijgje Jacobs Loy en Jacob Claasse Loy, de 
laatste twee voor de helft, allen erfgenamen van 
wijlen Maarten Ariense den Boer en Hillitje Jacobs 
Loy, hebben overgedragen aan Maarten Aryense 
Boer (!), hun mede erfgenaam voor 1/6, 5/6 deel 
in een huis en erf, staande op het dorp S., 
strekkende voor van de Heerestraat af 
noordwaarts tot de eigendom van de kinderen van 
Cornelis Aryense Dionys, met gebruik van de sloot 
en vaart tot de Kijckaars toe (O = de voornoemde 
Jacob Claasse Loy; W = Geertje van Heyninge). 

60 / 203 -- 20 augustus 1712 
Maarten Aryense Boer, zowel voor zichzelf als zich 
sterk makende voor Aryen, Ingje, Neeltje, 
Cornelia, Grietje, Aart en Gerret Dircxe, voor 2/6, 
Marrigje Jacobs Loy en Jacob Claasse Loy, de 
laatste twee voor de helft, allen erfgenamen van 
wijlen Maarten Aryense den Boer en Hilletje 
Jacobs Loy, hebben overgedragen aan Goosse 
Janse Verheul 5/6 deel in een griend, groot 75 

roeden, gelegen in het Hofland, liggend in het stuk 
van mr.Willem de Lacoriere. 

60 / 204 -- 21 mei 1712 
Mr. Adriaan de La Grande, secretaris van Gouda, 
als gemachtigde van zijn schoonmoeder Eva de 
Mey, weduwe van Jacobus Casteleyn, in leven 
predikant te Gouda (de volmacht gepasseerd voor 
notaris Gerret Pijper te Gouda d.d. 20 mei 1712), 
heeft getransporteerd aan François Dutransnoyt 
een huis, berg en schuur, tuin en boomgaard, 
staande op Bovenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
de voornoemde Eva de Mey toe (O = de 
gemenelandsvliet; W = de voornoemde Eva de 
Mey). 

60 / 206 -- 21 mei 1712 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Leendert Janse Trip een huis en erf, met een 
schuur, staande op het dorp S., strekkende voor 
van de Voorwetering af zuidwaarts tot de 
eigendom van Cornelis Hoogendoorn (O = 
Franscois Dutransnoyt; W = de voornoemde 
Hoogendoorn). 

60 / 208 -- (1712) 
Pieter Janse Pauw, Herck Aryense van Seytt (?) 
zowel voor henzelf als zich sterk makende voor 
Cornelis en Marrijgje Ooms, Claas Aryense Boer, 
Maarten Aryense Boer, zowel voor henzelf als zich 
sterk makende voor Leendert Aryense Boer, 
Gijsbert Jillisse en nog Maarten Aryense Boer, als 
voogd van Aaltje Jacobse Meester, hebben 
overgedragen aan Leentje Aelbertse, weduwe van 
Cornelis Louwe, een stuk wei-, hooi- en 
hennepland, groot 3 morgen, gelegen op Beijerse 
zz onder S., strekkende van de Bosweg af tot de 
Stolwijkse landscheiding toe (O = Lauris en Tijs 
Bosch; W = het armenland, waarvan koopster 
1/12 deel in eigendom heeft). 

60 / 209 -- 15 november 1712 
NN de Laat, schout, Maarten Aryense Decker en 
Jan Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Hanneman Cornelisse Koyman heeft 
overgedragen aan Maarten de Vreught een stuk 
wei- en hennepland, groot 3 hond 50 roeden op 
Bovenkerk nz, strekkende voor van de 
Tiendwetering af noordwaarts tot de halve sloot 
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van Gerret Aartse Stokker (O = Maarten Cornelisse 
Koyman; W = de weduwe van Aryen Maartense 
Decker). 

60 / 210 -- 24 december 1712 
Daam Louwen als president gezworene en 
representerende de ondergenoemde schout, en 
Maarten Aryense Boer en Jan Cornelisse Dionys , 
gezworenen.  
Schout De Laat, als gemachtigde van Jacobus Loy, 
wonende te Gouda, heeft in die hoedanigheid 
getransporteerd aan Frans Barentse van der Dus 
en Maarten Aryense Decker, in hoedanigheid als 
armmeesters van S., een losrentebrief van ƒ 20 per 
jaar, hoofdsom ƒ 500 ten laste van het gewest 
Holland kantoor Gouda, belegd door Jacob 
Aryense Loey, gedateerd 8 mei 1641. 

60 / 211 -- 8 april 1713 
Mr. Arent van Dijck, advocaat voor het Hof van 
Holland, als gemachtigde van Janneken Verrunne, 
weduwe van Adriaan Schenen, en Cornelia 
Schouten, vrouw van Jan Geleynse, Marrigje Frans 
de Haas, weduwe van Franscois Dutransnoyt, 
zowel voor haarzelf als het recht verkregen 
hebbende van Johannes Bosschere als getrouwd 
met Magdaleentje Verrunne, volgens lootcedulle, 
gepasseerd ter secretarije van S. d.d. 23 juni 1712, 
en nog van Janna Verrunne, weduwe van Jan List, 
Jacobus Romeyn, en als gemachtigde van Pieter 
Huybertse de Bruyn, als getrouwd met Marrijtje 
Dutransnoyt, en zonodig interveniërende voor 
Johannes Dutransnoy, allen erfgenamen van 
Johannes Bosse, voorts Frans Keunen, Jacobus 
Catoir en Jacobus Romeyn als gemachtigde van 
Petronella Droget, allen erfgenamen van Judichje 
Keunen, in haar leven vrouw van wijlen Johannes 
Bosse (Vosse ?), hebben in hun voornoemde 
hoedanigheid getransporteerd aan Claas Dircxe 
een stuk weiland, groot 5 morgen met 2/6 deel 
van een huis daarop staande, en een gehele berg 
en varkensschuur, strekkende voor met de steeg 
voor de wetering af zuidwaarts tot Pieter Janse 
Trots toe (O en W = Pieter Janse c.s.). 

60 / 212 -- 10 april 1713 
NN de Laat, schout, Frederick den Boer en Jan 
Cornelisse Dionys, gezworenen.  
Voornoemde advocaat Arent van Dijk, volmacht 
hebbende van voornoemde personen, heeft nog 

overgedragen aan Gerret Aryense Stolcker eerst 
een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 6 
morgen, gelegen op Beijerse, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = het navolgende stuk; W = 
Philip Philipse).  
Tenslotte nog een stuk wei- en hooiland, gelegen 
als voren, strekkende van de Voorwetering af tot 
de sloot van Laurus Roelen en wederom van de 
dwarssloot van Laurus Roelen af tot diens 
dwarssloot toe (O = de weduwe van Outshoorn; W 
= het voorgaande stuk land). 

60 / 213 -- 10 april 1713 
Voornoemde advocaat heeft nog overgedragen 
aan Claas Janse Blonck een wei-, hooi- en 
hennepland, groot 3 morgen, gelegen op Beijerse 
nz, strekkende van de eigendom van mr. Jacob af 
noordwaarts tot de Gouderakse landscheiding toe 
(O = de erfgenamen van Aaltje in het Wilt; W = de 
koper en de erfgenamen van Jan Piet en Aaltje in 
het Wilt). 

60 / 214 -- 2 oktober 1713 
Zijbrant Teunisse van Dam, als getrouwd met 
Anna Dircx Thoen, heeft overgedragen aan 
Frederick Luyt het recht van zijn bierstal, dat hij bij 
overdracht heeeft gekregen op den 9 mei 1705, 
staande deze bierstal op zijn huis, berg, en schuur 
in Bovenkerk in de ban van S., onder de landen 
van Blois, nog op de naam van Claas Cornelisse, 
omdat comparant het zelf nog niet verkocht heeft. 

60 / 215 -- (1713) 
Op navolgende voorwaarden is Pieter Gosenson, 
deurwaarder van het Hof van Holland, alsook van 
de gemene middelen, volgens teneur van de akte 
van parate executie krachtens akte van machtiging 
hem verleend door Cornelis Haeck, als ontvanger 
en ingaarder van de verponding over S., 
voornemens ten overstaan van twee schepenen 
van S. contant te verkopen een huis en erf, met 11 
morgen land, gelegen in Beijerse onder S, 
strekkende van de weg af of van de eigendom van 
de Achterbroek zuidwaarts tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = Claas Janse Blonck; W = 
Wiggert Andriesse), toekomende Jacob Janse 
Mick, geëxecuteerde in deze. 
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60 / 216 -- 16 november 1713 
Philibert de Laat, schout, als gemachtigde van 
Hendrick Wouterse Coppert, voor hemzelf en nog 
als actie verkregen hebbende van zijn zuster Maria 
Coppert, alsmede Hendrick Hendrikse Coppert, als 
mede erfgenaam van moederszijde van mr. 
Gijsbert Ens, heeft in die hoedanigheid verkocht 
aan Frans Barentse van der Dus, als armmeester 
met Maartem Aryense Decker, een losrentebrief 
van ƒ 20 jaarlijks, hoofdsom ƒ 400 ten laste van het 
gewest Holland, gedateerd 7 december 1644. 

60 / 217 -- 2 december 1713 
Claas Joosten Stoorman heeft getransporteerd 
aan zijn broer Cornelis Joosten Stoorman een stuk 
weiland met een hennepwerf, groot 11 hond, 
gelegen op Bovenkerk, strekkende van de 
Tiendwetering af tot de landscheiding toe (O = 
Mels Claasse; W = Marrijgje Leenderts). 

60 / 218 -- 22 december 1713 
Philibert de Laat, als gemachtigde van Floris 
Cornelisse van der Hel, wonende onder 
Moordrecht, als getrouwd met Neeltje Jacobs 
Meester, enige nagelaten dochter en erfgenaam 
van Marrigie Jansdr Thoen, heeft in die 
hoedanigheid verkocht aan de diaconiearmen van 
S. een losrentebrief van ƒ 20 jaarlijks, hoofdsom ƒ 
500 ten laste van het gewest Holland, belegd door 
Aryen Saertse, gedateerd 14 januari 1644. 

60 / 219 -- 21 april 1714 
Hendrikje Gijsbertse heeft overgedragen aan 
Pieter Janse Blonck een stuk hooiland, groot 1 
morgen 75 roeden, gelegen in het Vrijland, 
strekkende van de Kleine Vliet af westwaarts tot 
de eigendom van Grietje Aryense (Z = de heer van 
Oukoop; N = Grietje Aryense). 

60 / 219 -- (1714) 
Willem Aryense Clerq en Wouter Decker hebben 
verkocht aan Jan Romeyn een rentebrief, nog 
inhoudende een kapitaal van ƒ 500 ten laste van 
Jan Cornelisse Backer, rente 4%. 

60 / 220 -- 19 februari 1715 
Maarten Cornelis Koyman heeft getransporteerd 
aan Jacobus Janse Muys een stuk weiland, groot 3 
morgen 50 roeden, gelegen op Bovenkerk, 
strekkende van de Tiendwetering af noordwaarts 

tot de dwarssloot van Gerret Aartse weduwe (O = 
deze weduwe; W = Maarten de Vreught). 

60 / 221 -- 11 maart 1715 
Jan Teunisse Backer voor 1/4, Pieter Aryjense van 
Es, als getrouwd met Aaltje Teunis Backer, Jan 
Aartse Hey, als getrouwd met Ingetje Teunisse 
Backer, ieder mede voor 1/4, Willem Huyge 
Biesenaar als getrouwd met Geertje Gijsse 
Vijfhoven, Claas Abrakamse Verbij als getrouwd 
met Cornelia Gijsse Vijfhoven en Pieter Janse 
Swart als getrouwd met Maggeltje Gijsse 
Vijfhoven, de laatste drie mede voor 1/4, allen 
kindceren en kleinkinderen en erfgenamen van 
Teunis Janse Backer en Neeltje Aryense Buys, 
hebben overgedragen aan Maarten Aryense den 
Boer een stuk hooiland groot 5 hond, gelegen op 
Bovenkerk zz, strekkende van de eigendom van de 
koper af zuidwaarts tot de Schoonouwense 
wegsloot toe (O = Jan Hendricxe; W = de hofstede 
van Leendert de Reus en de koper). 

60 / 222 -- 11 maart 1715 
Pieter Aryense Trots, Nanne Dircxe Buerman en 
Pieter Huybertse Buys hebben getransporteerd 
aan Claas Janse Blonck en Cornelis Claase Blonck 
een stuk wei-, hooi- en hennepland, groot 4 
morgen 3 hond, gelegen op Beijerse nz, 
strekkende van de Vocrwetering af tot de 
landscheiding toe. van Gouderak (O = Claas Janse 
Blonck; W = Pieter Janse Trots). 

60 / 223 -- 20 april 1715 
Aryen Hendricxe Cappellenaer heeft overgedragen 
een huis op het dorp S., strekkende van de 
eigendom van de kerkegoederen af zuidwaarts tot 
de Keyekaars toe (O = Leendertje Leendertse; W = 
de kinderen van Gerret Dircxe Struys en Cornelis 
Meese), belast met ƒ 225 ten gunste van Cornelis 
Kommerse Hoogendoorn, rente 4%. 

60 / 224 -- 3 mei 1715 
Pieter Claase Sirre, Willem Claase Sirre, Cornelis 
Claase Sirre, Hendrik Claase Sirre, zowel voor 
henzelf als zich sterk makende voor hun broer 
Claas Claase Sirre, kinderen en erfgenaamen van 
Claas Pieterse Sirre, hebben getransporteerd aan 
Gijsbert Hendricxe Mes een stuk hooiland, groot 
11/12 hond, gelegen in Coolwijk onder S., 
strekkende van de halve Kampsloot af of de 
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eigendom van Jan Gerretse Vlock af zuidwaarts tot 
de halve Reesloot toe (O = Jan Gerretse Volck (?); 
W = de weduwe vann Dick Dircxe Stolcker). 

60 / 225 -- 6 januari 1716 
Claas Joppe Hoogenes, schout van Berkenwoude, 
heeft overgedragen aan Teunis Sijbrantse van 
Dam een stuk hennepland, groot 7 hond, gelegen 
op Benedenkerk nz, strekkende van de 
landscheiding af noordwaarts tot de Kadesloot 
toe.  
Tenslotte nog een werf, strekkende van de 
landscheiding tot de armen van Berkenwoude. 

60 / 226 -- 16 mei 1716 
Philibert de Laat, schout, Jacobus van den Berg en 
Cornelis Coolwijk, gezworenen.  
Mr. Frans Verrijn en Johan Endenburgh, 
gemachtigden van Nicolaas Hensbeeck, hebben 
getransporteerd aan Daam Louwe een stuk 
hooiland, groot 1 morgen 5 hond 25 roeden, 
gelegen op de zuidzijde van Kort Schoonouwe, 
strekkende van de eigendom van Maarten 
Aryense den Boer af zuidwaarts tot de 
Bergambaghtse landscheiding toe (O = de koper; 
W = de gemene landscheiding). 

60 / 227 -- 16 mei 1716 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan IJsbrant de Ruyter een stuk 
hooiland en weiland, gelegen op Bovenkerk, groot 
4 morgen, strekkende van de Voorwetering af tot 
de landscheiding toe (O = Cornelis Stoorman; W = 
Mels Claase Coolwijk). 

60 / 228 -- 16 mei 1716 
Voornoemde comparanten hebben nog 
overgedragen aan Cornelis Verkayck een stuk 
hooiland, groot 2 morgen 3 hond, gelegen in 
Benedenkerk, strekkende van de Tiendwetering af 
zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 
Claas Jorisse; W = Dirck Bouwense en Maarten 
Janse). 

60 / 229 -- 16 mei 1716 
Nog hebben voornoemde comparanten 
getransporteerd aan Claas Jorisse een stuk 
hooiland, groot 2 morgen 3 hond, gelegen op 
Benedenheul zz, strekkende van de Tiendwetering 
af zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 

Jacob Jacobse van Bueren; W = Cornelis 
Maartense Verkayck). 

60 / 230 -- 16 mei 1716 
Nog hebben comparanten verkocht aan Leendert 
Aryense Buys een stuk wei- en hennepland, met 
huis, berg, en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, groot 4 morgen 2 hond, gelegen 
op Bovenkerk, strekkende van de Voorwetering af 
noordwaarts tot de eigendom van Bilwijk toe (O = 
het navolgende stuk; W = Jan Kannigie).  
Nog een stuk hennepland, groot 2 morgen 3 hond, 
gelegen als voren, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de dwarssloot 
toe (O = de weduwe van Gerret Aartse en NN 
Stipel; W = het voorgaande stuk). 

60 / 231 -- 7 september 1716 
Trintje Gerrits, weduwe van Jan Paulus Janse 
Casteleyn, heeft overgedragen aan Pieter Nanne 
den Boggende een stuk hooiland, groot 3 hond, 
gelegen in Lang Schoonouwe, strekkende van de 
wegsloot af zuidwaarts tot de Reesloot toe (O = de 
weduwe en kinderen van Leendert de Reus; W = 
de gemelde Pieter Nanne de Boggende). 

60 / 232 -- 20 september 1716 
Gerret Aryense Stolcker heeft getransporteerd 
aan Pieter Janse Blonck een stuk wei- en hooiland, 
groot 3 morgen, gelegen op Beijerse zz, 
strekkende van de Voorwetering af tot de 
eigendom van Laurus Roelen (O = de weduwe 
Outshoorn; W = Gerret Stolcker). 

60 / 233 -- 21 september 1716 
NN De Laat, schout, Jan Muys en Jan Verheul, 
gezworenen.  
Pieter Janse Blonck heeft overgedragen aan 
Grietje Aryense, weduwe van Aryen Willemse 
Stolcker, een stuk wei- en hooiland, groot 3 
morgen, gelegen in het Beijerse, strekkende van 
de Voorwetering af zuidwaarts tot de sloot van 
Grietje Aryens (O = de kinderen van Jan 
Hoymeyer; W = de voornoemde Grietje Aryense). 

60 / 234 -- 12 oktober 1716 
NN de Laat, schout, en tegenwoordige 
gezworenen.  
Op verzoek van Aryen Capellenaar, wonende te 
Rotterdam, als verzoeker van parate executie 
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krachtens voorlopige veroordeling verkregen van 
schepenen van Gouda op 22 mei 1715 ten laste 
van Hendrick van den Berg, wonende te Gouda, is 
door de bode van S. bij decreet verkocht een huis 
en erf, staande op het dorp S., strekkende van de 
eigendom van de kerkgoederen af zuidwaarts tot 
de Kijckaars toe (O = Leentje Leendertse; W = de 
kinderen van Dirck Gerretse Struys en Cornelis 
Meesse). 

60 / 235 -- 30 november 1716 
Ariaantje Teunis Kennigje, meerderjarige, voor de 
ene helft, en Jan Pieterse van Vliet en Nijs Janse 
Ruyter als testamentaire voogden over de 
kinderen van Paulus Pieterse van Vliet voor de 
wederhelft, allen erfgenamen van wijlen Jan 
Aryense Kannigie, hebben in die hoedanigheid 
verkocht aan Jacob Vonck en Aryen Jongeneel als 
voogden van Janna Dircxe Vonck een losrentebrief 
van ƒ 40 per jaar, hoofdsom ƒ 1000 ten laste van 
het gewest Holland kantoor Gouda, belegd door 
Aart Jacobse Balvis op 10 april 1627. 

60 / 236 -- 10 december 1716 
Maria Boldoot, weduwe en boedelhoudster van 
Jan Ganssenburgh, heeft verkocht aan Cornelis 
Nannense de Boggende en Cornelis Romeyn als 
armmeesters van S. een losrentebrief van ƒ 
12:16:0 per jaar, hoofdsom ƒ 320 ten laste van het 
gewest Holland. 

60 / 237 -- 9 januari 1717 
Mr. Phillippus van Stoopenburgh heeft verkocht 
aan Johan Endenburgh een lijfrentebrief van ƒ 90 
jaarlijks, belegd door Dirck Stoopenburgh ten 
kantore van Gouda op het leven van Phillippus van 
Stoopenburgh, vervaldag 29 april. 

60 / 238 -- 9 januari 1717 
Voornoemde comparant heeft nog overgedragen 
aan Aryen Lighten een lijfrentebrief van ƒ 180 
jaarlijks, belegd door Phillippus van Stoopenburgh 
ten gemenelandkantore van Leiden, vervaldag 1 
juni. 

60 / 239 -- 12 maart 1717 
Pieter Hoymayer heeft getransporteerd aan Jan 
van Wageningen eerst 1/3 deel in een hofstede, 
met huis, berg en schuur, bepoting en beplanting 
daarop staande, groot 12 morgen, gelegen op 

Beijerse zz, strekkende van de Voorwetering af 
zuidwaarts tot de eigendom van Stolwijk (?) (O = 
Jacob Janse Haas; W = de weduwe van Pieter 
Janse Vervliet).  
Nog 1/3 deel in een viertel, groot 3 morgen, 
gelegen en strekkend als voren (O = Crijn Jacobse 
Bick (?); W = de weduwe van Aryen Willemse). 

60 / 240 -- 29 maart 1717 
Jan Frense, Teunis Frense, Cornelis Frense en 
Barent Frense van der Dus hebben 
getransporteerd aan Willem en Ootje Claas Backer 
een huis en erf, staande op Benedenkerk nz, 
strekkende van de Voorwetering af noordwaarts 
tot de sloot van de erfgenamen van Jan Verrijn (O 
= Sijgje Aryense Boer; W = de erfgenamen van Jan 
Verrijn). 

60 / 241 -- 3 april 1717 
Annigie Teunis Versluys, weduwe van Thijs 
Cornelisse Bosch, heeft overgedragen aan Lauris 
Cornelisse Bosch en Dirck van der Horde, eerst de 
helft in een weer hooi-, wei- en hennepland, groot 
6 morgen, gelegen op Beijerse zz, strekkende van 
de Achterbroekse wetering af tot de Stolwijkse 
landscheiding toe (O = de kinderen van Aryen 
Willemse; W = Cornelis Louwen).  
Voorts nog de helft in 2 morgen 2 hond, gelegen 
als voren, strekkende van de Achterbroekse 
wetering af tot de Tiendwetering toe (O = Marrigje 
Cornelis; W = Cornelis Leendertse van der Pols). 

60 / 242 -- 17 april 1717 
Geertje Jans Dircka, weduwe van Jacob Claase Loy, 
heeft overgedragen aan haar broer Jan Janse 
Dircka een huis, en erf, staande op het dorp S., 
strekkende van de straat af noordwaarts tot de 
halve sloot van de kinderen van Cornelis Aryense 
Dionys (O = diens kinderen; W = Maarten den 
Boer). 

60 / 243 -- 3 april 1717 
Marrigje Leenderts heeft getransporteerd aan Jan 
Cornelisse Meese een huis en erf, staande op 
Benedenkerk zz, strekkende van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de eigendom van de koper (O = 
de kinderen van Frans Barentse van der Dus; W = 
Aryen Ghielen), belast met het maken van de weg. 
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60 / 244 -- 5 juni 1717 
Joost Cornelisse Boogie en Willem Claasse hebben 
getransporteerd aan Willem Zijbrantse van Dam 
een stuk hooiland, groot 1 morgen, gelegen op 
Benedenheul nz, strekkende van de Tiendwetering 
af noordwaarts tot de eigendom van de koper (O = 
Dirck Janse Dionys; W = Zijbrant Teunisse van 
Dam). 

60 / 245 -- 17 april 1717 
Jacob van Berck heeft getransporteerd aan 
Hendrick Cornelisse Poot een losrentebrief van ƒ 
12 per jaar, hoofdsom ƒ 200 ten laste van Willem 
Janse Koyman, gepasseerd 18 augustus 1625. 

60 / 246 -- 6 september 1717 
Hendrick den Boer heeft overgedragen aan 
Cornelis Claasse van der Geer eerst een hofstede 
met huis en bepoting daarop staande, gelegen op 
Bovenkerk zz, groot 6 morgen, strekkende van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de 
Schoonouwense wegsloot toe (O = het 
navolgende stuk en Cornelis Haeck; W = de 
kinderen van Leendert de Reus).  
Nog een stuk land, groot 2 morgen 3 hond, 
genaamd het Kadeland, gelegen als voren, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts tot 
de sloot van Cornelis Haeck toe (O = de Vliet; W = 
voornoemde hofstede). 

60 / 247 -- 15 november 1717 
Cornelis Nannense de Boggende en Cornelis 
Romeyn, als armmeesters van S., voor de ene helft 
en Pieter Cornelisse Bouter voor de andere helft 
hebben getransporteerd aan Petrus Muys een 
huis, staande in de Wijstraat op de hoek van de 
Achterstraat op het dorp S., strekkende van de 
Heerestraat af westwaarts tot de eigendom van 
Hendrick van den Berg (N = de weduwe 
Dutransnoyt; Z = de Achterstraat). 

60 / 248 -- 15 september 1717 
Pieter Nannense den Boggende, Cornelis 
Nannense de Boggende, Hendrick Nannense de 
Boggende en Trintie Nanne den Boggende hebben 
overgedragen aan Symon Maartense Koyman een 
half huis, en erf, staande op Benedenkerk nz, 
gemeenschappelijk met de verkopers, strekkende 
van de Voorwetering af noordwaarts tot de 

gemene scheisloot toe (O = de verkopers; W = de 
halve sloot). 

60 / 249 -- 11 december 1717 
Teunis Prense van der Dus, Jan Frense van der 
Dus, Cornelis Frense van der Dus en Barent Frense 
van der Dus hebben in volle eigendom 
overgedragen aan Claas Cornelisse van der Dam 1 
hond land, gelegen op Benedenkerk nz, waar een 
huis op heeft gestaan, strekkende van de sloot van 
Pleun Meesse af noordwaarts tot de eigendom 
van Crijntje Butters en Grietje Aryense (O = de 
gemene Vliet en Jacob den Ouderkerker; W = de 
halve sloot van de erfgenamen van Jan Verrijn). 

60 / 250 -- 2 mei 1718 
Claas van Dam heeft getransporteerd aan 
Adrianus Verduyn een huis en erf op de 
Goudseweg, strekkende van de Goudseweg af 
westwaarts tot de sloot van Trintje den Boggende 
(Z = Aryen Huybertse van Dam; N = de kinderen 
van Gerrigje Bosse). 

60 / 251 -- 2 mei 1718 
Marrigje Frense de Haas, weduwe van Francois 
Dutransnoyt, heeft overgedragen aan Claas van 
Dam een stal, staande op het dorp, strekkende 
van de Voorwetering af tot de Achterput (O = 
Zijbrant van Dam; W = Leendert Janse Trip). 

60 / 252 -- 2 mei 1718 
Claas van Dam heeft overgedragen aan Jacobus en 
Niesje Muys een huis en erf, staande op het dorp 
S., strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts 
tot vijf voeten op de Put (O = Zijbrant van Dam; W 
= Leendert Janse Trip). 

60 / 253 -- 2 mei 1718 
Philibert de Laat, schout, Hendrick Poot en 
Sijbrant Teunisse van Dam, gezworenen.  
Geerlof Teeuw heeft getransporteerd aan Jan, 
Geerlof, Willem en Lijsbet Cornelisse Dionys een 
stuk hooiland, groot 5 morgen, gelegen op 
Benedenheul zz, strekkende van de weg af 
zuidwaarts tot de Coolwijkse wegsloot toe (O = 
Cornelis Stolcker c.s.; W = de kinderen van Aryen 
Verheul). 

60 / 254 -- 1 mei 1718 
Regina van Neercassel, weduwe van mr. Nicolaas 
Doncker, in leven heer van Oukoop, mr. Gerret 
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Doncker, heer van Oukoop, als gemachtigde van 
Arnoldus Kemp, medicinae doctor wonende te 
Gouda, hebben overgedragen aan Cornelis Aartse 
Boer en Gerret Cornelisse de Heer eerst een 
hofstede met huis en schuur en twee bergen 
daarop staande, groot 15 morgen, gelegen op 
Beijerse zz, strekkende voor van de Voorwetering 
af zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = de 
kinderen van Aryen Willemse Stolcker; W = Willem 
Krom en Jacob Janse Baes).  
Nog 3 morgen hooiland, gelegen in het Beijerse, 
strekkende van de Voorwetering af zuidwaarts op, 
tot de Stolwijkse landscheiding toe (O = de armen 
van S.; W = Claas Janse Blonck). 

60 / 255 -- 31 juli 1718 
Claas den Boer, als representerende de schout van 
S., Maarten Decker en Jan Dionys, gezworenen.  
Willem Kort heeft overgedragen aan Leendert 
Buys een stuk hooiland, groot 2 morgen 2 hond, 
gelegen op Bovenkerk nz, strekkende van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de sloot van 
Lijsbet Backer (O = de voornoemde Lijsbet Backer; 
W = de kinderen van Gerret Aaertse Stolcker). 

60 / 256 -- 5 juni 1718 
Dirck Cornelisse Teeuw voor de ene helft en Aryen 
Janse zowel voor zichzelf als voor Andries Louwe 
voor de wederhelft overgedragen aan Dirck 
Claasse van Es een hofstede met huis en berg, 
gelegen op Beijerse zz, strekkende voor van de 
Achterbroekse eigendom af zuidwaarts tot het 
einde toe (O = Claas Janse Blonck; W = Pieter 
Joppen c.s.). 

60 / 257 -- 5 juni 1718 
Jacobus Jacobs Dros heeft getransporteerd aan 
Claas Janse Blonck een stuk land, groot 6 morgen, 
gelegen op Beijerse nz, strekkende voor van de 
Voorwetering af noordwaarts tot de Gouderakse 
landscheiding toe (O = Aryen Janse; W = Claas 
Janse Blonck). 

60 / 258 -- 3 oktober 1718 
Jan Wieren van der Engh heeft overgedragen aan 
Jan Janse van Vueren een hofstede met een huis 
daarop staande, groot 3 morgen, gelegen op 
Benedenkerk zz, strekkende voor van de 
Voorwetering af zuidwaarts tot de eigendom van 
Cornelis Cornelisse Coolwijk (O = de kinderen van 

Frens Barentse van der Dus; W = Hendrick den 
Boggende). 


