OUDERKERK A/D IJSSEL
Uittreksels uit de transport- en
hypotheekakten 1638-1720
(oud-rechterlijk archief inv.nrs. 21 – 27)
samenstelling: C.C.J. Lans

1
08-02-1638
Pietertjen Cornelisdr, geassisteerd met
Nanne Cornelisz (haar broer) (beiden won.
alhier) verkopen aan Pieter Jacobsz (won.
alhier) 3 morgen 3 hond land in de Lage
Nesse, gegrondkaveld in 7 morgen Prijs ƒ
2470, waarvan de verkoopster haar leven
lang op het land laat staan ƒ 1000 tegen
een rente van 5%.
2
20-02-1638
Jan Woutersz (won. alhier) verkoopt aan
Kornelis Pietersz (won. alhier) ca. 2 1/2
morgen land, in de Lage Nesse, in een
weer van 12 morgen gemeen met Kornelis
Foppen c.s., uitgekaveld uit een weer van
24 morgen, waarin 2 morgen 3 hond
leenland zijn van jonkheer Louis de Nassau
(O = Lentge Senten; W = Willem
Renghers). Moet o.a. zijn deel van de rente
betalen (gelegen op dit land groot 16 st)
aan ontvanger Koelwick. Prijs ƒ 1644.10.0
(1/3 contant) (merk).
3
23-02-1638
Cornelis Pietersz (won. alhier) verkoopt
aan Jacob Ariensz Schuitevoerder 1
morgen land met het gedeelte van de
timmerage, in de Zijde, van de IJssel tot
Dirck Andriesz c.s. (O = de kinderen van

Jan Cornelisz op 't Schoor; W = de weduwe
en kinderen van Willem Willemsz). Prijs ƒ
525, waarvan ƒ 200 contant. Verkoper zet
merk.
4
01-04-1638
Jackop Cornelissen (tek. met "Jaecob
Cornelis Schepper") (won. Kr/Y) verkoopt
aan Pieterken Kornelisdr (zijn zuster) 2
morgen aan Nanne Kornelisz (zijn broer) 1
morgen en aan Cornelis Jansz (zijn broers
zoon) 1 morgen land, dus samen 4
morgen, in de Lage Nesse, in een weer van
10 morgen met deel van de timmerage (O
= Antonis Willemsz c.s., W = de verkoper,
belast met een kniprente, te betalen te
Dordrecht. Prijs ƒ 2740 (ƒ 1291.17.0
contant en een hypotheekakte ten behoeve
van de verkoper in verband met koop van
land van kopers aan verkoper). De rest
groot ƒ 934.9.0 komt op een akte van
schuldbekentenis.
5
07-04-1638
Willem Claesz en tevens voor Thoontgen
Claesdr (zijn zuster), Maertgen Claesdr,
weduwe (en bij testamentairs
boedelhoudster) van Jacob Willemsz
Westerhoff, geassisteerd met Pieter
Crijnnen (haar zwager), Marentgen Jacobs
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en Anneken Jacobsdr, geassisteerd met
Dirck Leendertsz hun oom en voogd, Jan
Dirckxen, Jacob Crijnnen, Adryaen
Jacobsz, Jan Jacobsz en Claes Jacobsz
(won. alhier), Jan Claesz (won. Gouderak),
Pieter Mathijsz (won. land van Stein),
Jacob Jansz (won. Gouderak), Cornelis
Cornelisz Coy (secretaris te Gouderak) x
Grietgen Dirxdr) verkopen aan Maertgen
Gerritsdr, weduwe van Heyndrick Andriesz
(won. alhier) geassisteerd met Claes
Heyndricxz (haar zoon) 3/4 van een
steenplaats en zelling daarvoor gelegen
met de timmerage. Resterend 1/4 behoort
al aan de koopster, in de Hoge Nesse van
de Nesser boezemwetering noordwaarts tot
de IJssel (O = Willem Claesz Stolck c.s., W
= Cornelis Joppens). Prijs ƒ 2400.
6
09-04-1638
Jan Woutersz (won. alhier) belooft Pieter
Adryaensz Schenck (won. alhier) te
vrijwaren van schade en rente, die hij zou
kunnen leiden van de kinderen en
erfgenamen van wijlen Grietgen Woutersdr
(zijn zuster) wegens de gekochte 4 morgen
1 1/2 hond land in de Zijde te O/Y, waarvan
P.A.S. van J.W. de opdrachtbrief heeft
ontvangen op 18-03-1637 en dat in
verband met een proces tussen hen en zijn
zusters kinderen voor de Vierschaar
(merk).
7
09-04-1638
Cornelis Foppen (voor de helft), Inge
Pieters x Lijsbet Cornelisdr, Cornelis
Pieters x Dirckgen Cornelisdr, Fop
Cornelisz en tevens voor Merchen
Cornelisdr, Pietertge -, Pieter -, Ghiel - en
Sent Cornelisz (zijn zusters en broers (voor
de helft) verkopen aan Maertgen Gerritsdr
(weduwe van Heyndrick Andriesz, won.
alhier), geassisteerd met Claes
Heyndricxsz (haar zoon) een strookje erf, in
de Hoge Nesse aan de westzijde van de
koopsters steenplaats, van de
Nesserboezem tot de IJssel (O = de
koopster; W = de verkopers). De binnenrol
van de dijk mag niet beplant worden met
bomen, dan alleen met fruitbomen, en
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diverse andere bepalingen. Prijs ƒ 300 (1/4
contant) (merk, kruisjes, tek.).
8
25-04-1638
Jan Dircxsz Stam (won. Klaaswaal)
verkoopt aan Marenten Huygen (won.
Gouderak) ca. l morgen land in de Hoge
Nesse, in een weer van 12 morgen
gemeen met verkoper c.s., strekkende van
de kerkloet tot landscheiding (O =
Klaessgen Ingen; W = Pieter Michielsz). Is
belast met ƒ 2 per jaar dat in plaats van
huur aan Lentgen Senten (haar
grootmoeder) door de koper moet worden
betaald, haar leven lang. Verder wordt nog
verkocht het gedeelte van zijn huis en "de
beterschap van het erf daar voorzeggend
huis op staat", in de Hoge Nesse aan de
Groenendijk, van de IJssel tot de
dijkwetering (O = de weduwe van Louweris
Maertsz; W = Jasper Pietersz). Prijs ƒ 400
(merk).
9
25-04-1638
Maerten Huygen (won. Gouderak) is
schuldig aan Aert Pietersz (won. Gouderak)
ƒ 225 wegens geleend geld. Rente 5%. Als
onderpand 1 morgen land in de Hoge
Nesse (zie regest nr. 8). De vrouw van
M.H. toont dat het geld betaald is 5-3-1645.
10
10-05-1638
Eldert Pietersz (won. alhier) is schuldig aan
Anthonis Keeusen (won. alhier) ƒ 100
wegens geleend geld. Rente 6 1/4%. Als
onderpand 7 1/2 hond land met timmerage
in de Zijde, in een weer van 15 morgen (O
= Jan Cornelisz op 't Schoor c.s.; W =
Janneken Foppen wed.).
11
17-05-1638
Gerrit Willemsz Leefflang (tek. met
"Levelangh") x Aryaentgen Sentensdr en
Sent Sentensz Jonge Cammeraet,
kinderen van wijlen Sent Cornelisz
Cameraet x Lijsbet Sijbrantsdr verkopen
ieder voor de helft aan Sent Aelbertsz
(won. alhier) 5 hond 25 roeden land in de
Lage Nesse, in een weer van 8 morgen (O
= Jan Cornelisz Ratelaer; W = de
erfgenamen van Peyen Daemen). Prijs ƒ
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450 (ƒ 337.10.0 contant). Is eerst openbaar
verkocht (tekent).
12
07-05-1638
Is een kwestie ontstaan tussen Jan
Cornelisz Stolck (won. in de Cromme) ter
ene en Pieter Willemsz Crul en Cornelis
Cornelisz Jongenboer x Anneken
Willemsdr, beiden kinderen van Marthe
Cornelis zal., de voorn. Jan Cornelisz
Stolcx suseer ter andere zijde, in verband
met een testament gepasseerd voor schout
en heemraden van O/Y door Aryaentgen
Joops, weduwe van Cornelis Janssz Stolck
d.d. 20-04-1638, hun moeder en
grootmoeder. Op heden 07-05-1638
compareren voorn. Jan Cornelisz Stolck,
Adryaen Jansse Kooyman, Cornelis
Janssz, Dirckx Jansse en Pieter Jansz,
kinderen van voornoemde Jan Cornelisz en
tevens voor hun verdere zusters enerzijds
en Pieter Willemsz Crul in opdracht van
voornoemde Cornelis Cornelisz Jongeboer
(zijn zwager) (won. in het land van
Oostvoorne) volgens een volmacht d.d. 0805-1638 voor notaris Pieter (Veen ?) te
Geervliet, ter andere zijde. Komen tot een
schikking. Jan Cornelisz Stolck krijgt van
de roerende en onroerende zaken van zijn
moeder Aryaentgen Joppen alle profijten,
doch zal daarvoor zijn moeder
onderhouden levenslang. Met een
volmacht van zijn moeder d.d. 20-04-1638
te O/Y zijn opgeveild 2 morgen 75 schaften
land in de Lage Nesse. Mag daarmee nu
verder gaan. Van dit geld moet ƒ 300 af ten
behoeve van Cornelis Cornelisz
Jongheboer. Na het overlijden van
Aryaentgen Joppen zullen voorbedoelde
gelden weer terug in de boedel gebracht
worden en dan wordt alles normaal
gedeeld. Gaat nog verder met diverse
bepalingen.
Niet getekend.
13
29-05-1638
Jan Cornelisz Stolck (won. alhier) in
opdracht van Aryaentgen Joossdr, weduwe
van Cornelis Janss Stolck (zijn moeder)
volgens volmacht van 20-04-1638 te O/Y
en Willem Pieters Crul (won. Kr/Y) in
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opdracht van Pieter Willem Crul (zijn zoon)
en Cornelis Jongheboer x Anneken
Willemsdr verkopen aan Cornelis Aelbertsz
en Trijntje Aelberts (ieder de helft) 2
morgen 75 schaften land, met gedeelte van
de timmerage, in de Lage Nesse, in een
weer van 17 morgen (O = ... Jacobsz; W =
Cornelis Foppen c.s.). Prijs ƒ 1200.
14
02-06-1638
Jan Cornelisz Stolck (won. O/Y) verkoopt
aan Adryaentgen Jans (1/3), Cornelis Jans
(1/3) en Pieter Jans met Neeltje Jans (1/3)
(zijn kinderen) 5 morgen land met de
timmerage in de Cromme, in 2 weren land
nl. in het smalweer omtrent 4 1/2 hond land
(O = Jan Thonisz c.s.; W = Sent Cornelisz)
en in het Jan Keeszweer groot 18 morgen,
de resterende 4 morgen 1 1/2 hond met de
timmerage (O = Sent Cornelisz Besemer;
W = Dirck Dirxen c.s.). Kniprente is ƒ 12
per jaar op voornoemde 18 morgen. Is
aanbestorven van verkopers vader. Prijs ƒ
1450.
15
10-06-1638
Aeriaentge Senten, weduwe van Frans
Jansen Waert verkoopt aan Aerien Fransen
(haar zoon) twee huizen op een erf in de
Lage Nesse buitendijks (O = Maertge Jans,
weduwe van Maerten Pieters den Boer; W
= tot het huis getimmerd is). Zij mag
levenslang in het nieuwe huisje blijven
wonen voor niets. Na haar overlijden mag
alleen maar een tapnering in dit huisje
bedreven worden en geen andere. Zijn
broer is Jan Fransz. Prijs ƒ 700 (ƒ 100
contant).
16
10-06-1638
Dito als 15) verkoopt aan Jan Fransz (haar
zoon) een huis en erf in de Lage Nesse,
buitendijks (W = Fitge Pieters, weduwe van
Jakop Aerts). Mag er nooit een tapnering in
uitoefenen. Prijs ƒ 150.
17
14-06-1638
Adryaen Symonsz (won. alhier) verkoopt
aan Jan Leendertsz (won. alhier) 337 1/2
roeden land in een weer van 9 morgen in
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de Cromme (O = Ploontge Wiggerts c.s., W
= Jan Wiggertsz c.s.). Prijs ƒ 300 (tekent)
18
21-06-1638
Dirck Gerritsz Luyt (won. O/Y) verkoopt aan
Jasper Cornelis (zijn oom) 73 schaften (=
roeden) land in de Zijde, in een weer van
14 morgen (O = Ariaentge Jans, weduwe
van Cornelis Ariens Backer, W = Jan
Jacopsz van Alphen). Prijs ƒ 57 (tekent).
19
26-08-1638
Pleuntgen Jans, weduwe van Wigger
Wiggersz, geassisteerd met Jan Wiggertsz
(haar zoon) en Jan Pietersz (won.
Zuidbroek) x Maertgen Aerts hebben
gemeen 9 morgen 1 1/2 hond land in 2
weren. Gaan dit kavelen. a) 2 morgen 2 1/2
hond land op de Vliet over de Tiendweg,
van de Veenwetering tot de
Tiendewegskamp toe (O = Cornelis
Willemsz Timmerman c.s.; W = Arien
Cornelisz c.s.); b) 6 morgen 5 hond land,
westelijk van het vorige (O = aan
voornoemde comparanten; W = Aryen
Pietersz). Pleuntgen Jans krijgt ... (2 blz.
lang in diverse stukjes verdeeld).
20
12-09-1638
Arien Pietersz (won. in de Lage Nesse) en
zijn broer Jacop Pietersz hebben volgens
testament van hun oom Bouwen Ariensz en
door diens overlijden volgende gekregen:
a) 4 hond land in de Hoge Nesse, in een
weer van 12 morgen (O = de
Schaapjeszijdeweg; W = Hillitgen Tooren);
b) 3 morgen land + de helft van de huizinge
in de Lage Nesse, in een weer van 8
morgen (O = Jacop Albertsz; W = Andris
Crinen); c) 3 morgen land met gedeelte van
de timmerage, in de Lage Nesse, in een
weer van 8 morgen (O = Andris Crinen, W
= Dirck Pietersz boer; d) 1 1/2 morgen land
in de Lage Nesse in een weer van 12
morgen (O = Leentgen Senten, W = Willem
Reingersz).
21
01-10-1638
Anthonis Lendertsz steenbakker (won.
alhier) is schuldig aan Marie Bos (weduwe
van Vrederick Cornelisz van der Houw, in
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leven brouwer te Gouda) ƒ 900, afkomstig
deels uit een obligatie en deels van
berekende gelden. Rente 6 1/4%.
Onderpand 4 morgen land in de Hoge
Nesse, in een weer van 10 morgen (O =
Leentge Sente; W = de weduwe en
kinderen van Daniel Joosten). Verder zijn
steenplaats in de Hoge Nesse buitendijks
(O = de steenplaats van Pieter Ghijsen; W
= de Kerkzeedijk). Afgelost 11-01-1644.
22
01-11-1638
Jan Willems Kock, Adryaen Govertsz en
Cornelis Jansz Koevoet en tevens voor
Pietertje Pieters en Merchgen Jans (beiden
won. O/Y) hebben van de heren van
Linschoten gekocht 18 morgen land te O/Y,
zoals Jan Willems Kock dat van het kapittel
van Oudmunster te Utrecht in gebruik
heeft, voor ƒ 9900, te betalen de ene helft
St.Victor eerstkomend en de andere helft
St.Victor daarnavolgende zonder interest
en daarboven 25 pond aan de armen en 6
rijksdaalders d.d. 03-08-1638. (Het
origineel was getekend door voornoemde
JWK, AG en CJK benevens Johan Stryck
en ds. Petrus Backerius van O/Y en Kr/Y.
Deken en kapittel van Oudmunster te
Utrecht, gehoord het voorstel tot verkoop
van 18 morgen land, overwegende dat de
huur van dit land is jaarlijks ƒ 160, dat de
rente van de koopsom per jaar ƒ 618,15.0
bedraagt, zodat het voordeel is ƒ 458.15.0.
Vandaar dat dit voornoemde land verkocht
is d.d. 06-08-1638. Volgt de volmacht van
het kapittel van Oudmunster te Utrecht en
thesaurier-kanunnik Daniel Dablingh aan
Aert van Heusden (kerkeschout van het
kapittel) om voornoemde 18 morgen land te
verkopen.
Datering betreft kopieën.
23
13-10-1638
Aert van Huesden (kerkeschout en
gemachtigde van het kapittel van
Oudmunster te Utrecht) verkoopt aan
Pietertge Pieters (weduwe van Willem
Pieters (geassisteerd met Adryaen
Goverts, haar oom) en Merchen Jansdr
(weduwe van Govert Pieters, geassisteerd
met Cornelis Jansz, haar broer) 18 morgen
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land (ieder de helft), gelegen in de Cromme
(O = Aert Senten c.s.; W = Geen Jansen
c.s.). Prijs ƒ 9900 (de helft contant). Volgt
de schuldbekentenis. Koopsters zetten
kruisje, afgelost 13-05-1640.
24
15-10-1638
Pietertgen Pieters (weduwe van Willem
Pietersz), geassisteerd met Aryen Goverts
(haar oom) en Aryen Pietersz als oom en
voogd van de 3 minderjarige kinderen,
nagelaten door voornoemde Willem
Pietersz verkopen aan Jan Wiggertsz (won.
alhier) 3 morgen 3/4 hond land in een weer
van 12 morgen 3 hond in de Cromme (O =
Dirck Dircksz c.s.; W = Cornelis Senten
Decker c.s.), belast met een eeuwige
onlosbare rente van 15 stuivers jaarlijks, te
betalen aan Gregoris Nicolaesz te
Rotterdam. Prijs ƒ 1675 (zij kruisje,
anderen tekenen).
25
12-11-1638
S. Margriete van de Pol (won. in de Doele
te Antwerpen) als lasthebbende van
Johanna Anthonissen en haar zuster Anna
(geboren te Gouda, won. te Antwerpen),
volgens een volmacht van notaris Jan van
Oosten aldaar d.d. 27-09-1638 verkopert
aan Dirck Fredricxen (burger te Gouda)
een jaarlijkse rente van 12 schilden,
sprekende op Dirck Jansz en Anthonis
Brantsz als voogd van zijn moeder en haar
nakomelingen, won. te O/Y staat,
gehypothekeerd op 7 1/2 morgen land in de
Nesse in Brant Nanningsens hofstede (O =
Nanne Jansz, W = Cornelis Willemsz en
Dirck Jansz), met alle onbetaalde renden
van dien. De rentebrief d.d. 12-5-1526.
Prijs ƒ 150. Afgelost januari 1644. Volgt
kopie van de volmacht.
26
10-01-1639
Jan Anthonisz en tevens voor Adriaen
Anthonisz (schout) x Pietertgen Cornelisz
(won. Ammerstol), Willemtgen Thonisdr,
geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos,
Cornelis Pouwelisz x Leentgen Toniss en
Willem Jansz x Maertgen Toniss, allen
kinderen en erfgenamen van Anthonis
Brantsz x Barbertgen Huyghen (hun vader,
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moeder resp. grootvader en grootmoeder)
verkopen aan Wigger Ariensz (onze
burgemeester) een erfje in de Cromme,
buitendijks uit de dijksloot tot binnen de dijk
tot de dijkwetering toe (O = Jan Anthonisz,
W = Gherrit Ariensz Backer c.s. Prijs ƒ 190
(tek.).
27
20-01-1639
Sent Jacopsz en Egbert Jacopsz (won. op
de Hitseert) verkopen aan Engel
Leendertsz (won. Gouderak) 2 morgen land
met het gedeelte van het huis, aan de
Groenendijk met de beterschap van het erf
daar het voornoemde huis op staat, in de
Hoge Nesse, in een weer van 12 morgen,
van de loetsloot tot de landscheiding (O =
Claesken Ingen; W = Pieter Ghyelen).
Jaarlijks ƒ 4 (in plaats van huur) aan
Leentgen Sente (hun grootmoeder) zolang
deze leeft. Prijs ƒ 550 (ƒ 200 contant)
(merken). Volgt de schuldbekentenis.
Rente 5%. Engel Leenderts tekent met
(merk ?). In deze akte wordt over 3 morgen
land gesproken. Als borg voor hem staat
nog tevens Aert Pietersz (won. Gouderak).
Sent Aelbertsz deelt mede dat het geld
betaald is 25-06-1640.
28
21-02-1639
Arien Ariensz (won. Waddinxveen) x
Pieterken Cornelis verkoopt aan Fop
Cornelisz (de helft) en Pieter Cornelisz (de
helft) (zijn broer) 1 morgen land in de Lage
Nesse, in een weer van 12 morgen (O =
Leentgen Senten en W = Willem
Reingertsz). Staat een rente van de kerk
van O/Y op en zal in deze 12 morgen en in
de 12 morgen ten westen hiervan,
toekomende Willem Reingertsz
voornoemd, zijn gelegen omtrent 2 morgen
3 hond leenland. Prijs ƒ 650 (de helft
contant) (tekent).
29
25-02-1639
Cornelis Jacopsz Cool (won. alhier) is
schuldig aan Claes Willemsz (won.
Gouderak) ƒ 172, wegens geleend geld.
Rente 6,15%. Als onderpand 3 morgen 4
1/2 hond land in de Hoge Nesse, in een
weer van 15 morgen (O = Jan Dircksz c.s.;
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W = dito). De kinderen met voogden van
C.J.C. delen mede dat de schuld afgelost is
januari 1644.
30
03-03-1639
Issebrant Willemsz Bostelman (won. O/Y)
verkoopt aan Arye Thonisz Verbie
(steenbakker) ca. 1 morgen 4 1/2 hond
land met zijn deel van zelling en griend in
de Crommme, in het weer De Quaeick (O =
Aryen Sijmentsz c.s.; W = Willem Aryensz
c.s.), belast met een kniprente van 7
stuivers 8 penningen jaarlijks te betalen
met Driekoningen. Is een kavelcedulle voor
geleverd. Prijs ƒ 665 (1/3 contant).
Verkoper zet merk. Volgt de
schuldbekentenis (tekent).
31
04-03-1639
Pieter Huygen en tevens als oom en voogd
van Jacop Commersz, zoon van Cournier
Willemsz (won. Gouda) alsmede voogd van
Grietgen Huygen (zijn innocente zuster),
Sent Huygen, Gherrit Huygen, Cornelis
Huygen, Jan Huygen, Evert Harmantsz x
Gheertgen Huygen en Sent Leendertsz
Molenaar x Ariaentgen Huygen, allen
kinderen en kleinkinderen van Huych
Senten x Trintgen Jacops (hun ouders)
verkopen aan Dirck Pietersz Boer (won.
alhier) ca. 4 morgen land met hun deel van
de timmerage, in de Lage Nesse, in een
weer van 8 morgen (O = de verkopers, W =
de weduwe van Jan Woutersz c.s.). Prijs ƒ
2656 (de helft contant). Volgt de
schuldbekentenis ƒ 1328. Dirck Pietersz de
Jonge deelt mede, dat het geld betaald is
7-4-1640.
32
04-03-1639
Dirck Pietersz den Boer (won. alhier) is
schuldig aan Grietgen Huygen (innocente
dochter) ƒ 400 in verband met koop van
land, die hem comparant in betalingen van
zijn kooppenniingen hebben gestrekt.
Wordt hij op rente van 5% te St. Pieter te
verschijnen, haar leven lang en dan moet
hij het terugbetalen. Gehypothekeerd op
het land als omschreven in regest nr. 31.

6

33
04-03-1639
Aryen Anthonisz Verbie (steenbakker)
(won. O/Y) verkoopt aan Willem Ariensz en
Pieter Floren (steenbakkers) (won. beiden
O/Y) een zelling in de Cromme buitendijks
voor het Quaeickweer, gelegen van de
binnenkant van de dijk tot de IJssel (O =
Aryen Sijmontsz c.s.; W = de kopers). Prijs
ƒ 100 (tekent).
34
04-03-1639
Pieter Huygen en als oom en voogd van
Jacob Commerse etc. zie regest nr. 31,
verkopen aan Claes Janse Palestein
(wonende Zevenhuizen) 2 morgen land aan
de Lage Nesse, in een weer van 8 morgen
(O = Dirck Pieterse den Boer c.s. W = de
koper c.s. De prijs is ƒ 1328; half contant
volgens de schuldbekentenis (tekent).
35
04-03-1639
Dirck Pieterse den Boer (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Cornelisse Koey
(secretaris van Gouderak) 6 morgen land in
de Cromme, in een weer van 18 morgen (O
= Jan Cornelisse Stollick c.s.; W = Cornelis
Senten Decker c.s.). Prijs ƒ 2700; ƒ 1500
contant (tekent).
36
04-03-1639
Willemtgen Dammense weduwe van Jan
Wouterse, geassisteerd met Leendert
Dammesse haar broer en Claes Janse
Palestein x Anneken Janse, verkopen aan
Jan Janse Kleermaker de helft, en aan Jan
Janse de Jong de andere helft van een
huis en erf, in het dorp, buitendijks van de
halve dijk tot de IJssel (O = Cornelis
Gherritse Timmerman c.s.; W = de weduwe
en kinderen van Gherrit Pieterse Luyt).
Belast met een rente van 30 st. jaarlijks, te
betalen aan Willem Ariense c.s. Prijs ƒ
1400; ƒ 400 contant volgens
schuldbekentenis (tek.)
37
28-03-1639
Cornelis Foppen voor zijn drie kinderen nl.
Maertje, Maechghyl en Sent, Inghe
Pieterse, Fop Pieterse, Pieter Cornelisse
en tevens voor Aryen Ariense x Pietertgen
Cornelis en Cornelis Pieterse x Dirckgen
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Cornelis. Hebben gemeen een weer land
van 7 morgen 3 hond in de Hoge Nesse (O
= Jan Dircxe c.s.; W = Emmetgen
Huybertse), gaan dit kavelen. Cornelis en
Inghe Foppen krijgen het erf aan de
oostzijde van de IJssel tot het slootje van
de Laan en de dijkwetering toe. Vervalt in
diverse stukjes (merk en tek.)
38
28-03-1639
Pieter Dircxe steenbakker (won. alhier) en
Wigger Pieterse (wonende aan de 'sGravenweg) als oom en voogd van de
minderjarige kinderen van Maertgen
Pieterse (in leven x voorn. Pieter Dircxe)
verkopen aan Cornelis Gherritse
timmerman de helft en Pieter Andriesz
timmerman de andere helft van 3 morgen
land, in een weer van 9 morgen
(kavelcedulle kopie overgeleverd) (O =
Inghen Gheenen c.s.; W = Aryen
Sijmense). Openbare verkoping 16-3-1639;
o.a. te betalen 1/6 van een eeuwige
onlosbare vicarierente van ƒ 23.10.0
jaarlijks met 1/6 van een rente van ƒ 0.10.0
jaarlijks van de kerk te O/Y. Prijs ƒ 2050;
half contant, volgt de schuldbekentenis, die
volgens een noot is overgegaan op een
obligatie.
39
28-3-1639
Taxatie van volgende landen in diverse
weren, nagelaten door Bouwen Aryense
(wonende te O/Y, overleden zonder
kinderen): a) 4 hond land in de Hoge Nesse
in een weer van 12 morgen (O = de weg de
Schaapgenszijde; W = Hylletgen Floore),
de waarde ƒ 100; b) 3 morgen land en de
helft van de timmerage in de Lage Nesse in
een weer van 8 morgen (O = Jacop
Albertse; W = Andries Crijnen), de waarde
ƒ 900; c) 3 morgen land met een deel van
de timmerage in de Lage Nesse in een
weer van 8 morgen (O = Andries Crijnen,
W = Dirck Pieterse den Boer), de waarde ƒ
900; d) 1 morgen 3 hond in de Lage Nesse
in een weer van 12 morgen O = Leentgen
Senten, W = Willem Reyngertse, de
waarde ƒ 300.
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40
28-3-1639
Taxatie van de percelen land in de Hoge
Nesse, nagelaten door Thoontgen Claes
(kinderloos overleden): a) 1/4 vierde van 7
morgen 3 hond land met gedeelte van de
timmerage (O = Hijletgen Floore W = Pieter
Machylse waarde ƒ 400; b) 1/4 van 17
morgen land in het Plaatsweer (O = Jan
Ariense steenbakker, W = Jan Dircxe c.s.
waarde ƒ 850.
41
16-8-1639
Jan Anthonisz, Willemtgen Thonis,
geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos,
Cornelis Pouwelisz x Leentgen Thonis,
Willem Jansz x Maritgen Thonis, Aryen
Thonisz (schout van Ammerstol) x
Pietertgen Cornelis en Wigger Aryensz van
der Tack (oud burgemeester) x Aechtgen
Cornelis, allen kinderen en kleinkinderen
van Anthonis Brantsz x Barbertgen
Huygen. Hebben gemeen een weer land
van 16 morgen in de Cromme (O = Willem
Aryensz, steenbakker c.s.; W = Cornelis
Eldertsz c.s.). Deze onroerende zaak gaan
zij nu kavelen, om kwesties te voorkomen,
laten zij het delen van het land etc. over
aan de schout, wat zij bevestigen met het
tekenen van een stuk d.d. 20-4-1639. De
kaveling die dan volgt omvat 12 blz. tekst.
Een tek. van Wiggert Ariensz, wonende bij
de dikke boom.
42
3-5-1639
Arien Thonisz Verbie (steenbakker)
verkoopt aan Wigger Ariensz, van der Tack
een hennepwerf in de Cromme in de
woningen waar nu verkoper woont. In de
verponding groot 1 1/2 hond. Aan de
zuidkant is de Vliet, prijs ƒ 375.
43
4-5-1639
Jan Pietersz x Marritgen Aerts (wonende
Zuidbroek) verkopen aan Pleuntgen Jans,
weduwe van Wigger Wiggertsz, 1 1/2
morgen land in de Cromme over de kleine
wetering tot de eigen van de kinderen van
Cornelis Janse Decker (O = de koopster
c.s.; W = Aryen Pieterse), prijs ƒ 9.17.8.
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44
20-5-1639
Cornelis Cornelisz Koeye (secretaris van
Gouderak) x Grieten Dircxe verkoopt aan
Jan Dircxz (zijn oom) volgende percelen
met zijn gedeelte aan huizen, bergen, en
schuren, hem aangekomen bij huwelijk met
voornoemde Grieten Dircx, gelegen in de
Hoge Nesse: a) 1/4 van een weer van 14
morgen (O = de kinderen van Thonis
Maertsen; W = Anthonis Willemsz c.s.); b)
1/4 van een weer van 10 morgen (O = de
koper; W = Claes Willemsz c.s.); c) 1/4 van
4 morgen land, in een weer van 8 morgen
(O = Willem Claesz, W = Cornelis Foppen
c.s. Samen 7 morgen (sic !) prijs ƒ 3600 (ƒ
1500 contant).
45
10-6-1639
Aryen Matheensen (wonende Kr/Y)
verkoopt aan Willem Gherritsz 5/6 van een
kamp hennepland in de Nesse in een weer
van 11 morgen (O = Claesgen Ingen, W =
Leentgen Senten), begint aan de Tienweg
zuidwaarts tot voorn. Claesgen Ingen. De
prijs is ƒ 150.
46
14-6-1639
Jan Janse Roey (smid, wonende alhier) is
schuldig aan Coenraet Dammersz
(ijzerverkoper, burger van Dordrecht) ƒ 250
wegens geleverd ijzer en een obligatie, die
hiermede vervalt. Als onderpand zijn huis
en erf hier in het dorp, van de dijk tot de
bakwetering toe (O = Evert Harmensz
Snijder; W = Sijbrant Leendertsz
Schoemaecker), alsmede op zijn beesten,
aambeeld, blaasbalg en schouw.
47
24-6-1639
Anthonis Leenderts, steenbakker (wonende
alhier) is schuldig aan Andries Dircxz
Bockenburch (wonende Gouda) ƒ 600
wegens geleend geld, rente 6%. Als
onderpand 4 morgen 5 hond land in de
Hoge Nesse (O = Leentgen Senten; W =
de weduwe van Daniel Joosten). Verder 5
morgen 1 1/2 hond land in de Hoge Nesse
in een weer van 10 morgen 3 hond (O = de
weduwe van Jacop Willemsz c.s.; W = de
voorn. weduwe en verder comparant).
Steenplaats buitendijks in de Hoge Nesse
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(O = Pieter Mackzijl; W = de Groene
zeedijk). Afgelost 24-5-1644.
48
2-8-1639
Jan Jansz in het Hout (wonende Kr/Y),
gezond van lichaam en verstand, maakt
testament voor schout en heemraden. Zijn
vrienden en erfgenamen moeten aan de H.
Geestmrs. geven ƒ 400.
49
8-8-1639
Crin Heymsz (wonende Kr/Y) verkoopt aan
Leendert Ariensz, zijn broer, 2 morgen 3
hond land in de Geer in een weer van 13
morgen (O = de kinderen en erfgenamen
van Jan Senten Decker, W = Jacop
Jacopsz. c.s. Prijs ƒ 1000, ƒ 200 contant.
50
17-8-1639
Willemtgen Thonisdr, geassisteerd met
Pieter Leendertsz Bos, verkoopt een
gedeelte van het achterhuis, berg en
schuur in de Cromme in een weer van 16
morgen (O = Willem Ariensz, steenbakker
c.s. W = Cornelis Eldertsz Davidt c.s.).
Aanbestorven bij overlijden van Thonis
Brantsz x Barber Huygen, haer vader en
moeder en volgens de kavelcedulle d.d. 163-1639. Prijs ƒ 2000, ƒ 600 contant, volgt
de schuldbekentenis als onderpand 5
morgen 2 hond 40 roeden land met
gedeelte van de timmerage in de Cromme
in een weer van 16 morgen, afgelost 1-101658.
51
17-8-1639
Adriaen Anthonisz Waert (schout te
Ammerstol) x Pietertgen Cornelisdr
verkoopt aan Willem Jansz zijn oom, 1
morgen 3 hond 60 roeden met een
gedeelte van het huis in de Cromme, in een
weer van 16 morgen (O = Willem Ariense
steenbakker c.s.; W = Cornelis Eldertse
Davidt c.s.) volgens, de kavelcedulle van
16-8-1639, prijs ƒ 1000.
52
18-8-1639
Cornelis Pouwelsz (wonende alhier)
verkoopt aan zijn zwager Willem Jansz
(wonende Kr/Y) 3 morgen 20 roeden land
met gedeelte van het huis, aanbestorven
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van Anthonis Brantsz x Barber Huygen, zijn
vrouws ouders, in de Cromme in een weer
van 16 morgen (O = Willem Ariense
steenbakker c.s.; W = Cornelis Eldertsz
Davidt c.s.) volgens kavelcedulle d.d. 16-81639 prijs ƒ 2000, ƒ 600 contant, volgens
schuldbekentenis, afgelost 8-1-1668
volgens verklaring van Leentgen Thonis al
vele jaren geleden.
53
23-8-1639
Dirck Leendertsz van der Duyns weduwe
en kind contra Cornelis Vincent en Adriaen
van der Duyn voor schout en heemraden.
Joosje Jorisdr, weduwe van Dirck van der
Duyn, geassisteerd met de schout
Noorman voor 1/3 erfgenaam in de
goederen van Leendert Cornelisz van der
Duyn (haar overleden mans vader) en
Sijmen Mathijsz (wonende Woerden) x
Annetgen Dircx van der Duyn (namens zijn
vrouw) en Joorisge Dircx van der Duyn en
Leendert Dircxe van der Duyn, beiden
geassisteerd met Jan Anthonis Brantsz,
wonende O/Y, alle drie kinderen van Dirck
Leendertse van der Duyn voornoemd in
huwelijk bij de voorn. Joosje Joris verwekt.
Welke drie kinderen en haar moeder
erfgenamen zijn voor 1/8 in de goederen
van Leendert Cornelisz van der Duyn
voornoemd hun grootvader en tevens de
drie kinderen nog voor een vierde
erfgenamen zijn in de goederen van de nog
levende grootmoeder Trijntgen Cornelis zal
nalaten. En deze allen als partij ter ene
zijde. Cornelis Leendertse van der Duyn,
Vincent Leendertsz van der Duyn, Adriaen
Claesz van der Duyn, geassisteerd met
voornoemde Cornelis Leendertsz, van der
Duyn, zijn oom en voogd, als partij ter
andere zijde. Komen tot volgende besluit.
Partij ter ene verkopen aan partij ter andere
volgende gespecificeerde erfenis; a) 1/4
van de eerste comparantens recht van
successie en erfenis van Leendert
Cornelisz, van der Duyn (hun schoonvader
en grootvader respectievelijk) en daarna de
voornoemd drie kinderen van Dirck
Leendertsz, van der Duyn alleen. 1/4 van
de erfenis die zij na overlijden van
voornoemd Trijntgen Cornelis (hun nog
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levende grootmoeder) zullen erven; b)
Partij ter andere zijde zal betalen alle
schulden, lasten, transport kosten etc.
tevens de diverse gemenelandse
omslagen; c) Partij ter ene krijgt van partij
ter andere een obligatoir schuldbekentenis,
heden gepasseerd, groot ƒ 900, half
contant. Het stuk was getekend 6-10-1639,
en getekend met diverse kenmerken en
handtekeningen.
54
7-10-1639
Taxatie op verzoek van Cornelis Cornelisz
Koey (secretaris van Gouderak) d.d. 13-61639 van de nagelaten goederen van
Brand Pietersz steenbakker, wonende en
overleden te Gouderak. a) 2 morgen 2
hond land in de Hoge Nesse in een weer
van 12 morgen gemeen met Pieter
Machyels en Anthonis Leendertsz
steenbakkers, van de loetsloot tot de
landscheidinge (O = Leentgen Senten c.s.
W = de weduwe van Daniel Joosten ƒ
1000; b) 3 hond zelling of rietland in de
Hoge Nesse buitendijks gemeen met Aryen
Thonisz, van de eigendom van Aryen
Thonisz voornoemd tot in de IJssel (O =
Jan Dirck Brantsz, W = Pieter Machyelsz);
waarde ƒ 500.
55
25-10-1639
Kwesties ontstaan tussen Aryen Pieterse x
Maertgen Crijnen, eiser, en Andris Crijnen,
wonende O/Y, gedaagde en verweerder.
AP zegt dat hij nog geld krijgt van zijn
schoonvaders erfenis alsmede van hetgene
dat na het overlijden van Affgen Joppen,
zijn schoonmoeder, nog zal aanbesterven.
Verder nog geld dat bij zijn vrouw aan de
voorn. AC haar broer enige tijd geleden
heeft achtergelaten en Aeffgen Joppen de
voornoemd boedel had gekwiteerd. Dat
eventueel na te laten goederen van AJ hem
bij testament waren toegedeeld. Tenslotte
dat zijn zuster hem geen geld geleend had.
Om moeilijkheden te voorkomen
vergaderde men op 21 september j.l. AP
geassisteerd met Dirck Andriessen
Timmerman en AC met Willem Willemse,
secrtaris van Berkenwoude. Men is tot een
akkoord gekomen nl. AC zal AJ levenslang
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alimenteren. Mochten hierover klachten
komen, dan wordt dit op zijn kosten
uitbesteed, daarvoor krijgt hij de gehele
erfenis van zijn vader, en straks van zijn
moeder. Tevens ook het geleende geld,
moet AC een keer aan AP ƒ 500 betalen
contant.
56
10-11-1639
Cornelis Cornelisse, Jan Feysen en Dirck
Janse Mul hebben gemeen een weer groot
12 morgen in de Zijde, met huis, berg,
schuur. Gaan dit kavelen. CC en JF krijgen
de oostelijke helft en DJ de westelijke helft.
Scheiding vormt de sloot die nu gegraven
is. Gedaan in het bijzijn van Paew
Andriessen, Damis Jacopsz en Aryen
Sijbrantse.
57
12-1-1640
Dirck Dircksen voor 1/8 en Pieter Dircksen
de Jonge voor 3/8 ter ene, Willem
Mathijssen, Ingetgen Mathijsdr, Jan
Leendert, en Lijsbeth Mathijssen voor de
een tweede ter andere zijde. Hebben
gemeenschappelijk een weer land, groot 24
morgen in de Geer (O = Gherrit Ariense
Backer; W = Jan Leendertse), wordt dit
gekaveld. Partij ter andere krijgt de oost
helft van het land, nu buitendijks met palen
aan afgepaalt en bovendijks met een sloot
afgegraven. Parthij ter ene krijgt de
westelijke helft met het getimmerde. Parthij
ter ene moet voor de beterschap betalen
aan partij ter andere ƒ 1500, ƒ 300 contant.
58
20-1-1640
Pieter Leendertse Luyt (wonende alhier)
verkoopt aan Cornelis Claesse de helft, en
Gheen en Willem Janse de helft van 4
hond land in drie verschillende weren. Te
weten: 2 hond in de Cromme in een weer
van 14 morgen, het Bree weer (O = Jan
Ariense Hoemer c.s.; W = het weer de
Quaeck), 2 hond land in de Cromme in
twee weren, die naast elkaar liggen, deels
in de woning en landen waar Aryen
Gheenen woont, met zijn deel van
timmerage, deels in de woning waar Floris
Leendertse en Heynderick Cornelisse nu
woont (O = Thijs Wiggertse; W = Aryen
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Anthonisse c.s.). Belast met een vierde van
een rente groot ƒ 6 per jaar gevestigd op
het gehele weer van 14 morgen te betalen
te Dordrecht, prijs ƒ 200.
59
9-3-1640
Willem Ariense, Pieter Flooren
(steenbakkers), en Huybert Leendertse
Boertge hebben gemeenschappelijk 7
morgen land in de Cromme in een weer
van 14 morgen, het Quaeck weer (O = het
Bree weer, W = voornoemde WA
steenbakker). Gaan kavelen. WA en PF
krijgen de zelling buitendijks, een erfje
binnendijks van de rol van de dijk bij de
reepalen, die daar geslagen zijn,
westwaarts tot buiten de pootgens tot het
binnenviercant van de dijk. HLB krijgt een
aanleg mogelijkheid voor zijn schuit, krijgt
25 jaar lang per jaar twee schuiten met
aarde en de rest van de 7 morgen land. Hij
moet echter aan WA en PF betalen te
samen ƒ 775, waarvan 1/3 contant.
60
19-3-1640
(Uittreksel kopie) Notaris Jan Honius te
Gouda d.d. 16-3-1630. Compareerde
Cornelis Maertense Breur, en Pieter
Maertense Breur, broers, wonende te
Veere in Zeeland, kinderen van Maritgen
Pieterse en dus mede erfgenamen van
Brant Pieterse, in leven, wonende te
Gouderak, gevolmachtigden, Cornelis
Pieterse, wonende Gouderak, en Sent
Pieterse, wonende Haastrecht, hun ooms,
om te helpen scheiden en verkopen de
boedel van voorn. Brant Pieterse.
61
19-3-1640
Sent Pieterse, Cornelis Pieterse, Cornelis
en Pieter Maertense Breur (zie regest nr.
60), allen vrienden en erfgenamen van
Brant Pieterse steenbakker, hun broer en
oom respective. Verkopen aan Pieter
Machgylsz steenbakker (wonende alhier)
14 hond land in de Hoge Nesse in een
weer van 12 morgen, van de Loetsloot tot
de landscheidinge toe (O = Sent Aelbertse,
W = Gherrit Daenielsz c.s.; prijs ƒ 1500,
een vierde contant.
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62
19-3-1640
Sent Pieterse etc. (zie regest nr. 61)
verkopen aan Jan Harmense (steenbakker,
wonende Gouderak) 3 hond zelling in de
Hoge Nesse, gemeen met Aryen Thonisse
(O = Jan Dirck Brantse, W = Pieter
Machgylse. Aan bestorven van Brant
Pieterse, hun broer, resp. oom, openbaar
verkocht te Gouderak prijs ƒ 500, een
vierde contant•
63
11-4-1640
Jacob Willemse Lagewaert (wonende
alhier) verkoopt aan Jan Pieter Maertsz
een half huis en erf op het dorp alhier, van
de straat tot aan de scheidmuur, waarvan
de wederhelft is van Willemtgen Cornelisdr,
weduwe van Crijn Janse steenbakker (O =
de gemene ambachtssteeg; Z = Dingeman
Joosten Lindewever). O.a belast met een
niet losbare rente van 30 stuivers per jaar,
voor de helft te betalen aan de
gecombineerde ambachte van O/Y. Prijs ƒ
350, waarvan ƒ 100 contant.
64
11-4-1640
Isbrant Cornelisse x Machgel Pieterse
(wonende Gouderak), Jan Pieterse
(wonende alhier), verkopen aan Jacob
Ariense (schuitenvoerder, hun zwager) 1
morgen land, aanbestorven van Pieter
Janse x Maertgen Elderse, hun vader en
moeder, in de Zijde, in een weer van 10
morgen (O = de kinderen van Jan
Cornelisse; W = Jannetgen Foppen) JP
behoudt 2 roeden breedte van de dijk
hennepwerf van de dijkwetering tot binnen
vierkant van de dijk. prijs ƒ 1200, waarvan
1/3 contant.
65
13-4-1640
Aryen Willemse Zeeuw, Lijsbet
Heyndricksdr, weduwe van Jan Pieterse
Seeuw, geassisteerd met Pieter Janse
Seeuw, haar zoon, beiden, wonende aan
de 's-Gravenweg, Jan Ariense Houmes,
wonende Kr/Y, Pieter Melissen, wonende
Lekkerkerk, verkopen aan Willem, Jan,
Leendert, Intgen en Lijsbet Mathijsse. 5
morgen 4 hond land, te weten AWZ 3
morgen 3 hond 25 roeden, LH 1 morgen 2
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hond 50 roeden en JA 2 hond 12 half roe,
en PM 2 hond 12 half roeden. Bestaande
uit twee kampen weiland van dijkwetering
tot de eerste kampsloot, verder
tweekampen hooiland, de ene kamp binnen
de Tiendeweg, en de andere buiten de
Tiendeweg, strekkende van de wetering tot
de eerste kampsloot, nog de oosthelft van
de breedte van het land, liggende in de
boezem van het ambacht Berkenwoude en
van de helft buitendijks, mitsgaders de
oude werf binnen de Oudelandenweg aan
de westzijde in de Cromme; prijs ƒ 2600,
betaald 1/3 volgens de schuldbekentenis.
66
2-5-1640
Willem Janse, Jan Pieterse Mick x
Willemtgen Jansdr, Aelbert Aertsz x
Neeltgen Jans, wonende Streefkerk, te
samen kinderen en erfgenamen van Jan
Daenen hun vader. Verkopen aan Willem
Aertse (wonende alhier) 2 morgen 2 hond
land in het Thijs Jan Rollen land, van de
Veenwetering tot de oude Landweg (O =
het Breeweer; W = de kinderen van Mathijs
Geene). Er is een kavelcedulle van. Prijs ƒ
300.
67
10-5-1640
Maritgen Cornelisdr, geassisteerd met
Aryen Claesse haar zwager (won. O/Y)
voor 1/3, voorn. AC voor een derde,
verkopen aan Jan Cornelise
Schoemaecker hun broer, een huis en erf
in het dorp alhier van de halve dijck tot de
bakwetering; het resterende derde part is al
van hem (O = Jacob Ariense
schuitenvoerder; W = Jasper Cornelis),
prijs ƒ 850, ƒ 300 contant.
68
10-5-1640
Dito als in 67 doch nu ieder voor de helft,
verkopen aan Anthonis Jacobse (wonende
alhier) 2 morgen 2 hond land, in de Zijde in
een weer van 10 morgen (O = de Kerkweg,
W = Willem Ariensz. c.s. Prijs ƒ 1220, ƒ
200 contant.
69
11-6-1640
Cornelis Leendertse van der Duyn, Vincent
Leendertse van der Duyn en Aryen
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Claesse van der Duyn, hebben uitgekocht:
de weduwe en kinderen van wijlen Dirck
Leendertse van der Duyn uit het
navolgende de gehele boedel van wijlen
Leendert Cornelisse van der Duyn hun
overleden schoonvader respective
grootvader. Mitsgaders de voornoemde
kinderen van Dirck Leendertse van der
Duyn de gehele boedel van Trijntgen
Cornelis, hun nog levende grootmoeder. In
deze twee boedels hebben verkopers
samen 1 morgen 1 1/2 hond met 1/4 van
het oude getimmerde wat er op staat. In de
Geer gemeen met voorn. Trijntgen Cornelis
en de kopers, Verzoeken aan schout Claes
Pieterse Noorman en heemraden het te
taxeren, om de impost te kunnen betalen.
70
25-6-1640
Engel Leendertse Lanst, wonende
Gouderak verkoopt aan Sent Albertse
(wonende alhier) 3 morgen land met
gedeelte van het huis aan de Groenendijk
in de Hoge Nesse in een weer van 12
morgen, van de loetsloot tot de
lantscheydinge toe (O = de kinderen van
Claesgen Ingen; W = Pieter Machgylse).
Leentgen Senten Copers moeder en haar
nacomelingen hebben recht van overpad
vanaf de oude dijk tot aan het Hoofken toe.
Prijs ƒ 1425.
71
8-10-1640
Claes Pieterse Noorman, schout, verkoopt
aan Petrus Backerus, predikant alhier, een
schuur en erf in het dorp van O/Y, van de
eigen van Dingeman Joosten Lindewever
tot de Bakwetering toe (O = de
gemenelandswerf; W = de weduwe van
Ghijsbert Schoemaecker), met een uitgang
van de schuur naar de Kerkweg. Nog een
gang achter verkopers erf, van de Kerkweg
tot de zuidzijde van de schuur van de
weduwe van Jan Joosten Romeyn. Onder
het pad zijn al waterpompen aan gebracht,
wat de koper ook nog doen, een
bodempomp op eigen kosten, prijs ƒ 600,
een vierde contant.
72
2-12-1640
Taxatie van het land in twee weren,
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nagelaten door Machghyel Cornelisse,
alhier zonder kinderen overleden. a) 2
morgen land met gedeelte van de
timmerage in de Lage Nesse in een weer
van 10 morgen (O = Claes Janse
Palestein; W = Sent Louwen), waarde 650
pond; b) 1 morgen land in de Hoge Nesse
in een weer van 14 morgen (O = Jan Dirck
Brantse; W = Gherrit Daenen), 270 pond.
73
11-1-1641
Taxatie op verzoek van de stad Nieuwpoort
d.d. 1-12-1640 van het land in twee weren
nagelaten door Cornelis Janse, te
Nieuwpoost zonder kinderen natelaten
overleden. a) 3 morgen land met een deel
van de timmerage in de Zijde, in een weer
van 12 morgen (O = Willem Ariense c.s. W
= Jacob Ariense Schuytenvoerder c.s.
waarde 900 pond; b) 1 morgen 3 hond land
in de Zijde, in een weer van 6 morgen (O =
Jannetgen Foppen; W = Aryen Senten),
waarde ƒ 375.
74
17-1-1641
Arie Kornelisse Rietdecker, wonende in de
Cromme, is schuldig aan Antonis Meeuse ƒ
200 wegens voor de helft geleend geld, en
dó andere helft van een obligatie die
hiermede vervalt. Rente ƒ 4. Onderpand 3
morgen 3 hond met een gedeelte van de
timmerage in de Cromme in een weer van
14 morgen (O = Pleuntgen Jans weduwe
van Wigger Wiggertse, W = Adriaen
Pieterse c.s.). Afgelost 12-8-1643.
75
17-1-1641
Kornelis Pieterse (wonende alhier)
verkoopt aan Pieter Kornelisse zijn zwager,
een hennepwerf in de Hoge Nesse in een
weer„van 14 morgen, in de
Veenweteringkamp, van de kampsloot af,
tot zo ver het gaat (O = Maertgen Klaesse
c.s. W = Emmetgen Huybertse, groot in de
ongelden 1 hond land, prijs ƒ 100.
76
18-1-1641
Hendrick Cornelisz Decker voor een vierde,
Jan Wiggertse voor een vierde, en Aryen
Cornelisse Decker voor de helft, hebben
gemeen 7 morgen land met de timmerage,
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in een weer van 10 morgen in de Cromme
(O = Pleuntgen Jans weduwe van Wigger
Wiggertse c.s. W = Aryen Pieterse c.s. Ten
overstaan van hun buurluiden, Jan Antonis
Brantse, Issebrant Willemse Borstelman,
Jacob Jacobse en Jan Leendertse, is de
grondkaveling geschied, omvat 7
bladzijden tekst.
77
25-2-1641
Cornelis Ariense, wonende in 'sHertogenbosch, verkoopt aan Willem
Ariense steenbakker, zijn broer, 3 morgen
land in de Cromme in een weer van 18
morgen (O = Jan Leendertse c.s. W =
Nanne Cornelis c.s. prijs ƒ 1050, ƒ 300
contant.
78
3-4-1641
Maertgen Claesdr, weduwe van Jacob
Willemse Westerhoff, Willem Claesse,
Jacob Crijnen (gehuwd geweest met
Niesgen Claesdr), Jan Jacobse, Aryen
Jacobse en Dirckgen Willems, weduwe van
Claes Jacobse, geassisteerd met Willem
Aertse haar vader. Hebben gemeen twee
verschillende weren in de Hoge Nesse. Het
eerste weer (O = Heyllytgen Thooren, W =
Pieter Machylse); het tweede weer (O =
Jan Ariense steenbakker c.s.; W = Jan
Dirck Brantse c.s.); gaan dit kavelen. MC
krijgt 13 morgen land aan de Oudendijk (O
= voorn. JAS; W = voorn. JDB). JC krijgt
diverse kampen gelegen over de
Nessewetering, WC Hoewel in de akte
staat, dat hij Willem Claesse voor zich zelf
optreedt, wordt hij verder niet vermeld en
krijgt ook niets toegewezen.
79
3-4-1641
Adriaen Aertse x Pietertgen Kornelisdr
(wonende Waddinxveen) verkopen aan
Pieter Kornelisse de helft en Fop
Kornelisse de helft, beiden zijn zwagers.
Een hennepwerf in de Hoge Nesse, in een
weer van 14 morgen in de
Tiendewegskamp (O = Meertgen Klaesse
c.s.; W = Emmetgen Hubertse). Te
verongelden voor 1 hond land, prijs ƒ 38.
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80
3-4-1641
Kornelis Janse Stollick, wonende Kr/Y,
verkoopt aan Jan Kornelisse Stolck
(wonende alhier) zijn vader, 1 morgen 2 1/2
hond land, met gedeelte van de timmerage,
alles zoals hij verkoper het indertijd van de
koper gekocht heeft, in de Cromme in een
weer van 13 morgen (O = de weduwe en
kinderen van Sent Kornelisse Besemer; W
= Dirck Dirckse c.s.), belast met een
gedeelte van een kniprente van ƒ 12. prijs
ƒ 275 contant en ƒ 275 in mei 1642 te
betalen.
81
3-4-1641
Kornelis Jansen Stollick verkoopt aan Dirck
Jansen Stollick zijn broer, 1 1/2 hond land
in de Cromme in een weer van 16 morgen
genaamd "Het Smaelweer" (O = Jan
Tonisse c.s.; W = de weduwe en kinderen
van Sent Kornelisse Besemer), prijs ƒ 150.
82
3-4-1641
Dirck Janse Stollick verkoopt aan Gherrit
Ariense Backer 1 1/2 hond land, genaamt
"Het Smaelweer " prijs ƒ 250.
83
3-4-1641
Jan Cornelisse Stollick met twee morgen 1
1/2 hond, Pieter Willemse Crul met 3
morgen land, en tevens in opdracht van
Cornelis Cornelisse Jongeneer, zijn
zwager, wonende in het land van Rekuine
(volmacht voor notaris Pouwelis
Nieuwesteen te Den Briel d.d. 18-2-1641)
als erfgenaam van Aryaentgen Joosten
(hun moeder respectievelijk grootmoeder)
mitsgaders Aryen Janse Koeyman met 1
1/2 hond land, en tevens voor Idygen Jans
(zijn zuster) alsmede voornoemde JCS met
1 1/2 hond in opdracht van Neeltgen Jans
en Pieter Janse zijn kinderen, verkopen
aan Gherrit Ariense Backer (won. alhier) 5
morgen 4 1/2 hond in de Cromme in een
weer van 16 morgen genaamd Het
Smaelweer (O = Jan Anthonisse c.s.; W =
de weduwe en kinderen van Sent
Cornelisse Besemer), belast met een deel
van een rente van ƒ 6.6.0, jaarlijks te
betalen te Gouda aan het
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Oudemannenhuis, prijs ƒ 3162.10.0,
waarvan 1/3 contant.
84
6-5-1641
Inge Gheene, geassisteerd met Jan
Willemse haar zoon, Anna Gheene, haar
zuster geassisteerd met Gheen Janse haar
zoon. Hebben gemeen een weer land van
9 morgen in de Zijde van de binnenkant
van de dijk, tot de landscheidinge toe (O =
Jacob Pieterse Krul, W = de kinderen en
erfgenamen van Gijs Brantse en Dunsken
Hughe c.s. Gaan dit kavelen in het bij
wezen van Kornelis Gheertense
Timmerman, Dirck Andriese, Antonis
Meeuse en Pieter Dirckse hun huurlieden
als gode mannen, wordt verdeelt in allerlei
stukken,5 blz.
85
4-5-1641
Jacob Cornelisse Roos, wonende
Delfshaven, verkoopt aan Dirck Gerritse
Luyt (wonende alhier) een half huis en erf
in het dorp, buitendijks (O = Maertgen
Pieterse, weduwe van Meester Joris, die de
andere helft vant huis bezit, W = Cornelis
Pouwelse Schuitenvoerder, belast met een
rente van 2-2-0, jaarlijks te betalen aan de
kinderen van Dirck Pieterse x Ghooltgen
Willems, prijs ƒ 400, ƒ 100 contant.
86
7-5-1641
Gherrit Rengherse Schoemacker (wonende
alhier) verkoopt aan Arien Korstiaense (zijn
neef) de helft en Maertgen Korstiaens de
helft van een half huis en erf in het dorp
buitendijks (O = Jacob Jacobse de Kuiper;
W = de verkoper). Belast met een
rentebrief van ƒ 200, losbaar met de
penning 20 ten behoeve van de
armmeesters van O/Y; prijs ƒ 100 boven de
voornoemde akte. In de marge staat: op
15-3-1670 zijn Merritge Geenen en Tijs
Pieterse en Dirck Willemse als Heilige
Geestmeesters ter ene en Aryen
Corstiaense ter andere zijde
overeenqekoaen dat de speciale bepaling
in de akte over een strook van twee voet te
niet zal worden gedaan.
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87
10-5-1641
Ghovert Kornelisse Schoemaecker
(wonende alhier) verkoopt aan Huibert
Ariense Bol (won. alhier) een erf met het
getimmerde in het dorp, van de Kerkweg
tot de eigen van de predikant (N = de
weduwe en kinderen van Dirck Leendertse
Molenaer; Z = de Bakwetering), prijs ƒ 100.
88
10-5-1641
Annetgen Odeffse, weduwe van Willem
Janse Cleermaecker geassisteerd met
Cornelis Gherritse Timmerman, verkoopt
aan Ghovert Cornelisse Schoemaecker
een half huis en erf, de andere helft is van
Dirck Willemse Kleermaecker alhier in het
dorp buitendijks (O = Grietgen Aerts
weduwe van Jan Cornelisse; W = voorn.
Dirck Willemse), belast met een erfpacht
van 1-8-0. per jaar te betalen aan
ontvanger Schilperoort, wonende te Delft
prijs ƒ 850, ƒ 200 contant.
89
12-5-1641
Pieter Willemse Crul, wonende Kr/Y en
tevens in opdracht van Cornelis Cornelisse
Jongeboer x Annetgen Willemse, wonende
in het land van Oostvoorne, volmacht d.d.
18-2-1641 voor notaris Pouwelis
Nieuwesteyn te Den Briel, verkoopt aan
Jan Cornelisse Stollick 5 morgen 4 3/4
hond land met het gedeelte van de
timmerage in de Cromme in een weer van
18 morgen (O = Cornelis Senten Besemer;
W = Dirck Dirckse c.s.) aanbestorven van
Aryaentgen Joosten (zijn grootmoeder),
belast met een deel van de kniprente van ƒ
8.1.0, jaarlijks gevestigd op 12 morgen 5
hond land, prijs ƒ 2607, ƒ 807 contant.
90
21-5-1641
Jan Cornelisse Stollick (won. alhier) de
helft, Pieter Willemse Crul en tevens voor
Cornelis Cornelisse Jongboer x Annetgen
Willems, wonende te Oostvoorne, verkopen
aan Claes Janse Palesteyn, wonende
Zevenhuizen, 3 hond land in de Lage
Nesse in een weer van 3 morgen genaamd
"De Viertel" (O = Dirck Pieterse Boer c.s.;
W = de koper c.s.), prijs ƒ 300.
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91
21-5-1641
Dito als 90 verkopen aan Pieter Aryense
Medelen (wonende Lekkerkerk) 1 morgen
land met gedeelte van de timmerage in de
Lage Nesse in een weer van 8 morgen
genaamd "Het Viertel" (O = Dirck Pieterse
Boer c.s.; W = Claes Janse Palesteyn c.s.).
Prijs ƒ 700; merk en tekent.
92
21-5-1641
Pieter Ariense Medelen (won. Lekkerkerk)
verkoopt aan Claes Janse Palesteyn 1
morgen land in de Lage Nesse in een weer
van 8 morgen (O = Dirck Pieters Boer, W =
de verkoper), prijs ƒ 600.
93
24-5-1641
Willem Wouterse Lindewever (won. N/Y)
verkoopt aan meester Jacob de Kuyper
(wonende alhier) een huis en erf in het dorp
buitendijks (O = Aryen Snoyen W = Aryen
Corstiaense) belast met een erfpacht van
10 Brabantse stuivers jaarlijks, volgens de
oude erfpachtbrieven daar van zijnde, en
betaald worden bij ontvanger Schilperoort
(wonende te Delft), prijs ƒ 1000, de helft
contant.
94
24-5-1641
Maerten Janse Roock (won. alhier) is
schuldig aan de Heilige Geestarmmeesters van O/Y de som van ƒ 150
wegens geleend geld. Rente ƒ 5. Als
onderpand zijn huis en erf in de Hoge
Nesse, van de dijk tot de zelling van Jaep
Cuyper toe (O = Jan Ariense Timmerman,
W = Maertgen Dircx), afgelost 2-6-1663.
95
29-5-1641
Claes Jacobse (in leven wonende in de
Hoge Nesse aan de Groenedijk, gehuwd
geweest met Dirckgen Willems, zonder
kinderen na te laten overleden). Als
erfgenaam voornoemde D.W., nalatende
de helft aan Aryen en Jan Jacobse (zijn
broers) voor de andere helft. Zijn
verschenen voor de schout en heemraden
voornoemde DW geassisteerd met haar
vader Willem Aertse en de voornoemde A
en J.J. Deling van de erfenis. Ary en Jan
Jacobse krijgen 1 morgen land in de Hoge
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Nesse in een weer van 7 morgen (O =
Hillitgen Thooren; W = Pieter Gielen c.s.),
twee koeien, de wollen en linnen kleren ten
lijve van de overledene en de
gereedschappen, die hij nagelaten heeft.
DW krijgt de rest plus ƒ 250 van haar mans
broers, die tevens alle kosten van de deling
zullen betalen. Volgt de kwitantie van DW
dat zij ƒ 250 ontvangen heeft.
96
9-6-1641
Taxatue van 17 morgen land in de Hoge
Nesse in een weer van 7 morgen 3 hond
(O = Hillitgen Thooren; W = Pieter
Machgylse), nagelaten door Claes
Jacobse.
97
7-6-1641
Willem Klaesse, wonende in de Hoge
Nesse, verhuurt aan Maertgen Klaesdr (zijn
zuster) de helft en Jan Jacobse en Arie
Jacobsen (zijn zusters zonen) de helft van
8 morgen 1 hond land in de Hoge Nesse in
twee verschillende weren land. Het eerste
weer: O = Hillitgen Tooren en W = Pieter
Machgijse steenbakker. Het tweede weer:
O = Jan Ariense steenbakker, W = Jan
Dircxe Brantse. Verhuur voor de tijd dat
voornoemde Willem Claesz in leven is,
daar hij wil, dat na zijn dood de
voornoemde landen en andere goederen
bij de voornoemde huurders zullen worden
gekocht en gedeeld. Huur per morgen is ƒ
16.10.0 per jaar, ingaande St Pieter 1641.
Tekent met merk waarbij staat Jan Jacobse
Pols.
98
7-7-1641
Fop Dirckse x Jannetgen Jansd, wonende
Kr/Y, Aryen Willemse, Emmetgen Jans,
wonende te Rotterdam verkopen aan
Jacob Jacobse, 1 morgen land, in de
Cromme, in een weer van 18 morgen O =
Jan Leendertse c.s. W = Daen Cornelisse
Vos. Prijs ƒ 500.
99
26-7-1641
Dirck Pieterse x Maertgen Aertse, verkoopt
aan Jan Aertse Smit, Crijn Aertse Smit en
Neeltgen Aertsd, 1 1/2 hond land in de
Zijde in een weer van 14 morgen (O =
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Machte!tgen Thonis, weduwe van Jan
Ariense; W = Jan Jacobse van Alpben),
prijs ƒ 169.
100
26-7-1641
Taxatie van een half huis en erf alhier in
het dorp, buitendijks (O = de weduwe en
kinderen van Gherrit Pieterse Luyt; W =
Steven Jansz), nagelaten door Meysken
Stevens, alhier zonder kinderen na te laten
overleden, waarde ƒ 350.
101
27-7-1641
Willem Aertsz. (wonende alhier) verkoopt
aan Jan Pieterse zijn zwager (wonende in
Zuidbroek) 2 morgen 2 hond land in de
Cromme in het Thijs Jan Rollen landweer.
Van de Veenwetering tot de Oude landweg
(O = het Breeweer W = de kinderen van
Mathijs Geenen. Er is een kavelcedulle
van. Prijs ƒ 300.
102
27-7-1641
Jan Pieterse x Maertgen Aertsdr (laatst
weduwe van Cornelis Wiggertse, wonende
Zuidbroek) verkoopt aan Aryen Thonisse
Verbie (steenbakker, wonende alhier) 6
hond land in de Cromme in een weer van
14 morgen, van de Tiendeweg tot het land
van Hendrick Cornelisse Decker c.s (O =
Pleuntgen Jansdr, weduwe van Wigger
Wiggertse; W = Aryen Pieterse). Er is een
kavelcedulle van, prijs ƒ 365, en tot
speldegeld een gouden ring waarde ƒ 17,
waarvan ƒ 190 contant.
103
15-8-1641
Arie Cornelisse Rietdecker (wonende
alhier) is schuldig aan Anthonis Meeuse ƒ
350 wegens geleend geld, rente 4 3/4%.
Als onderpand 3 morgen 3 hond in de
Cromme in een weer van 14 morgen (O =
Arie Thonisse steenbakker c.s.; W = Arie
Pieterse), afgelost 12-8-1643.
104
2-12-1641
Aryen Thonisse Verbie (wonende alhier)
verkoopt aan Pieter Brantse een kampje
land in de Cromme in een weer van 14
morgen genaamd "De Quack" van de eigen
van Huybert Leendertse Boertgen tot de
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eigen van Aryen Jansz, Roock. Te
verongelden voor 2 1/2 hond 12 1/2 roeden
land. Belast met een kniprente van ƒ 0-114 jaarlijks, prijs ƒ 92.10.0.
105
10-12-1641
Jan Wiggertse de helft, Maertgen Jans
weduwe van Ghovert Pieterse de helft
hebben gemeen 6 morgen 1 1/2 hond land
in een weer van 12 morgen 3 hond in de
Cromme (O = Dirck Dirckse c.s., W =
Kornelis Senten Decker c.s.). Gaan dit
kavelen. Maertgen Jans krijgt de westkant
van het land buitendijks van de IJssel tot
aan de hennepwerf en Jan Wiggertse krijgt
de hennepwerf tot de dijkwetering (etc. 4
blz.).
106
20-1-1642
Antonis Willemse (wonende in de Hoge
Nesse) ter ene, en Adriaen Simense
(wonende in de Geer) ter andere zijde.
Hebben gemeen 6 morgen 1 hond in de
Tien viertelen onder Gouderak. Verder 4
morgen land te O/Y in de Hoge Nesse (O
en W = Jan Dirck Brantse), verder 4
morgen, 4 hond land in de Lage Nesse (O
= Eitgen Pieters, weduwe van Jaeck
Aertsz; W = Nanne Kornelis c.s.). Gaan dit
kavelen. AW krijgt het land in de Hoge
Nesse met huis, berg, schuur en twee
morgen 1 hond van de Thien viertelen. AS
krijgt de rest.
107
27-1-1642
Cornelis Jansz, broer en voogd van
Annetgen Jans, weduwe van Jan Janse de
Graeff zijn zuster, heeft de boedel
aanvaard onder het benefitie van
inventaris, verkoopt aan Claes Ariense
Schoemaecker, wonende Kr/Y, een huis en
erf, alhier in het dorp, buitendijks (O =
Cornelis Gerritse Timmerman; W = Jan
Janse de Jonge), belast met de erfpacht
van ƒ 0-15-0 per jaar aan Willem Arien c.s.,
prijs ƒ 1760, ƒ 400 contant.
108
16-2-1642
Cornelis Pieterse x Dirckgen Cornelisdr
(wonende alhier) verkoopt aan Pieter
Cornelis zijn zwager, 1 morgen 1 1/2 hond
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21 roeden land met het gedeelte van de
timmerage, alles wat hem bij overlijden van
Cornelis Foppen en Maertgen Pieters, zijn
vrouws ouders, alsmede Machgyel
Cornelis, zijn vrouws broer, aangekomen
zijn, in de Hoge Nesse (O = Claes Janse
Palesteyn c.s.; W = Sent Louwen c.s.), prijs
ƒ 750, ƒ 50 contant.
109
16-2-1642
Pieter Cornelisse (won. O/Y) verkoopt aan
Cornelis Pieterse (zijn zwager) een
hennepwerf in de Hoge Nesse in een weer
van 14 morgen, gelegen in de
Veenweteringkamp (O = Maertgen Claes
c.s. W = Emmetgen Huyberts, prijs ƒ 100.
110
17-2-1642
Klaes Aerense Schoemaecker, wonende
Kr/Y, verkoopt aan Leendert Heynderickse
Metselaer wonnde alhier, een huis en erf in
het dorp buitendijks (O = Kornelis Gherritse
Timmerman; W = Jan Janse
schuitenvoerder). Erfpacht van 15 stuiver
ten gunste van Willem Ariense c.s., prijs ƒ
1760, ƒ 400 contant.
111
24-2-1642
Willem Ariense (wonende alhier) tevens
voor Grietgen Ariens en Ariaentgen Ariens
zijn zusters, verkoopt aan Arien Seriten
(wonende alhier) 3 hond 27 roeden land in
de Zijde in een weer van 6 morgen (O = de
kinderen van Jan Cornelisse op 't Schoor;
W = de koper), prijs ƒ 319, te betalen over
twee jaar, omdat de verkoper het gebruik
van het land nog twee jaar wil behouden. Is
betaald op 16-4-1644.
112
24-3-1642
Machteltgen Leenderts weduwe van
Aelbert Claesse, wonende Stolwijk,
geassisteerd met Cornelis Aelbertse, haar
zoon, verkoopt aan Pieter Leendertse Luyt,
haar broer, 4 morgen 1 hond land met
gedeelte van het huis, berg en schuur in de
Cromme in de woning van voornoemde
PLL in de tijd op woont (O = Isbrant
Willemse Bostelman c.s.; W = Wijven
Brants c.s.), prijs ƒ 2400, ƒ 700 contant.
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28-3-1642
Op verzoek van Kralingen d.d. 11-3-1642
taxatie van 3 hond land in de Zijde (O =
Aryaentgen Jans; W = Jan Jacobse van
Alphen), nagelaten door Fop Aertse Smit,
wonende en overleden, te Kralingen,
waarde ƒ 200.
114
28-3-1642
Taxatie van land in twee verschillende
weren, nagelaten door Willem en
Jannetgen Brande (alhier zonder kinderen
overleden): a) 3 1/2 hond land in de Zijde
(O = Aryaentgen Jans; W = Jan Jacobse
van Alphen), waarde ƒ 200; b) 3 hond land
in de Zijde (O = Anthonis Jacobse c.s.; W =
Pieter Leendertse), waarde ƒ 250.
115
4-4-1642
Brant Jansen, Trin Jans (weduwe van Jan
Aertse), geassisteerd met voornoemde
Brant Janse haar broer, Jan Aerense x
Janneken Jans, Dirck Janse x Maertgen
Aerts (samen wonende Kralingen), Aerien
Janse, Dieuwertgen Jans, geassisteerd
met voornoemde Arien Jans en Aerien
Aerts (samen wonende te Rotterdam),
Aldert Kornelisse en tevens voor zijn
verdere zusters en broers, wonende
Schiebroek, alle vrienden en erfgenamen
van Willem Brantse en Janneken Brants
Verkopen aan Jasper Kornelis de helft en
Willem Aerense met zijn twee zusters de
helft van 1/3 deel van 3 morgen 1 1/2 hond
land in de Zijde in twee weren. Het ene: O
= Aryaentgen Jans, W = Jan Jacob van
Alphen. Het andere weer: O = Antonis
Jacobse, W = Steven Jansz Muil. 3 1/2
hond land ligt boven de kerk waarop staat
een huisje, waar Brant Jansz in woont. Hij
en zijn vrouw mogen daar levenslang
blijven wonen. Prijs ƒ 728.
116
6-4-1642
Pieter Cornelisse (won. alhier) verkoopt
aan Louweris Jansz (steenbakker, won.
Kr/Y) anderhalve morgen boezemland in de
Hoge Nesse, vanaf de put van de dijk tot
de Boezemwetering (O = Inghe Pietersz
c.s.; W = Gerrit Danielse c.s.). O.a maken
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van de Schaapjeszijde, prijs ƒ 975. ƒ 75
contant.
117
7-4-1642
Fop Cornelisz voor de helft en Pieter
Cornelisz voor de helft, verkopen aan
Willem Gherritse (wonende aan de 'sGravenweg) een hennepwerf in de Hoge
Nesse in een weer van 14 morgen,
liggende in de Tiendewegkamp (O =
Maertgen Klaesse, weduwe van Jacob
Willemse Westerhof; W = Gherrit
Daemelense c.s.). Te verongelden voor 1
hond land.
118
13-4-1642
Pieter Ariense Medelen x Ieffgen
Matheeusdr (wonende Lekkerkerk) voor
1/3, Huych Foppen en zuster voor 1/3,
Willem Willemse en Jan Dirckse Vonck
voor een derde, hebben gemeen een weer
land groot 9 morgen in de Cromme, gaan
dit kavelen Huych Foppen en zuster krijgen
1/3 van het buitenland en 1/3 van de
hennepwerf, aan de westzijde het ... etc.
Met diverse stukken.
119
3-5-1642
Dirck Gerritse Luyt voor de helft, Josken
Jorisse (weduwe van Dirck Leendertse
Molenaer), Tanneken Jorisse weduwe van
Jan Dingeman geassisteerd met Govert
Pieterse, Pieter Ariense als broer en voogd
van Dirck Jansz, en Trijntgen Jans, zijn
broer en zuster, Govert Pieterse x
Willemtgen Joris en tevens voor Joris
Pieterse, nagelaten kinderen van Rut
Jorisse.
120
3-5-1642
Leendert Heyndrickse Metselaer (wonende
alhier) verkoopt; aan Pieter Andriesse
Timmerman (wonende alhier) een
hennepwerf in het dorp
buitendijks,(hetzelde huis als in 119) prijs ƒ
860.
121
24-5-1642
Peyen Leendertse (wonende alhier)
verkoopt aan Arien Jacobse (wonende
Achterbroek), zijn deel van 16 morgen land,
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geërfd van zijn ouders, behalve zijn deel
van het huis, berg, schuur en bomen die
daarop staan, in de Lage Nesse, gemeen
met de kinderen van Jacob Peyen c.s. (O =
Sent Aelbertse; W = Jacob Aelbertse). Prijs
ƒ 950, te betalen over twee jaren, als de
verkoper nog leeft, en indien deze is
overleden, dan slechts voor de gevallen
onkosten van de verkoping en het betaalde
bedrag van ƒ 450. In de marge staat: op
24-6-1651 toont Jan Jacobse Pols de
orginele akte die doorsneden, wordt dus
geroyeerd.
122
28-5-1642
Aeltgen Aertsdr, weduwe van Sent
Commertse, geassisteerd met Gerrit
Sentense Cruyck haar zoon, verkoopt aan
Jan Aertsz Smit, Crijn en Neeltgen Smit
haar broers en zuster. Anderhalve hond
land, in de Zijde in een weer van 14
morgen (O = Machteltgen Thonisdr,
weduwe van Jan Ariense; W = Jan
Jacobse van Alphen). Prijs ƒ 169.
123
30-9-1642
De verkoopster van regest nr. 122, en Dirck
Pieterse x Maertgen Aertsdr, Jan Janse de
Jonge x Neeltgen Bastiaense (samen
wonende O/Y), Jacob Cornelisz Roos x
Annetgen Aertsdr (wonende Delfshaven),
Thonis Jacobse x Annetgen Bastiaens
(wonende te Rotterdam), allen erfgenamen
van Fop Aertse Smit, hun broer en zoon
respective, verkopen aan Jan Aertse Smit,
Crijn Aertse Smit en Neeltgen Aertsdr 4/7
van 3 hond land in de Zijde in een weer van
14 morgen (O = Machteltgen Thonis,
weduwe van Jan Ariense; W = Jan
Jacobse van Alphen), alles zoals het hen
bij overlijden van Fop Aertse is
aangekomen. Prijs ƒ 193.
124
8-11-1642
Aeriaen Ghovertsen en Klaes Abramse x
Maertgen Jansdr (is de enige dochter van
wijlen Jan Wiggertse). Hebben gemeen
diverse stukken land, in drie weren, alle in
de Cromme, gaan dit kavelen. AG krijgt
een vierde van 11 morgen 3 hond, zoals
het met Pleuntgen Jans (weduwe van
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Wigger Wiggertse) gekaveld is. De
westkant van 9 morgen land van de IJssel
tot de dijkwetering, zoals het afgepaald is.
Een hennepwerf over de dijkwetering als
afgepaald, diverse kampen land, een
gedeelte van de boezem over de Oude
landsweg. KA krijgt o.a. de helft van een
weer van 9 morgen, gekaveld met Jan
Leendertse, en diverse kampen land. etc.

129
21-4-1643
Aryen Jacobse (wonende Achterbroek)
verkoopt aan Jan Jacobse (zijn broer) de
helft van een kamp land van 9 hond in de
Hoge Nesse (O = Jan Ariense Timmerman;
W = Hillitgen Thooren), aanbestorven van
zijn vader Jacob Crijnen. Belast met de
helft van een obligatie van ƒ 200 te betalen
aan Maertgen Dircksdr, Prijs ƒ 150.

125
26-10-1642
Petrus Backerus (predikant alhier) verkoopt
aan Wouter Cornelisse den Boer wonende
alhier, een schuur en erf in het dorp, vanaf
de kinderen en erfgenamen van Dingeman
Joosten Lindewever tot de Bakwetering (O
= de gemenelandsweg; W = de weduwe
van Ghijsbert Ariense de Eisen, Joosken
Joris en Huybert Ariense Bol), met een
uitgang tot de Kerkweg, zoals de verkoper
het van Claes Pieterse Noorman gekocht
heeft. Prijs ƒ 546, ƒ 150 contant.

130
4-5-1643
Op verzoek van Kr/Lek. taxatie van 40roe
land in de Zijde in een weer van 9 morgen
(O = Aryen Pieterse; W = Dammis
Jacobse), nagelaten door Arien Cornelisse
(overleden te Kr/Lek, zonder kinderen),
waarde 40 pond.

126
15-12-1642
Ghoosen Leendertse, wonende te
Oudewater, verkoopt aan Maerten Janse
Roos (wonende alhier) een hennepwerf in
de Hoge Nesse, van de binnenkant derdijk
tot de oude wetering (O = Jan Aeriense
Timmerman; W = de weduwe en kinderen
van Jacob Willemse Westerhof), prijs ƒ 25.
127
21-2-1643
Jan Pieterse x Maertgen Aertsd, weduwe
van Cornelis Wiggertse, wonende
Zuidbroek, verkopen aan Willem Aertsz,
zijn zwager een hennepwerf in de Cromme
in een weer van 14 morgen, van Pleuntgen
Jansdr, weduwe van Wigger Wiggertse tot
de eerste kampsloot toe (O = de voorn.
Pleuntgen Jans c.s.; W = Aryen Pieters).
Prijs ƒ 100.
128
14-3-1643
Aryen Anthonisz. Verbie, steenbakker,
geeft volmacht aan Frans Bloom (wonende
te 's-Hertogenbosch), in verband met een
vordering op Pieter Oliverstsz Timmerman
(wonende te 's-Hertogenbosch).

131
4-5-1643
Aert Ewoutsz (wonende Kr/Y) verkoopt aan
Jannetgen Euwoutsdr (weduwe van Pieter
Flooren, zijn zuster) 3 morgen land in de
Cromme in een weer van 10 morgen 1 1/2
hond, vanaf de Singel tot de landscheiding
toe (O = Willem Ariense steenbakker; W =
Jan Thonisse), prijs ƒ 1200, plus ƒ 60
spedegeld.
132
4-5-1643
Aryen Anthonisse Verbie (steenbakker,
wonende alhier) verkoopt aan Pieter
Brantse Seeuw 1 morgen 1 hond 87
roeden land in de Cromme in het "Qualijck
weer" met zijn gedeelte van de Singel,
liggende aan de Berkouder kade (O =
Aryen Sijmonse c.s.; W = Willem Ariense
steenbakker), belast met een krtiprente van
ƒ 0-7-8. per paar te betalen met
Driekoningen, prijs ƒ 588, ƒ 200 contant.
133
6-5-1643
Aryen en Willem Jansz, beiden wonende te
Moordrecht, Ghijsbert Willemse, wonende
te N/Y als oom en voogd van Aelbert
Jansz. Verkopen aan Cornelis Egbertse de
helft en Aryen Pieterse de helft van 2
morgen land, met gedeelte van de
timmerage in twee weren. Het eerste weer:
O = Jacob Aelbertse, W = Andries Crijnen.
Het tweede weer: O = voorn. Andries
Crijnen; W = Dirck Pieterse den Boer. Prijs
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ƒ 1480. Volgt de akte van
schuldbekentenis, waaruit blijkt dat Aelbert
Janse een zoon is van wijlen Geertgen
Willemsdr, wonende Moordrecht, is nog
geen 18 jaar.

en gedeelte van de timmerage in de Lage
Nesse in een weer van 16 morgen gemeen
met de kinderen van Pieter Peyen (O =
Sent Aelbertse; W = Jacob Aelbertse), prijs
ƒ 850 fl

134
20-5-1643
Dirck Willemse (jonggezel, wonende
Gouderak) verkoopt aan Pieter
Heynderickse (wonende alhier) 1/3 van een
huis, erf en hennepwerf in de Hoge Nesse
aan de Groenendijk van de IJssel tot de
kadesloot. Het resterende deel behoort aan
Aryen Ariense den Baers en de nagelaten
weeskinderen van Dirckgen Dircksdr (O =
Sent Dirckse; W = Gerrit Danielse c.s.),
aanbestorven van Maertgen Meeusse (zijn
grootmoeder), prijs ƒ 431.

138
27-5-1643
Aryen Jacobse, wonende Oud Alblas,
verkoopt aan Jan Cornelisse Ouwejan
(wonende alhier) 1 morgen land zonder
timmerage in de Lage Nesse in een weer
van 16 morgen gemeen met de kinderen
van Pieter Peyen (O = Sent Aelbertse; W =
Jacob Aelbertse), prijs ƒ 775 en ƒ 12
speldegeld, ƒ 400 contant.

135
20-5-1643
Goossen Senten anders geseyt Cardinael,
wonende te Moordrecht en Naerten
Thonisse Rietdecker x Lijsbet Senten,
wonende Gouderak, verkopen aan Sent
Dircxe, hun vader resp. schoonvader, 2/6
van een huis, erf en hennepwerf in de
Hoge Nesse aan de Groendijk,
aanbestorven van Brechgen Goossens hun
moeder, van de buitendijkse dijksloot tot de
Nesser Boesemwetering (O = Jan Dirk
Brantse; W = de kinderen en erfgenamen
van Maertgen Meeusse), prijs ƒ 300.
136
26-5-1643
Gerrit Pieterse en Leentgen Pietersdr (zijn
zuster, beiden wonende Rosendaal)
verkopen aan Cornelis Janse (wonende
alhier) 1 morgen land plus gedeelte van de
timmerage in de Lage Nesse in een weer
van 16 morgen, gemeen met de kinderen
van Pieter Peyen c.s. (O = Sent Aelbertse;
W = Jacob Aelbertse), aanbestorven van
Lintgen Pieters, hun grootmoeder. Koper
heeft het via naasting aan Jan Cornelisse
Ouwejan zijn vader onttrokken. Prijs ƒ 700,
plus een vaars, waard ƒ 40, de helft
contant.
137
26-5-1643
Leendert Leendertse (wonende alhier)
verkoopt aan Cornelis Janse 1 morgen land

139
27-5-1643
Andries Crijnen verkoopt aan Jan
Cornelisse Ouwejan (steenbakker) 1
morgen land en gedeelte van de
timmerage, aanbestorven van zijn vrouws
ouders in de Lage Nesse in een weer van
16 morgen, gemeen met de kinderen en
erfgenamen van Pieter Peyen en Claesgen
Inge (O = Sent Aelbertse W = Jacob
Aelbertse), prijs ƒ 800, plus ƒ 12
speldegeld, de helft contant.
140
31-5-1643
Maertgen Jaspersd, weduwe van Louweris
Maertense, mitgaders Jan Pieterse,
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz.
Pieter Louwen vervangende Lijsbet
Louwerisdr, haar zuster, samen hele
kinderen en aangetrouwde broers en
zuster. Verkopen aan Goossen Janse
Snijder x Aryaentgen Pietersd, haar
zwager, een huis, zoals zij het van oude
tijden af bezeten hebben in de Hoge Nesse
(N = Maertgen Gerritsdr; Z = Aryen de
Visser), prijs ƒ 240, waarvan ƒ 40 contant.
141
15-6-1643
Grietgen Aertsd, weduwe van Jan
Cornelisse geassisteerd met Jan Janse de
Jonge haar zoon, verkopen aan Claes
Pieterse Nootman (schout). Een huis en erf
in het dorp, buitendijks (O = Jan Aertse
Smit c.s.; W = Govert Cornelisse
Schoemaecker), belast met een rente van
6 st. per jaar, te betalen aan Schilperoort,
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wonende te Delft, prijs ƒ 1225, ƒ 300
contant.
142
12-8-1643
Aryen Cornelisse Rietdecker (wonende
alhier) verkoopt aan Aryen Anthonisse
Verbie, steenbakker, een hennepwerf
genaamd de Dijkkamp, een hermoezen
kamp, een hennepwerf, een koe en varken,
in de Cromme in een weer van 14 morgen
(O = de koper; W = Aryen Pieterse). Te
verongelden in totaal voor 11 hond land.
Voorwaarden o.a. dat de verkoper en zijn
broer Heyndrick Cornelisse Decker en hun
nazaten mogen op de dijkkamp hun kleren
blijven bleken. Prijs ƒ 1675 plus twee
afzonderlijke vorderingen, een ten laste van
Cornelis Cornelisse Sammerreuysman,
hoofdsom van ƒ 24.13.0; de andere ten
laste van Cornelis Michielse Breur,
wonende Overschie, hoofdsom van ƒ 38.
Er onder staat, dat de koper betaald heeft
ten gelage ƒ 50 de armen, ƒ 3 wijnkoop de
derde penning gekort, een nieuwe hoed of
aan geld ƒ 6.
143
12-8-1643
Aryen Cornelisse Rietdecker verkoopt aan
Aryen Anthonisse Verbie een erf in de
Cromme buitendijks O = de steenplaats
van de koper, W = Heyndrick Cornelisse
Decker, prijs ƒ 300. Tekent met Aerien
Cornelisse Bol.
144
24-10-1643
Aryen Leendertse van 't Wegen
(schoolmeester te Lekkerkerk) en Huybert
Leendertse Boertgen (wonende alhier)
verkopen aan Gerrit Danielse, Joost en
Huybert Danielse, Jacob Thonisse
(wonende allen alhier) en Leendert
Huybertse (wonende Berkenwoude), ieder
voor 1/5: 2 morgen land, in de Hoge Nesse
in een weer van 12 morgen, van de
loetsloot tot de landscheiding (O = Sent
Aelbertse; W = de resp. kopers).
Aanbestorven van hun vader Leendert
Huybertse Boertgen, prijs ƒ 1325.
145
4-11-1643
Claes Pieterse Noorman (schout) verkoopt
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aan Wouter Cornelisse de Boer (wonende
alhier) een huis en erf in het dorp
buitendijks (O = Jan Aertse Smit c.s.; W =
Covert Cornelisse Schoemaecker). Belast
met een renten.van 6 stuivers per jaar aan
de ontvanger Schilperoort te Delft, prijs ƒ
1400, ƒ 200 contant en een obligatie van ƒ
100 ten name van de Heilige Geestarmen
van O/Y.
146
24-11-1643
Pieter Brantse Seeuw (wonende alhier)
verkoopt aan Huybert Leendertse Boertgen
2 hond 25 roeden land in de Cromme in het
Quayck weer binnen de Tienweg van de
koper tot Aryen Janse Roock, verder het
deel van het rietveld in de Maelboezem (O
= Aryen Sijmense c.s.; W = Willem Aryense
steenbakker). Belast met een kniprente van
0-1-3 penn, per jaar te betalen in de 12
nachten prijs ƒ 107.
147
7-12-1643
Meerten Huygen (wonende Gouderak) x
Maertgen Dircksdr verkoopt aan Sent
Aelbertse (won. alhier) zijn deel van een
huis en erf, aanbestorven van Leentgen
Senten, zijn vrouws grootmoeder, in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk van de
binnendijkwetering tot de IJssel (O =
Maertgen Gerrits, weduwe van Heyndrick
Andriesse; W = Jasper Pieterse), prijs ƒ 80.
148
10-12-1643
Fop Cornelisse (wonende alhier) verkoopt
aan Maertgen Cornelisdr (zijn zuster) 4 1/2
hond land in de Hoge Nesse in een weer
van 14 morgen van de Veenwetering tot de
eerste kampsloot (O = Willem Jacobse c.s.;
W = Gerrit Daniels c.s.). Prijs ƒ 525 plus ƒ
7.10.0 speldegeld.
149
16-12-1643
Leendert Janse (wonende Kr/Y) verkoopt
aan Issebrant Machgylse (zijn zwager) de
helft van de windkorenmolen, de wederhelft
is van de koper, ten laste van de koper de
huur van de plaats waar de molen op staat,
ƒ 6 voor het recht van de wind te betalen
ieder jaar aan heer Lodewijk van Nassau, ƒ
500 te betalen aan Baertgen Machgylse, na
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overlijden van haar vader en ƒ 200 per jaar
aan Machgylse Huybertse molenaar, zijn
vader, zolang deze leeft. Verder tot de
kopers lasten alle de schulden die voor
Machgylse Huybertse bij zijn dood nalaat.
De nagelaten goederen van MH komen
echter aan Issebrant Machgylse. Prijs ƒ
1200 waarin vereffend zijn alle voornoemde
vorderingen; ƒ 200 contant.
150
21-12-1643
Frederik Meeusen x Ingetgen Meeusen,
laatst weduwe van Ghijsbert Janse
Lindewever, verkoopt aan Petrus Backerus,
predikant alhier, een erf achter de huysinge
van de verkoper, prijs ƒ 80.
151
22-12-1643
Petrus Backerus (predikant) verkoopt aan
Claes Jacobse van der Vin, koopman
alhier, een huis en erf in het dorp, van de
straat tot ..., achter de huizing of schuren
van Cornelis Jan Joosten, met een uitgang
op de Kerkweg (O = Frederick Meeuse
Lindewever; W = Claes Pieterse Noorman,
schout), zoals het huis mu betimmerd staat,
prijs ƒ 3525, volgens de schuldbekentenis
voor het gehele bedrag, rente 6 1/4% per
jaar.
152
22-12-1643
Petrus Backerus (predikant alhier) verkoopt
aan Dirck Gerritse Luyt ƒ 600 als Claes
Jacobse van der Vin in verband met de
verkoop van een huis (zie regest nr. 151)
schuldig is. Dit wordt op de
schuldbekentenis aan getekend.
153
29-12-1643
Petrus Backerus is schuldig aan Joost
Ariense Grommel ƒ 1600 wegens een
obligatie die hiermede vervalt, als
onderpand de schuldbekentenis ten
behoeve van Claes Jacobse van der Vin
(zie regest nr. 151), rente 6 1/4%. In de
marge: deze akte is afgelost door Arnout
Hoflant als curator van de boedel van
Backerus op 13-10-1645.
154
6-12-1643
Taxatie door het gerecht van Haastrecht
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van 1/4 van 2 morgen land te Rosendaal,
waarde ƒ 200, is nagelaten door Trijntgen
Cornelisdr d.d. 6-12-1643.
155
1-1-1644
Taxatie van het land in de Cromme en
Geer, in diyerse weren, nagelaten door
Trijntgen Cornelis, alhier zonder kinderen
overleden. a) 1/4 van 13 morgen land in de
Cromme (O = Huych Foppen; W = Dirck
Cornelisse Cappeteyn c.s.); waarde ƒ
1000; b) 1/4 van 10 morgen 5 hond in de
Geer (O en W = de voornoemde
Cappeteyn c.s.), waarde ƒ 1082; c) 1/4 van
3 morgen 3 1/2 hond (O = de voorn.
Cappeteyn c.s.; W = Huybert Ariense Bol
c.s.). Waarde ƒ 350; d) 1/4 van 1 morgen 1
1/2 hond in de Geer in een weer van 14
morgen (O = de voorn. Dirck Cornelisse
c.s.; W = Leendert Janse Cors c.s.).
156
4-1-1644
Jacob Cornelisse Cool (wonende
Gouderak), Weyntgen Cornelis Cool
(wonende Berkenwoude, geassisteerd met
Jacob Cool haar broer), Ocker Cornelisse
Cool en Eldert Cornelisse Cool, Pieter
Jacobse Cool (hun oom), Claes Pieterse
(hun cosijn), voogden van vaderszijde over
de voornoemde Ocker en Eldert Cool,
mitsgaders voogden nevens Jacob
Pieterse Keyser over Cornelis Cornelisse
Cool, minderjarige zoon van Cornelis
Jacobse Cool en Leentgen Pieterse.
Verkopen aan Jacob Anthonisse Breur 1/4,
Peyen Pieterse zijn zwager 1/4 en Claes
Willemse, wonende Gouderak de helft van
3 morgen 4 1/2 hond land in de Hoge
Nesse in een weer van 15 morgen (O en W
= Jan Dirck Brantse c.s.). Nemen ten lasten
een rentebrief, toecomende voorn. Claes
Willemse, groot ƒ 172 met 5 jaar rente tot
10-10-12 per jaar, dus ƒ 52, verder de helft
van een rentebrief van 200 schilden, het
schild gerekend op 14 st., toecomende
Thonis Willemse, de hoofdsom is dus ƒ 70
plus 12 jaar en 8 maanden rente (de
penning 16), wat ƒ 50 rente betekent. Prijs
ƒ 3300, 1/3 contant.
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157
4-1-1644
Volgt de rentebrief van ƒ 500 als in regest
nr. 157 bedoeld, rente 5% per jaar. Er
onder staat, dat op 2-5-1660 Pieter
Jacobse Cool en Willem Cornelisz (ooms
en voogden van Cornelis Cornelisz)
verklaren dat het geld betaald is.

schuldig aan Pieter Dircxe ƒ 400 wegens
geleend geld. Rente ƒ 5 per jaar. Als
onderpand een huis en erf in het dorp,
vanaf de dijk zuidwaarts tot Elyas van der
Vin (O = Claes Pieterse Noorman, schout;
W = voorn. E van der Vin). Afgelost 14-41646.

158
4-1-1644
Volgt rentebrief van ƒ 1400 als de rest van
regesten nrs. 157 en 158, dus dat de helft
contant betaald was, klopt niet helemaal.
De kinderen van Cornelis Cornelisz Kool
verklaren dat de schuld betaald is d.d. 102-1645.

163
18-2-1644
Aryen Anthonisse Verbie (steenbakker,
wonende alhier) heeft enige tijd geleden uit
de hand verkocht aan Aryen Cornelisse
Rietdecker een kamp land genaamd De
Dijkkamp en een hennepwerf in de
Cromme in een weer van 14 morgen (O =
de koper, W = Aryen Pieterse), verder nog
een heermoezig kamp, wordt nu verkocht.
Jan Wiggertse Backer is een bloedverwant
van de koper, die dit nu naast. ACR erkent
de naasting, prijs is eender als bij het
eerste transport.

159
8-2--1644
Heyndrick Cornelisse Decker en Jan
Wiggertse Backer (beiden wonende alhier)
verkopen aan Wigger Ariense van der
Tack. Een erf in de Cromme, buitendijks (O
= Aryen Anthonisse Verbie, steenbakker;
W = Jannetgen Cluyvers, weduwe van
Aryen Wiggertse), prijs ƒ 200.
160
12-2-1644
Aelbert Jacobse (wonende te Strijen) als
erfgenaam van zijn grootmoeder Leentgen
Senten, verkoopt aan Haerten Huygen
(won. Gouderak, zijn zwager) 1 morgen
land in de Hoge Nesse in een weer van 12
morgen, van de Loetsloot af, tot de
landscheiding toe (O = Cornelis Aelbertse;
W = Pieter Gielen), mitsgaders zijn huis
aan de Groenendijk (O = Maertgen Gerrits
weduwe van Heyndrick Andriesse; W =
Jasper Pieterse). Prijs ƒ 300.
161
16-2-1644
Jan Wiggertse Backer voor de helft en
Heyndrick Decker voor de helft (beiden
wonende alhier) verkopen aan Jan
Leendertse 1 morgen 3 1/2 hond in de
Cromme in een weer van 14 morgen. Van
Pleuntgen Jans weduwe Wigger Wiggertse
tot de Tiendeweg (O = voorn. Pleuntgen
Jans c.s.; W = Aryen Pieterse), prijs ƒ 1100
plus ƒ 15 speldegeld.
162
18-2-1644
Frederick Meeuwse x Ingentgen Meeus zijn

164
20-2-1644
Govert Corbelisse Schoemaker (won.
alhier) is schuldig aan Leendert Jacobse
(wonende alhier) ƒ 150 wegens geleend
geld, rente 4% per jaar. Als onderpand zijn
huis en erf in het dorp buitendijks (O =
Wouter Cornelisse den Boer; W = Dirck
Willemse Snijder (Suyder)). In de marge
staat, Leendert Jacobse heeft van Jan
Dircken Vonck het geld ontvangen d.d. 712-1659.
165
22-3-1644
Leendert Janse Cors (wonende alhier)
verkoopt ten behoeve van Claes Abramse
mede, wonende alhier. 4 morgen 3 hond
land, in de Cromme in een weer van 9
morgen (O = Pleuntgen Jans weduwe van
Wigger Wiggertse c.s.; W = Arien
Ghovertse), prijs ƒ 4900, ƒ 2000 contant
plus speldegeld van ƒ 60.
166
23-3-1644
Maerten Huygen (wonende Gouderak)
verkoopt aan Leendert Huybertse
(wonende Kr/Y) 3 morgen land in de Hoge
Nesse in een weer van 12 morgen, van de
Loetsloot af, tot de landscheiding toe (O =
Cornelis Aelbertse c.s.; W = Pieter
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Machgielse) en comparants deel van een
huis en erf aan de Groenendijk van de
dijkwetering af tot de IJssel (O = Maertgen
Gerrits, W = Jasper Pieterse, prijs ƒ 1700,
ƒ 566.13.0 contant plus ƒ 6 speldegeld. MH
tekent met Maerten Huygens van
Craenenburch volgens de
schuldbekentenis.
167
30-3-1644
Cornelis Jansz x Maertgen Jacobs voor de
helft en Annetgen Jacobs geassisteerd met
Dirck Leendertse haar oom voor de helft,
verkopen aan Gheen Jansz (wonende
alhier) 1 morgen 1 1/2 hond land, in de
Cromme in een weer van 18 morgen (O =
Maerten Jansz; W = Trijntgen Cornelis,
weduwe van Leendert Cornelis), prijs ƒ
1000, plus ƒ 6 speldegeld, de helft contant.
168
30-3-1644
Willem Jansz (wonende Stolwijk) verkoopt
aan Ghen Jnasz, zijn broer: a) 5 1/2 hond
land in de Cromme (O = Aryen Cornelisse
Backer, W = Aryen Janse Roock c.s.) b) 5
1/2 hond land in de Cromme (O = Aryen
Pieterse, W = Floris Leendertse c.s.); c) 4
1/2 morgen land in de Geer (O = Maerten
Jansz, W = de kinderen van Cornelis
Claesse), met hun gedeelte van huis en erf,
ten lasten van een kniprente van 0-7-8, te
betalen te Dordrecht, prijs ƒ 4200. Volgt de
schuldbekentenis voor het gehele bedrag.
169
20-4-1644
Aryen Pieterse (wonende alhier) verkoopt
aan Gherrit Dahielse, wonende mede
alhier, twee akkers met een steeg in de
Hoge Nesse, in een weer van 12 morgen
van de Veenwetering af, tot Willem
Reyerse, verder de helft van twee akkers
met een halve steeg, in het zelfde weer van
Willem Reyerse tot Willem Gherritse (O =
Jacob Aelbertse c.s.; W = Sent Aelbertse
c.s.). Te verongelden voor 3 hond, prijs ƒ
325, ƒ 100 contant.
170
20-4-1644
Peyen Pieterse (wonende alhier) verkoopt
aan Pieter Aertse (wonende mede alhier)
twee akkers met een steeg in de HNoge
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Nesse in een weer van 12 morgen, van
Willem Gerritse tot voorn. WG (O = Jacob
Aelbertse c.s. W = Sent Aelbertse c.s.). Te
verongelden voor 3 hond land. Prijs ƒ 312,
ƒ 156 contant.
171
7-5-1644
Aryen Pieterse (wonende alhier) verkoopt
aan Maertgen Pieters (zijn zuster) de helft
van een stuk land (de wederhelft is van de
koopster) in de Hoge Nesse in een weer
van 21 morgen 3 hond, van de Tiendeweg
tot de koopster (O = Gerrit Daenen c.s.; W
= Peyen Pieterse c.s.). Prijs ƒ 800, ƒ 335
contant.
172
7-5-1644
Dito als 170 Zij nu geassisteerd met Jacob
Aelbertse. verkopen aan Andries
Heyndricxe de helft en Claes Heyndricxe
zijn broer de helft van twee kampen land in
de Hoge Nesse, in een weer. Van de
dijkwetering tot Jan Cornelisse Quant c.s.
(O = Gerrit Daenen c.s.; W = Peyen
Pieterse c.s. (is broer van verkopers)). Te
verongelden voor 2 morgen land. Prijs ƒ
1400 plus een rozen nobel als speldegeld,
afgelost 7-5-1644.
173
10-5-1644
Willem Dircxe, schout te Berkenwoude x
Neeltgen Jacobs, Fop Dircxe, wonende
Kr/Y x Jannetgen Jans, vervangende Aryen
Willemse x Emmetgen Jans,(hun zwager,
wonende te Rotterdam), allen kinderen en
erfgenamen van Jacob Aertse x Fijtgen
Pieters (hun vader en moeder). Verkopen
aan Aryen Pieters (wonende alhier) WD
voor de helft plus 1/6 deel, FD voor 1/6
deel en AW voor 1/6 deel, een huis en erf
in de Hoge Nesse. Van de IJssel af, tot de
sloot achter voornoemd huis (O en W =
Maertgen Pieters, weduwe van Maerten
Pieters). Prijs ƒ 520, plus een rozennobel
speldegeld.
174
17-5-1644
Jacob Cornelisse Roos x Annetgen Aerts,
wonende te Delfshaven, verkopen aan Jan
Aertse Smit, Crijn Aertse Smit en Neeltgen
Aertse (zijn vrouws broers en zuster) 1 1/2
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hond land in de Zijde in een weer van 14
morgen (O = Machteltgen Thonis, weduwe
van Jan Ariense; W = Jan Jacobse van
Alphen), prijs ƒ 169.
175
2-9-1644
Lijsbet Jacobse, weduwe van Anthonis
Willemse, testamentaire voogd,
geassisteerd met Claes Pieterse Noorman
(schout) geeft volmacht aan Jacob
Anthonisse Breur haar zoon, betreffende
verhuur van land en hennepwerf, innen van
schulden etc.
176
2-10-1644
Pieter Janse Suyder x Pietertgen Cornelis.
Door overlijden van Pouwelis Stevens en
Meynsgen Stevens was PC aanbestorven
een huis en erf in het dorp buitendijks (O =
Cornelis Gerritse de Waert; W = Steven
Janse Mul). Taxatie op waarde is 1000
pond.
177
30-11-1644
Pleuntgen Jans, weduwe van Wigger
Wiggertse, geassisteerd met Jan Wigge
Backer, haar zoon, verkoopt aan Fop
Cornelisse, haar zwager, een hoekje
hennepwerf, binnen de dijkwetering, van de
dijk zuidwaarts tot Ghenen Jansz c.s. plus
de helft van het huis, waarvan de
wederhelft is van de weduwe en kinderen
van Aryen Wiggertse (O = Mathijs
Wiggertse, W = Heyndrick Cornelisse
Decker c.s.), prijs ƒ 550, ƒ 250 contant. Er
onder staat JW Backer en zijn andere broer
en zuster, alsmede Fop Cornelisse x Eegtje
Wiggerts, verklaren dat de rest betaald is
21-1-1649.
178
14-12-1644
Taxatie van het land in de Cromme en
Geer in twee weren nagelaten door
Nannen Cornelisse de Vos, alhier
overleden zonder kinderen. a) 4 morgen 1
1/2 hond in de Cromme in een.weer van 17
morgen (O = Dirck Cornelisse Cappeteyn
c.s.; W = Jan Leendertse c.s.), waarde ƒ
1487.9.10; b) 12 morgen land met de
timmerage in de Geer (O = Jacob Joost
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Jacobse c.s.; W = Maertgen Jans, weduwe
van Govert Pieterse, waarde ƒ 6000.
179
27-1-1645
Steven Jans Mul (wonende alhier) verkoopt
aan Eelias van der Vin een erf in het dorp
buitendijks, breed 1 1/2 roe, van de eigen
van Pieter Janse Kleermaker (ten westen)
tussen dijk en dijksloot (O = voorn. PJ; W =
de verkoper). Prijs ƒ 340. Verkoper deelt op
4-8-1660 mede, dat de schuld betaald is.
180
27-2-1645
Leentgen Frans, weduwe van Leendert
Huybert Boertgen, geassisteerd met Aryen
Franse haar broer, Aryen
Leendertsev.t.wegen broer en voogd van
drie onmondige kinderen van de voorn.
LHB voor de helft. Voorn. Aryen
Leendertse voor een vierde, Cornelis
Thonisse x Elijsabet Leendertse voor een
vierde. Hebben gemeen een weer land van
15 morgen met huis, berg en schuur in de
Lage Nesse (O = Willem Reygerse; W = de
Berkouwerweg). Gaan dit verkavelen,
behalve de zellingen die voor dit weer
liggen, bevat 9 blz.
181
27-2-1645
Huybert Leendertse Boertgen (wonende
alhier) verkoopt aan Aryen Leendertse (zijn
broer) de helft en Cornelis Thonisz (zijn
zwager) de andere helft van 1 morgen 1
1/2 hond in de Lage Nesse in een weer van
7 morgen 3 hond land (W = Leentgen
Franse, weduwe van Leendert Huybertse
Boertgen), uit de kavelcedulle van regest
nr. 172. Prijs ƒ 1200 in de vorm van een
obligatie.
182
28-2-1645
Willem Jan Govertse (wonende alhier)
verkoopt aan Willem Ariense (steenbakker,
mede wonende alhier) een erf in de
Cromme, van de Vlierenkering tot
zuidwaarts de Berkouwer vliet (W = met
een sloot afgegraven; O = de steenplaats
van de koper c.s.), mag er geen nesten op
leggen, prijs ƒ 100.
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1
4-4-1645
Claes Pieterse Noorman (schout alhier)
verkoopt aan Wouter Cornelisse de Boer
een huis en erf, van ouds genaamd het
"Heeren Huis" gelegen op het dorp (O = de
Kerkweg); prijs ƒ 5000; volgt de
hypotheekakte (tekent). Van de dijk
zuidwaarts tot de betimmering (O =
Kerkweg, W = Frederik Meeusen
lindewever).
2
4-4-1645
Mouter Cornelisse de Boer (won. alhier)
verkoopt aan Claes Pieterse Noorman
(schout alhier) een huis en erf in het dorp
belast met een rente van 6 st. per jaar aan
de ontvanger Schilperoort te Delft. Van de
dijk tot de IJssel (O = Jan de Smit; W =
Govert Cornelisse Schoemaker).
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(won. alhier) 2 morgen 3/4 hond land,
afkomstig van N. de Vos in de Geer. Volgt
de schuldbekentenis ten behoeve van
Cornelis Foppen "Vranckrijcker" en tekent
met Cornelis Foppen Vrederiker.
6
20-4-1645
Sent Senten Crijsman, Nelleken Senten
weduwe van Ghijsbert Ariense
geassisteerd met Sent Ghijsbertse (haar
zoon) alle won. O/Y. Maertgen Senten
weduwe van Jan Leendertse Versnel
geassisteerd met Sent Janse (haar zoon),
allen vrienden en erfgenamen van Nanne
Cornelisse de Vos van vaders zijde.
Verkopen aan Jan Kornelisse
(Steenbakker) won. alhier) 3 morgen land
verkopers door erfenis aangekomen, in de
Geer. Prijs ƒ 2370.

3
5-4-1645
Maertgen Elders laetst weduwe van Jan
Cornelisse, Caeck, geassisteerd met
Adryaen van der Graeff, kapitein, procureur
en notaris te Dordrecht, wonende te
Rotterdam, als enige erfgenaam van
Nanne Cornelisse de Vos (van
moederszijde). Verkoopt aan Willem
Ariense steenbakker (won. alhier) 6
morgen land met het gedeelte van de
timmerage, zoals het haar van N. de Vos
(haar neef) aanbestorven is, in de Geer. De
voornoemde procureur van Maertgen
Elders bericht dat de schuld is afgelost.

7
20-4-1645
Aeltgen Aertsdr, weduwe van Sent
Kommers, geassisteerd met Gherrit Senten
haar zoon. Verkoopt aan Sent Senten
Krusman de helft van een huis en erf, de
wederhelft van de koper in het dorp, van de
dijk oost tot Aeriaentgen Dingeman.

4
6-4-1645
Dito verkoopt aan Cornelis Foppen (won.
alhier) 2 morgen 3/4 hond land, op dezelve
wijze aanbestorven in de Geer. Afgelost op
29-3-1646.

9
12-5-1645
Pieter Jacobse Verduin (schipper en burger
te Gouda) x Barber Senten (?) verkopen
aan Arie Pieterse zijn zwager 2 morgen
land aanbestorven van zijn schoonvader,
gelegen in de Lage Nesse (O = de moeder
van hun vrouwen).

5
6-4-1645
Sent Senten Crijsman, Maertgen Senten,
weduwe van Jan Leendertsz Versnel en
Neeltgen Senten, weduwe van Gisbert
Ariense voor 1/3, Huych Foppen tevens
voor Neeltgen Fopen (zijn zuster) voor 1/3,
Jan Cornelisse Ouwejan x Maertgen
Foppen voor 1/3. alle erfgenamen van
Nanne Cornelisse de Vos (van vaders
zijde). Verkopen aan Cornelis Foppen

8
7-5-1645
Ds. Petrus Backerii (predikant te O/Y) geeft
ƒ 20 in verband met de koop van een huis
staande op de Vicarielanden in de Cromme
aan Maritgen Cornelisdr, weduwe van
Ariaen Joosten.

10
12-5-1645
Arien Pieterse (won. alhier) is schuldig aan
Pieter Jacobse Verduin ƒ 954 ten gevolge
van akte regest nr 9.
11
15-5-1645
Dirck Janse Texel (predikant te
Schoonderwoerd) x Aryaentgen Pieterse,

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

verkopen aan Aryaen Pieterse zijn zwager,
3 morgen land in een weer in de Zijde, prijs
ƒ 1950.
12
19-5-1645
Isbrant Michielse Molenaar x Aryaentgen
Cornelisse. Verkopen aan Sent Cornelisse
Quant, 1/4 van een huis en erf in de Hoge
Nesse, plus 1/4 van de berg, schuur en erf
en 1/4 van de Kerksloot in de Hoge Nesse,
aanbestorven bij overlijden van Cornelis
Joosten Quant en Nijs Joosten, de ouder
van zijn vrouw.
13
19-5-1645
Verkopers als regest nr. 12 verkopen aan
kopers dito voor de helft en aan Jan
Cornelisse Quant voor de helft 2 morgen 4
1/2 hond land in de Hoge Nesse, is
aanbestorven.
14
1-6-1645
Leendert Cornelisse Dockam (won. Vianen)
verkoopt aan Jacob Cornelisse Roos voor
de helft en Thonis Pieterse voor de helft
(beiden zwagers) 1 morgen 1 hond land
met de timmerage, aangekomen door
overlijden van Geertgen Janse, zijn
schoonmoeder, in de Lage Nesse, belast
met rente te betalen ten behoeve van het
weeskind van de verkoper, verwekt bij zijn
overleden vrouw Pietertje Cornelisse.
15
3-6-1645
Gerrit, Joost, Huibert Danielse (1),
Leendert Huybertse (1) x Grietgen
Danielse, Jacon Anthonisse Breur (1) x
Lijsbeth Danielse, Peyen Pieterse (3),
Aryen Pieterse (3), Maertgen Pieterse (3),
geassisteerd met voorn. Peyen Pieterse
haar broer, Sent Cornelisse Quant (2), Jan
Cornelisse Quant (2) en Jacob Aelbertse
(2) gehuwd geweest met Leentgen
Cornelisse Quant. Hebben gemeen een
huis en erf in de Hoge Nesse aan de
Groenendijk, gaan dit kavelen. (1) krijgen
het huis en erf tot aan de loot; (2) krijgen
het erf van af de sloot; (3) krijgen het
westwaarts erf van af de sloot.
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16
5-6-1645
Pieter Jacobse won. alhier, verkoopt aan
Pieter Huygen zijn zwager, een erf in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk van de
IJssel tot de Kerksloot.
17
5-6-1645
Dito als in regest nr. 16 verkoopt aan Jan
Leendertse zijn zwager een erf in de Hoge
Nesse van de IJssel tot de Kerksloot.
18
5-6-1645
Dito als in regest nr. 16 Verkoopt aan
Jasper Pieterse Backer zijn zwager een erf
als voren. Prijs ƒ 100.
19
22-6-1645
Jan Ariense Schoemaker, won. in het land
van Heusden, geassisteerd met Jacob
Kloek, predikant, won. Pruyckom in de
Bommelerwaard, en Neeltgen Thonisse,
zijn schoonvader en schoonmoeder,
verkoopt aan Aryaen Thoonen, zijn oom, 1
morgen 1 hond 41 roeden land
aangekomen door overlijden van Arynaen
Janse Backer zijn vader, gelegen in de
Cromme.
20
27-6-1645
Willem Gerritse den Hoet (won.
Bergambacht) verkoopt aan Gerrit Danielse
en Ingen Pieterse, ieder voor de helft, 2
morgen land in een weer van 8 morgen met
de timmerage (O = Jan Cornelisse
Ouwejan, W = Jacob Aelbertse).
21
30-8-1645
Pietertgen Cornelisse is overleden,
nalatende 2 morgen 3 hond land met
gedeelte van erf en schuur in de Lage
Nesse. Prijs ƒ 1250.
22
30-8-1645
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Cornelis Ariense Ruychooft,
overleden te O/Y zonder kinderen. a) 1/4
van 9 morgen 50 roeden land en 1/4 van
een huis, schuur in de Zijde, waarde ƒ
1200; b) 1/4 van 1 morgen 41/2 hond land
in de Zijde genaamd het Kadeland (O = het
Smal middelland), waarde ƒ 200; c) 1/4 van
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het Smal middelland zijnde boezemland, ƒ
250.
23
4-10-1645
Maertgen Maertense, weduwe van Ghene
Pieterse, geassisteerd met Claas Pieterse
Noorman (schout), verkoopt aan Aryane
Pieterse, haar zwager. 2 morgen land in de
Hoge Nesse (O = Maertgen Jans, weduwe
van Maerten Pieterse de Boer, ouders van
verkoopster). Prijs ƒ 900.
24
4-10-1645
Deze akte is per vergissing ingeschreven
en daarom geroyeerd. Arien Pieterse won.
alhier) verkoopt aan Maertgen Maertense,
zijn vrouws zuster, een huis en erf in de
Lage Nesse, zijn dezelve personen als in
regest nr. 23.
25
14-10-1645
Jan Cornelisse Schouten en tevens in
opdracht van de weeskamer van
Rotterdam heeft verder volmacht van
Cornelis Cornelisse Steenman zijn broer,
Leentgen Cornelisse zijn zuster en Jan
Pieterse Soetinck zijn zwager, alle won. op
Blanck Borgh. Stoffel Cornelisse Metselaar
in opdracht van Leendert Janse Os (zijn
zwager), Aechgen Janse Os, laatst
weduwe van Barent Cornelusse (allen won.
te Rotterdam), Joseph Evertse, Maertgen
Janse Os (won. Amsterdam), allen
vrienden en erfgenamen van Pietergen
Cornelisse, hun resp. tante, verkopen aan
Nanne Cornelisse hun oom en Cornelis
Janse, hun broer en cosijn, voor de helft,
omtrent 5 hond 30 roeden land met de
timmerage aangekomen van voorn.
Pietergen Cornelisse hun Meuye, in de
Lage Nesse. Prijs ƒ 585.
26
3-10-1645
Schout en schepenen van Kralingen
hebben op verzoek van O/Y getaxeerd 1/12
van 24 morgen land in verschillende weren
in Kralingen met nog 1/12 van een huis,
brg, schuur in het Kralingsche veer en
nagelaten door Kornelis Ariese Ruichooft
(te O/Y overleden zonder kinderen),
waarde ƒ 1100.
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27
19-8-1645
Schout en schepenen van Lekkerkerk
hebben op verzoek van Ariaentgen Ariense
als enige erfgenaam van Cornelis Ariense
Ruichooft, won. en overleden te O/Y
zonder nakomelingen, getaxeerd 1/4 van 3
morgen 3 hond boezemland bij de
watermolen van de Schuwagtse polder.
28
26-9-1645
Kr/Y taxeert 1/4 van 10 1/2 morgen land
besmet met heermoes en nagelaten bij
Cornelis Ariense Ruichooft, waarde ƒ 420.
29
24-2-1646
Aryen Cornelisse Decker (won. alhier)
verkoopt aan Aryen Anthonisse
Verbie,(steenbakker) en Jan Wiggertse
Backer, ieder voor de helft, een erfje in de
Cromme met diverse bepalingen, prijs ƒ
275.
30
28-2-1646
Feys Cornelisse (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Pieter Mertse (zijn zwager) 1
morgen 3 hond land genaamd de dijkkamp
in de Lage Nesse. Prijs ƒ 1800.
31
28-2-1646
Willem Cornelisse (won. N/Y), Aryen Dirkse
(won. IJsselmonde), Aryen Ariense van
Geen (won. 's-Gravenweg) verkopen aan
Cornelis Pieter Maertense (won. alhier) 2
hond 81 roeden land met een gedeelte van
het erf in de Lage Nesse, aanbestorven
door Maertgen en Heyltgen Bouwense.
Prijs ƒ 525.
32
4-3-1646
Pieter Janse (won. Kr/Y) x Aryaentgen
Cornelisse voor 1/3, Sent Cornelisse voor
1/3, Leendert Ariense x Baeltgen
Cornelisse voor 1/3, allen kinderen en
erfgenamen van Cornelis Senten Decker
en Ingentgen Ariense, hun vader en
moeder. Hebben gemeen 12 morgen 3
hond land in de Cromme. Door bemiddeling
van Isbrant Willemse Bostelman en Willem
Leendertse gaan zij nu grondkavelen.
Pieter Janse krijgt de dijkkamp werfjes, het
achterhuis en erf erachter, 1/3 van de
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huiswerf en zo gaat het bladzijden lang
verder. Dit geldt ook voor Leendert Ariense
en Sent Cornelisse.
33
5-3-1646
Cornelis Pieter Maertsen (won. alhier)
verkoopt aan Willem Reygertse (won.
alhier) 2 morgen land in de Lage Nesse,
prijs ƒ 1625.
34
7-3-1646
Pieter Brants Geen (won. alhier) verkoopt
aan Aryaen Janse Roock (won. alhier) 1
morgen 2 hond 25 roeden land in de
Cromme, de Qualick genaamd, met een
deel van een singel aan de Berkouse kade.
Een rente hier op van 6 stuivers ten
behoeve van Aryaen Anthonisse Verbie.
Prijs ƒ 232.
35
18-3-1646
Jorisgen Jans (laatst weduwe van Anthonis
Jacobse) geassisteerd met Jan Cornelisse
Schoemaker haar zoon voor 1/3 en Barent
Thonisse Kleermaker x Jannetgen
Thonisse (dochter van de voornoemde
Anthonis Jacobsz) voor 1/2. Verkopen aan
Anthonis Jacobse, Jan Jacobse en
Leendert Jacobse, ieder voor 1/3, een huis
en erf, berg, schuur, boomgaard en
hennepwerf in de Zijde (O = de Kerkweg en
de boomgaard van Jacob Ariense
Schuitevoerder).
36
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aan Steven Janse Mul (won. alhier) een
kamp land in de Zijde aan de oostzijde van
de Kerkweg, prijs ƒ 1520.
37
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aab Cornelis Gerritse Timmerman, Pieter
Andriesse Timmerman, ieder voor de helft.
Een kamp land in de zijde (O = de
Kerkweg), prijs ƒ 1900.
38
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aan Jan Leendertse Cors (won. alhier) een
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kamp land in de Zijde aan de westzijde van
de Kerkweg, prijs ƒ 714.
39
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aan Jan Jacobse en Leendert Jacobse
ieder voor 1/3 een kamp land met
hennepwerf aan de westzijde van de
Kerkweg. Te verongelden voor 4 hond
land, prijs ƒ 245.
40
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aan Jan Claase Noorman (secretaris) een
akker, rijsakker en hennepwerf in de Zijde
aan de oostzijde van de Kerkweg, Te
verongelden voor 2 hond land, prijs ƒ 500.
41
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aan Pieter Andriese Timmerman (won.
alhier) een kamp land en een rijsakker in
de Zijde aan de oostzijde van de Kerkweg,
te verongelden voor 3 hond, prijs ƒ 160.
42
18-3-1646
Verkopers als in regest nr. 35. Verkopen
aan Ingen Pietersz (won. alhier) een kamp
land in de Zijde aan de Kerkweg, te
verongelden voor 7 hond land, prijs ƒ 300.
43
18-3-1646
Jan Cornelisse Schoenmaker (won. alhier)
verkoopt aan Jacob Ariense
Schuitevoerder (won. alhier) 3 kampen land
met een hennepwerf, te verongelden voor 7
hond land, prijs ƒ 300.
44
21-3-1646
Jan Cornelisse Ouwejan, steenbakker, en
Willem Ariense steenbakker, beiden voor
1/3 hebben gemeen 12 morgen land in een
weer van 18 morgen waar Huych Foppen
en Neetgen Foppen zijn zuster 6 morgen
hebben. Kaveling: J.C. krijgt de oosthelft en
W.A de westhelft.
45
31-3-1646
Maertgen Maertense (weduwe van Gheen
Pieterse), geassisteerd met Jan Noorman
(secretaris), verkoopt aan Aryaen Franse
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(won. alhier) een erfje in de Lage Nesse
buytendijks, prijs ƒ 105.
46
14-4-1646
Fop Cornelisse (won. alhier) verkoopt aan
Pieter Cornelisse zijn broer. 1/7 van een
huis en erf aan de dijk in de Hoge Nesse,
prijs ƒ 232.
47
14-4-1646
Inge Meeusen, als testamentaire voogd,
geassisteerd met Frederick Meeuse, haar
man, alsmede Cornelis Janse, haar zoon,
verkopen aan Pietertgen Dirckse de
westhelft van een huis en erf, de oosthelft
is van de verkopers, in het dorp, van de dijk
tot achter de heining van Pieter Backer (O
= Wouter Cornelisse den Boer; W =
Backer).
48
15-4-1646
Fop Cornelisse (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Ariense Baes voor 1/6 Balten
Ghijsen (won. te Den Haag) x Maertgen
Ariense voor 1/6 Bastiaen Ariense Cruyt x
Aechgen Ariense voor 1/6, Pietertgen
Ariense voor 1/6, Jan Ariense Baes voor
1/6 en Annetgen Ariense voor 1/6 van een
stuk van een huis en erf in de Cromme.
49
15-4-1646
Wouter Cornelisz den Boer verkoopt aan
Aert Cornelisz (zijn zwager) een huis en erf
in het dorp, aan de westzijde de
gemenelandsteeg. Verkopers vrouw
Emmetgen Thooren. Na de dood van
verkoper en vrouw krijgt koper de helft van
de schuur en tuin. Volgt de hypotheekakte.
De hypotheekakte is op verzoek van Jan
Fijck x Ingentgen Wouters, geassisteerd
met Evert Maes, als vervallen verklaard
d.d. 14-7-1657.
50
8-5-1646
Maertgen Willemse nu won. Streefkerk,
geassisteerd met Bouwen Willemse (haar
broer), verkoopt aan Aryaen Mathijsse
(won. alhier) 1 morgen 4 hond land met
gedeelte van huis, in de Zijde, prijs ƒ 1700.
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51
31-5-1646
Willem Cornelisse, Aryen Dirkse (won. op
het IJsselmondse Veer) en Aryen Aryense
Zeeu (won. aan de 's-Gravenweg)
verkopen aan Cleys Janse Palesteyn (won.
alhier) 3 morgen 3 hond land met een
gedeelte van een huis, berg, schuur in de
Lage Nesse, prijs ƒ 3696. Uit een
handtekening blijkt dat in 1617 Anneke
Joosten de vrouw was van Jan Claesse
Noorman.
52
4-6-1646
Sent Senten Crijsman (won. alhier) is
schuldig aan Claas Pieterse Noorman
(schout) ƒ 140; rente 6%. Als onderpand
het gedeelte van zijn huis en erf in de
Kerkstraat, van de straat af tot Aryaentgen
Dinghemans weduwe van Pieter Dirkse
den Thoot (Z = Aeryaentgen Aertse,
weduwe van Sent Cornelisse).
53
24-6-1646
Gerrit Danielse, Joost Danielse, Huybert
Danielse, Jacob Anthonisse Breur x
Elisabeth Danielse en Leendert Huybertse
x Grietgen Danielse. Hebben gemeen 1/2
hond land in de Hoge Nesse, gaan dit
onderling kavelen.
54
24-6-1646
Jacob Anthonisse Beur x Lijsbeth Danielse
verkoopt aan Meeuwes Elderse een huis
en erf aan de Groenendijk, prijs ƒ 1100.
Verkoper had dit huis uit de kavelcedulle
hier voor vermeld.
55
24-6-1646
Verkoper als in regest nr. 54 verkoopt aan
Huybert Danielse 1/2 en Joost Danielse
(zijn zwagers) een kamp land met de
hennepwerf gelegen alsmede de oudedijk,
gezamenlijk te verongelden voor 2 morgen
1 1/2 hond land, in de Hoge Nesse, prijs ƒ
1350.
56
24-6-1646
Joost en Huybert Danielse verkopen aan
Leendert Huybertse hun zwager, een
agterhuis met keuken in de Hoge Nesse,
prijs ƒ 1168.
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57
24-6-1646
Gerrit Danielse verkoopt aan Joost en
Huybert Danielse zijn broers 1/3 van een
huis, erf, schuur in de Hoge Nesse. Hier
eindigd schout Claes Pieterse Norrman, en
begint Wouter Cornelisse den Boer als
substituut-schout.

won. in leven te O/Y) getaxeerd naast de
goederen die Heyndrik Janse haar
minderjarige zoon (in leven won. te
Lekkerkerk en aldaar overleden) heeft
nagelaten: a) 2 morgen land in de Zijde met
de timmerage, belast met Schoordijk; b) 1
morgen land in de Zijde, waarde ƒ 300.

58
26-9-1646
Adryen Cornelise Decker is schuldig aan
Cornelis Eldertse Davidt, won. alhier, ƒ
500; rente 5%. Als onderpand een huis, erf,
boomgaard in de Cromme, verder 1
morgen hooiland daarachter gelegen. Op
verzoek van Huybert Boertjes is de akte
geroyeerd.

63
6-5-1647
Pieter Janse (steenbakker, won. Gouderak)
verkoopt aan Thonis Janse (zijn broer won.
O/Y) 1/4 van 3 zellingen in de Hoge Nesse,
is door schout getaxeerd op ƒ 400.

59
30-11-1646
Ingen Pieterse verkoopt aan Willem
Gerritse een afgesloten stukje alnd in de
Zijde, prijs ƒ 31.
60
13-12-1646
Jan Pieterse verkoopt aan Heyndrick
Aertsen Lindewever, 1/2 huis op de
Kerkstoep, de wederhelft is van
Willemptgen Cornelisd, weduwe van Crijn
Janse steenbakker, strek, van de straat tot
de muur (O = de steeg, W = Aryaentgen
Dingemans wed.
61
7-1-1647
Willem Pieterse Karpoes (won. alhier in de
Hoge Nesse) x Dirkgen Rengerse verkoopt
aan Pieter Michielse steenbakker de helft
van een huis en erf in de Hoge Nesse,
strekkende van de buitenkant van de dijk
noordwaarts tot de zelling van de weduwe
van Crijn Heyndricxz (won. te Gouderak)
(O = de weduwe van Maerten Jansz Roock
c.s.; W = Willem Jacobsz Westerhoff c.s.),
de wederhelft is van Merchen Rengersdr
(weduwe van Claes Jansz, zuster van
verkopers vrouw). Had het geërfd van
Maertgen Dirkse en door hem tot heden
gebruikt, prijs ƒ 150. (NB: Van hier af
begint Jacob Schiltman als schout.)
62
29-4-1647
Op verzoek van Aryaentgen Jansdr (wed.
en boedelhoudster van Jan Heyndrikse,

64
27-5-1647
Taxatie op verzoek van de secretaris van
Kr/Y van 75 roeden land in de
Lekkerkerkse boezem gemeen met
Adryaentgen Ruighooft, afkomstig van
Pieter Huygense (zonder nakomelingen te
Kr/Y won. en overleden).
65
27-5-1647
Steven Janse Mul verkoopt aan Elias van
der Ven (lakenkoper alhier) een landje of
erf of uiterdijk, prijs ƒ 150, achter de huizing
van de koper (O = Pieter Janse Snijder; W
= de verkoper).
66
8-7-1647
Pieter Willemse Crul (won. te Leeuwarden
in Friesland) verkoopt aan Joan Walburg
(secretaris van Blommendaal) een
hypotheekakte per reste groot ƒ 1050,
afbetaalbaar met ƒ 450 per jaar.
Compareerde mede Jan Cornelisse Stolck,
die verklaarde dat hem de naasting van de
voorzeide akte was gepresenteerd, maar
die niet te begeren. Staat als hypotheek op
een huis met 4 morgen 2 hond land
gemeen met 5 morgen land in de akte
vernmeld; geen prijs vermeld. Verder
vermeld dat de vrouw van de secretaris van
Bloemendaal (won. te Gouda) uit handen
van Jan Cornelisse Stollijck (won. O/Y)
heeft ontvangen ƒ 960.
67
23-8-1647
Jacob Pieterse Verschoor, won.
Haastrecht, Verkoopt aan Adriaen
Sijmonse zijn oom (won. alhier) 8 morgen
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11/2 hond land, met huis, timmerage, berg,
schuur in de Cromme, gegrondkaveld met
Mathijs Adriaense gewesen oudoom, was
hem aanbestorven, prijs ƒ 5000.
68
23-8-1647
Dirck Jacobse verkoopt aan Goosen Janse
Cleermaker, zijn zwager, 1/6 van een
dijkwerf in de Maalboezem van de Hoge en
lage Nesse, gemeen met Anneken Jacobs,
minderjarige dochter van Jacob Pieterse
Keyser, Adryaen Adryaense den Baars en
Pieter Heyndrikse Hoogboom, prijs ƒ 225.
waarvan ƒ 100 contant.
69
23-8-1647
Adryaen Adryaense den Baars, Pieter
Heyndriksxe en Jacob Pieterse Keyser als
vader en voogd van Anneken Jacobs (zijn
minderjarige dochter) en Goosen Jansz
(waard in de herberg van de Schaer), onze
inwoners. Hebben gemeen een dijkwerf,
griend en loet mede huizing in de
Maalboezem, gaan dit onderling
verkavelen.
70
7-10-1647
Sent Senten Crijsman (won. alhier) is
schuldig aan de H. Geestarmen van O/Y ƒ
100, rente 5%. Onderpand 1/2 van een
huis en erf. de wederhelft is van de wed.
van Sent Commerse.
71
21-10-1647
Op verzoek van Kr/Y taxatie van 1 morgen
4 1/2 hond in de Cromme in een weer van
14 morgen aan de westzijde het Quack
weer, nagelaten door Eeuwout Franse
(zonder nakomelingen overleden). Prijs ƒ
393-15-0.
72
4-11-1647
Taxatie van de nagelaten goederen van
Neeltgen Foppendr (won. en overleden
zonder nakomelingen): a) 3 morgen 2 hond
25 roeden land met timmerage in de
Cromme, waarde ƒ 900; b) 2 morgen 75
roeden land dito in een weer van 17
morgen; waarde ƒ 400; c) 1 morgen 75
roeden land dito in een weer van 18
morgen; waarde ƒ 250; d) 4 morgen land
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met timmerage dito in een weer van 18
morgen; waarde ƒ 1000.
73
23-11-1647
Adryaen Jacobse (won. Kr/Y), Cornelis
Thonisse (won. Oostendam aan de
Pruimdijk) x Maerchje Jacobse, verkopen
aan Dammis Jacobse en Volckgen
Jacobse, haar oom en tante (won. alhier) 4
1/2 hond land in de Zijde gemeen met de
kopers, verder nog hun deel in de
vogelkooi, genaamd Dammis kooi in de
Zijde, prijs ƒ 525.
74
23-11-1647
Adryaen Cornelisse Decker verkoopt aan
Huybert Leendertse Boertgen (nu won. in
de IJsselmeer) 4 hond hooiland met de
boezem en de Loet, in de Cromme, prijs ƒ
425.
75
21-12-1647
De kindren en erfgenamen van wijlen
Cornelis Wiggertse, Adryaen Wiggertse en
Wigger Wiggertse (broers, in leven won. te
O/Y) hebben gemeen 7 morgen land, in de
Cromme achter de steenplaats van
Adryaen Anthonisse Verbie, gaan dit
kavelen. Jan Pieterse Vlaminck
(schoonvader) en Sent Aertse (oom) als
voogden van de nagelaten minderjarige
kinderen van voorn. Cornelis Wiggertse,
Cornelis Adryaense, Jan Adryaense Croon,
en beiden tevens ten behoeve van Balten
Gijsbertse (schipper op de Merchgen
Adryaense), Jan Symonse x Pietertgen
Adryaense, Aechgen Adryaense, wed. van
Bastiaen Adryaense, en voor Anneken
Adryaense, allen kinderen van wijlen
Adryaen Wiggertse, en Jan Wiggertse voor
zich zelf en voor Jan Leendertse, won. N/Y.
zijn oom, als bloedvoogd van Ingetgen
Wiggertse en Cornelis Wiggertse, zijn
minderjarige zuster en broer, en Fop
Cornelisse x Aechgen Wiggertse, allen
kinderen van wijlen Wigger Wiggertse; het
gaat in drie stukken.
76
22-12-1647
Fop Cornelisse x Aechte Wiggertse (won.
alhier) ter ene en Jan Wiggertse voor
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zichzelf en Jan Leendertse als oom van
J.W. als broers van Ingetgen Wiggertse en
Cornelis Wiggertse, nagelaten minderjarige
kinderen van wijlen Wigger Wiggertse en
Pleuntgen Jans (won. en overleden in de
Cromme), ter andere zijde. Ter voorkoming
van moeilijkheden in verband met het
testament van wijlen Pieter Cornelisse, hun
oudoom, gepasseerd voor notaris Van der
Hoeff, aangaande 1 morgen land in de
Cromme in de woningen waar W.W. en zijn
vrouw P.J. woonden en overleden zijn.
Hierop wonen nog steeds Fop Cornelisse
en de voornoemde weeskinderen enz.
Volgens het voornoemde testament aan de
voornoemde Aechgen Wiggertse, vrouw
van voornoemde Fop Cornelisse, omdat
die naar zijn (Pieter Cornelisse) moeder
genaamd was, bij hem aen dezelve
gelegateerd, en wel dat voorn. 1 morgen
land aan voorn. Aechten Wiggertse
gelegateerd zal komen, aan de
gezamenlijke kinderen en erfgenamen van
voorn. Wigger en Pleuntgen Jans met zulke
vrijdommen als die aan dezelve van
Aechten Wiggertse gelegateerd is, zonder
dat een van de kinderen van W.W, en P.J.
meer recht als de andere daaraan zal
hebben. Als vergoeding krijgt Fop
Cornelisse (in die kwaliteit) 5 hond land,
aanbestorven van hun voorn.
respectievelijke vader, moeder,
schoonvader en schoonmoeder, gelegen in
de woning van Heyndrick Cornelisse
Decker, die daar nu woont), Fop Cornelisse
aan de andere partij ƒ 450.
77
22-12-1647
Jan Wiggertse ter ene en Fop Cornelisse x
Aechte Wiggertse (beiden won. alhier) ter
andere zijde, ieder voor de helft, nevens
hun broer en zuster, erfgenamen van wijlen
Wigger Wuggertse en Pleuntgen Jansdr
(hun vader en moeder resp. schoonvader
en schoonmoeder) gaan hun geërfde
onroerende zaken verkavelen. J.W. krijgt al
het hun toekomende land in de Cromme
achter de steenplaats. Adryaen Anthonisse
Verbie, plus dat van Fop Cornelisse in het
weer westwaarts. F.C. geh. A.W krijgen het
gedeelte van hun landen, werven en

33

uiterlanden met timmerage, gelegen in de
woning waar F.C. momenteel in woont, en
waar W.W. vroeger woonde en overleden
zijn. Verder moet F.C. aan J.W. betalen ter
vereffening ƒ 450.
78
24-12-1647
Jacob Adryaense Schuitevoerder (won.
alhier) verkoopt aan Cornelis Cornelisse
Cleermaker. 3 hond land in de Zijde over
de Veenwetering, bewesten de Kerkweg,
prijs ƒ 125.
79
2-2-1648
Adryaen Janse als man en voogd van
Pietertgen Cornelis, Cornelis Pieterse x
Dirkje Cornelisdr, verkopen aan Pieter
Cornelisse hun zwager 253 roeden 4 voet
land in de Hoge Nesse, in een weer van 14
morgen. Prijs ƒ 150.
80
12-2-1648
Crijn Janse Prins (schipper, won.
Maassluis) is schuldig aan Anna Geenen
(wed. van Jaen Dircxe Gansman), Ingetgen
Geenen (wed. van Michiel Huybertse), de
kinderen en erfgenamen van Feys Pieterse
en de kinderen van Pieter Dircxe, allen
eigenaars in de steenplaats bij de
korenmolen van O/Y gelegen, ƒ 150 per
reste van meerdere som wegens gehaalde
stenen. Als onderpand zijn nieuwe
steenschip waarmede hij vaart nu ongeveer
een jaar oud. Jan Cornelisse Ouwejan
treedt bovendien nop op als borg.
81
21-2-1648
Taxatie van de nagelaten goederen in de
Nesse van Grietgen Maertense (in leven
aldaar wonend, zonder nakomelingen
overleden): a) 3 morgen 4 1/2 hond land
met timmerage, in een weer van 7 morgen
waarde ƒ 240. per morgen; b) een klein
zellinkje aan de oostzijde van (a), waarde ƒ
40.
82
21-2-1648
Taxatie van de nagelaten goederen van
Willem Claesse in de Hoge Nesse (aldaar
overleden zonder nakomelngen): a) 4
morgen land in de Hoge Nesse in de wonig
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van Jan en Adriaan Jacobse met de
timmerage etc. waarde ƒ 1000; b) 4
morgen land in de Hoge Nesse in de
woning van Willem Jacobsz, waarde ƒ
1000.
83
22-2-1648
Jan Cornmelisse Ouwejan (dienende
heemraad) verkoopt aan Adryaen Janse
Crueck (won. Gouderak) een steenschip
met zeil, mast enz. zoals hij het gekocht
heeft van Crijn Janse Prins, prijs ƒ 1325.
84
21-2-1648
Maerten Janse x Pietertgen Pieterse (won.
in de Cromme) verkopen aan Anneken
Cornelisse (wed. van Adryaen Govertse),
geassisteerd met Claes Janse en
Heyndrick Bastiaense, haar zwagers, een
huis, schuur, erf in het dorp aan de
noordzijde van de straat, van de dijk tot de
IJssel (O = Pieter Adryaense Schenck,
timmerman; W = de koopster).
85
3-4-1648
Govert Cornelisse Schoemaker (won.
alhier) is schuldig aan Jan Dircxe Vonck ƒ
200, rente 5%. Als onderpand het huis en
erf waar hij woont in het dorp, buitendijks
tot de IJssel (O = Claes Pieterse, Noorman
(schout), W = Dirck Willemse Cleermaker.
86
29-4-1648
Jan Dirks Brandse en zijn kinderen, Jacob
en Dirken, de moeder was Lijsbeth
Jacobse zal. alle won. in de Hoge Nesse,
ter ene. En Claes, Brant, Grietgen, en
Neeltgen Pieterse, kinderen en erfgenamen
van wijlen Pieter, Mathijs en Aefgen Claese
(allen won. in de Hoge Nesse), mitsgaders
Ary Jacobse en Cornelis Janse x Merchgen
Jacobse kinderen en erfgenamen van
wijlen Jacob Peyen, allen won. in de Hoge
Nesse ter andere zijde. Hebben tot heden
in gemeenschap 28 morgen land met de
timmerage etc. in de Hoge Nesse, met
huizing, berg, waar voornoemde Jacob
Janse woont: a) 14 morgen land met
huizing, berg, timmerage waar Jacob Janse
woont; b) 10 morgen land genaamd de
Thien gelegen als voren; c) 4 morgen land
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gelegen in het Plaatsweer; d) Huizing,
berg, en schuur in de Hoge Nesse.
87
1-5-1648
Merchgen Jansdr, geassisteerd met Jan
Dircxe haar vader, Janneken Jacobse
geassisteerd met Dirck Leendertse haar
oom, Claes, Grietgen en Neeltgen Pieterse,
geassisteerd met voornoemde Claes
Pieterse hun broer (allen won. in het land
van Stein) gaan nu verkavelen voor 14
morgen verdeeld in diverse stukken.
88
1-5-1648
Is een kwestie ontstaan tussen Pieter
Leendertse en Merchgen Leendertse (won.
in de Cromme) ter ene en Isbrant Willemse
hun buurman ter andere zijde, in verband
met het gemene pad tussen hun resp.
huizingen.
89
1-5-1648
Leendert Heyndrickse Bleycker, metselaar,
verkoopt aan Adryaen Leendertse van der
Waell cleermaker, een huis en erf in het
dorp buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O
= Cornelis Gerritse, timmerman; W = Dirk
Gerritse Luyt), prijs ƒ 1600, waarvan ƒ 400
contant.
90
2-5-1648
Neeltgen Bastiaens (wed. van Jan Janse
Schuitenvoerder ( won. en overleden in het
dorp), geassisteerd met Jan Aertse haar
oom, Gielis Adriaense de Heek (won.
Giessendam) x Maerchgen Jansdr,
vervangende en zich sterk makende voor
Engel Janse en Cornelis Janse (won.
Rotterdam, broers van de overledene)
verkopen aan Dirck Gerritse Luyt nu won.
Ca/Y een huis en erf in het dorp buitendijks
(O = Adriaen Leendertse van der Waell,
kleermaker; W = Cornelis Gerritse, waard
in Het Lam), prijs ƒ 1230.
91
3-7-1648
Sent Janse (won. alhier) verkoopt aan
Symon Janse (zijn broer, won. Kr/Y) 10 1/2
hond land in de Cromme en Geer gemeen
metzijn broer en zusters gegrondkaveld in
een weer van 17 morgen, prijs ƒ 1200.
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92
19-10-1648
Taxatie van het onroerend goed, nagelaten
door Huych Foppen (won. in de Cromme):
a) 3/4 van 6 morgen 4 hond 50 roeden land
met timmerage in de Cromme in een weer
van 9 morgen waarde ƒ 1300; b) 3/4 van 4
morgen 1 1/2 hond land dito; waarde ƒ 600;
c) 6 1/2 morgen land met timmerage dito in
een weer van 18 morgen, waarde ƒ 1600;
d) 3/4 van 2 morgen 1 1/2 hond land dito in
een weer van 18 morgen, waarde ƒ 300.
93
24-11-1648
Dirck Jacobse, won. O/Y verkoopt aan Aert
Cornelisse Davidt, Cornelis Jacobse (won.
Gouderak), zijn zwager, 4 hond 20 roeden
land in de Hoge Nesse in een weer van 7
morgen, belast met rente van 40 st. te
betalen in de Twaalf nachten te Dordrecht,
prijs ƒ 490.
94
1648
Kwestie ontstaan tussen Willem Janse
Vonck x Grietgen Jacobse (won. O/Y) ter
ene, en de gemene erfgenamen van het
nagelaten kind van voorn. Grietgen
Jacobse, kort na haar overlijden mede
overleden zijnde, ter andere zijde etc.
Deze akte is doorgestreept.
95
18-1-1649
Adryaen Michielse rietdekker (gewezen
inwoner, nu won. te Capelle/IJ), vergezeld
van zijn zoon Michiel Adryaense en zwager
Dirck Jasperse Braeckel voor de helft,
Goris Janse de waart won. Lekkerkerk x
Maertgen Pietersd, Dirck Adriaense (won.
Kr/L) x Adriaentgen Pietersdr, Jan
Sentense Besemer (won. O/Y) x Baertgen
Pieterse, Jan Pieterse (won. in het Willigen
bos buiten de stad Dordrecht), allen
kinderen en schoonzoons van wijlen
Neeltgen Heyndrickse (wed. van Pieter
Janse en laatst gehuwd geweest zijnde met
voorn. Adryaen Michielse) voor de andere
helft. Verkopen aan Cornelis Janse van der
Berch, won. alhier, 5 morgen 2 hond land
met timmerage, zelling, hennepwerven etc.
in de polder in een weer van 18 morgen.
Aan de oostzijde Sent Cornelisse Besemer.
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Prijs ƒ 3253.10.9, waarvan 1/3 contant;
volgt schuldbekentenis.
96
9-2-1649
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Trijntgen Aelbertse (won. en
overleden in de Lage Nesse): a) 1/2 van 12
morgen 4 1/2 hond land met gedeelte van
de timmerage in de Lage Nesse waarde
319-12-10; b) 1/2 van 2 morgen land in het
land in de hofstede van de kinderen van
Jacob Aelbertse, in de Lage Nesse, waarde
ƒ 250; c) 1/2 van 4 morgen land in de Hoge
Nesse in het weer genaamd Franckenland,
waarde ƒ 200.
97
17-2-1649
Willem Jacobse Westerhoff, Aechgen
Jacobsdr, zijn zuster geassisteerd met
Claes Jacobse, haar Cozijn ter ene en
Pieter Crijnen, steenbakker won. Gouderak
x Jeffgen Jacobse ter andere zijde, allen
kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob
Willemse Westerhoff x Maertgen Claesdr.
Hebben gemeen 4 percelen land in de
hond Nesse: a) Een hofstede groot 7
morgen 3 hond landmet huis, berg, schuur;
b) 5 morgen 3 hond land in een weer van
12 morgen aan de Schaapkenszijde; c) 5
morgen land op de Lage weg genaamd het
Plaets weer; d) 8 morgen land met huis,
berg, schuur opde Lage weg (W = het
Plaetsweer). Dit wordt nu gegrondkaveld.
98
17-2-1649
Pieter Crijnense steenbakker, won.
Gouderak verkoopt aan Cornelis Aryen
Joosten (won. alhier) een erf in de Hoge
Nesse, prijs ƒ 300.
99
17-2-1649
Jacob Willemse Lagewaart (won. alhier)
verkoopt aan Heyndrick Willemse x
Neeltgen Jacobse, zijn zwager, de helft van
28 morgen land met de 1/2 van de
huissinge, berg, schuur etc. Te
onderhouden volgens de kavelcedulle. De
verkoper mag levens lang blijven wonen in
voorleden huis en gebruiken de kooi en
hennepwerf, prijs ƒ 200.
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100
19-2-1649
Taxatie van de nagelaten goederen van
Aryaentgen Ariense (won. en overleden te
O/Y): a) 1/3 van 3 morgen 4 1/2 hond land
in de Zijde in een weer van 14 morgen,
waarde ƒ 250; b) 1/3 van 3 morgen 1 1/2
hond land met 1/3 van de timmerage in de
zijde gemeen met Jasper Cornelisse,
waarde ƒ 260; c) 1/3 van 3 1/2 hond land in
de hofstede van Anthonis Meeuse in de
Zijde, waarde ƒ 40; d) 1/3 van 2 morgen
land in een weer van 6 morgen, waarde ƒ
180.
101
4-3-1649
Jan Wiggertse Backer (won. alhier)
verkoopt aan Fop Cornelisse zijn zwager
een hennepwerf in de Cromme in een weer
van 14 morgen, prijs ƒ 150
102
10-5-1649
Maergen Jansdr (wed. van Euwout
Ariense), geassisteerd met Jasper
Euwoutse haar zoon, de voornoemde
Jasper Euwoutse voor zichzelf, Aryen
Pouwen x Barber Euwoutse, Cornelis
Louwen x Aryaentgen Euwoutse (samen
won. Kr/Y) en Aryen Heyndrikse x
Jannetgen Euwoutse (won. Ca/Y) verkopen
aan Pieter Aryense (won. Kr/L) 1/5 van 1
morgen land in de Zijde in een weer van 9
morgen. Is aangekomen door overlijden
van hun grootouders.
103
19-5-1649
Jan Cornelisse Stollijck (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Jansz van der
Berch, eem kamp land in de Cromme,
belast met een kniprente, te verongelden
voor 2 morgen 1 hond land. Verder
compareeren Cornelis, Aryaen, Pieter
Janse Stollijck, Pieter Willemse Crul x
Neeltgen Willemse, die zich stellen als
borge, als het mocht blijken dat er schulden
op het verkochte land zouden drukken, prijs
ƒ 1200.
104
25-5-1649
Is overleden Anneken Harmense (wed. van
Thonis Maertense Decker, won. in de Hoge
Nesse), nalatende 8 kinderen, nl. Maarten,
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Cornelis, Gleyn, Willem, Merchgen x Jan
Franse Schuitenvoerder, Janneken x
Leendert Claesse, Aryaentgen x Aernt
Baerentse en Adryaen Thonisse
Rietdecker. Na het overlijden van hun
moeder erfden ze van Grietgen Maertense,
hun vaders zuster. Willen het geërfde gaan
verkavelen. Willem Thonisse krijgt alle
onroerende zaken, zoals landen, huizen,
geld, huisraad etc. behalve het zellinkje
gelegen voor het viertel van de kinderen
van Jacob Willemse Westerhoff, in de
Hoge Nesse, dat zij heden te samen
verkocht hebben. Daarvan krijgt Willem
slechts ƒ 200.
105
25-5-1649
De kinderen vernoemd in regest nr. 104
verkopen aan Merchgen Gielen wed. van
Thonis Leendertse steenbakker (won.
alhier) Een zelling in de Hoge Nesse met
een hoekje in het buitendijkse, prijs ƒ 300.
106
29-5-1649
Jan Sentensz. (schipper, burger van
Rotterdam) x Aechgen Aryense, verkoopt
aan Jacob Adryaense Schuitenvoerder
(won. alhier) 7 1/2 hond land in de Zijde
gemeen met de koper, in een weer van 15
morgen De verkoper behoudt de huizing,
prijs ƒ 1000.
107
31-5-1649
Intgengen Meeuse geassisteerd met
Cornelis Janse Bontecraey haar zoon, als
testamentaire voogdese volgens testament
voor notaris Dominicus Douw te Gouda d.d.
7-2-1643. Verkoopt aan Huybert
Cornelisse, haar zwager, de helft van een
huis in het dorp van de straat zuidwaarts tot
Olaf Claesse Blijcker (O = Wouter
Cornelisse de Boer; W = Pietertgen
Dircxe), prijs ƒ 600, 1/3 contant.
108
3-9-1649
Enige jaren geleden is overleden Jan
Cornelisse op 't Schoor en Neeltgen
Cornelisse, beiden overleden, woonde in
de Zijde. Nalatende vier kinderen waarvan
nog drie leven, nl. Aryaentgen Jansdr,
weduwe, nu won. Lekkerkerk, Barber
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Jansdr x Adryaen Leendertse van 't
Weechjen (schoolmeester te Lekkerkerk)
en Cornelis Janse (nu won. Streefkerk).
Hebben diverse goederen in
gemeenschappelijk bezit. Gaan dat
kavelen; Aryaentgen Jansdr (wed. van Jan
Heyndrickse) is nu geassisteerd met haar
zwager de schoolmeester. a) Cornelis
Janse krijgt 15 morgen land in de Zijde, nl.
een woning of weer land van 12 morgen
met huissinge, timmerage etc. waar de
overledene woonde en overleden; b)
Aryentgen krijgt de rentebrieven en
penningen die zij bij haar huwelijk gekregen
had, de wederhelft van voorn. 6 morgen
land; c) Omdat er geen verder
gemeenschappelijk land etc, is krijgt Barber
Jansdr, behalve haar indertijd gekregen
huwelijks uitzet, de navolgende
rentebrieven, een d.d. 7-6-1608 ten laste
van Dordrecht belegd door Cornelis Janse
Dammisse, haar grootvader, groot ƒ 600.
Een rentebrief groot ƒ 800 ten laste van het
gewest Holland d.d. 17-5-1610.
109
31-8-1649
Taxatie van 1 morgen 1 hond 40 roeden
land nagelaten door Joris Adriaens (in de
Bommelerwaard overleden), gelegen in de
Cromme, in een weer van 11 1/2 morgen,
waarde ƒ 200.
110
28-8-1649
Jan Cornelisse Stolwijck (won. alhier) is
schuldig aan de koopman Claes Jansz
Doncker (won. in het Beijerse) ƒ 1100,
afkomstig van een obligatie op naam van
Dirk Janse Stolwijck zijn zoon ter grootte
van ƒ 1009 plus een jaar rente waarvoor hij
borg stond. Als onderpand 8 morgen land
in de Cromme, daarvan zijn comparants
kinderen 3 morgen bezitten in een weer
van 18 morgen met huis, berg en schuur. In
de marge stond: Cornelis Bastiaense van
Belionis verklaart dat de schuld afgelost is
1-5-1657.
111
4-10-1649
Dirck Jansz Texel (predikant te
Schoonderwoerd) x Aryaentgen Pietersdr
voor de helft en Hilletgen Pietersdr (wed.
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van Coenraad van der Wel) voor de helft.
Verkopen aan Adryaen Pieterse en
Leendert Janse Cors, ieder voor de helft,
zwager, broer en Cozijn. 2 morgen 2 hond
20 roeden land met het gedeelte van de
huizing in de Zijde in een wwer van 6
morgen. Prijs ƒ 2000, de helft contant.
112
14-2-1649
Jan Adryaense Schoemaker (won. alhier)
verkoopt aan Adriajen Thonisse (zijn oom)
3 1/2 hond 20 roeden land, aanbestorven
bij overlijden van Joris Adryaense zijn
broer, in de Cromme. Prijs ƒ 260.
113
14-12-1649
Adryaen Cornelisse Rietdecker (won.
alhier) verkoopt aan Huych Leendertse
Boertgen een 1/2 huis en erf aan de dijk in
de Cromme, prijs ƒ 715, waarvan ƒ 200
contant.
114
28-12-1649
Cornelis Janse van der Berch, verkoopt
aan Cornelis Jan Aelbertse (van
Berkenwoude, nu won. aan de 'sGravenweg) 7 morgen 3 hond land met de
timmerage, zelling en hennepwerf in de
Cromme, belast metkniprente van ƒ 12.
Prijs ƒ 4900, ƒ 1000 contant; volgt
schuldbekentenis groot ƒ 3900, afgelost
16-3-1654.
115
2-4-1650
Adryaen Sijmonse (won. alhier) verkoopt
aan Jan Franse (oud burgemeester alhier)
5 morgen 4 hond 50 roeden land met de
timmerage, hennepwerven etc. in de Lage
Nesse, afkomstig van kavelcedulle, Prijs ƒ
3500, ƒ 1300 contant.
116
2-4-1650
Cornelis Janse van Berkenwoude verkoopt
aan Jan Cornelisse Ouwejan (steenbakker,
won. alhier) een zelling in de Cromme
buitendijks, waar verkoper woont, prijs ƒ
432.10.0.
117
16-4-1650
Frans Willemse (schipper) x Pleuntgen
Herpersdr (won. te Emmerich in het land
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van Kleef) verkopen aan Gerrit Herperse
(won. Kr/Y, zijn zwager) 1/5 van 2 morgen
land in een weer van 9 morgen, prijs ƒ 250.
118
23-8-1649
Voor notaris Joan Wilhelm Hanseman te
Keulen verschijnen mr. Adryaen en Pieter
Walenburgh (won. te Keulen) die
machtigen hun neef mr. Isbrant Kievit om
hun zaken te behartigen, geld te
ontvangen, huren en pachten te maken etc.
o.a. verkoop van land te O/Y.
119
20-4-1650
Mr. Isbrant Kievit (licentiaat in de rechten
won. Rotterdam) in opdracht van A. en P.
Walenburgh (zie regest nr. 118), verkoopt
aan Leendert Janse Cors 2/3 en Aryaen
Pieterse 1/3 van een weer van 10 morgen
land met de zelling daar voor gelegen in de
Zijde, prijs ƒ 7362.
120
2-5-1650
Adryaentgen Ariense x wijlen Sent
Aelbertse, geassisteerd met Aryaen
Sentense haar zoon, verkoopt aan
Leendert Huybertse Vet (won. alhier) een
huis en erf, met berg en schuur in de Hoge
Nesse, Prijs ƒ 430, de helft contant.
121
23-5-1650
Aryen, Willem en Aelbert Jansz.(broers),
won. te Moordrecht. Verkopen aan Adryaen
Pieterse en Jacob Pieterse, hun neven, 2
morgen land met hun gedeelte van de
timmerage etc. in de Hoge Nesse in 2
weren, prijs ƒ 1495. Willem tekent met
Kuyck.
122
3-6-1650
Leendert Abrahamse won. Kr/Y,
weduwnaar van Anneken Adryaense,
verklaart aan Anneken Cornelisdr (zijn
schoonmoeder) nadat hij met zijn
overleden vrouw was gehuwd, met zijn
schoonvaderlijk erfdeel aan obligaties, geld
en roerende zaken, zonder recht van
aanspraak op land, etc. dat Adryaan
Govertse (zijn schoonvader) heeft
nagelaten, en is gebleven in eigendom van
zijn schoonmoeder. Leendert Abrahamse,
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zonodig geassisteerd met Abraham
Adryanese steenbakker zijn vader ter ene,
Pietertgen Adryaensdr, geassisteerd met
Pieter Janse steenbakker, Hejndrick
Bastiaense als man en voogd van Neeltgen
Adryaense en tevens voor voornoemde
Heyndrick Bastiaense en Cornelis Janse
Neelen te Lekkerkerk, als ooms en
voogden van de nagelaten minderjarige
weeskinderen van wijlen Adryaentgen
Adryanese, waarvan de vader was Claes
Janse zaliger, erfgenamen van
voornoemde Anneken Adryaanse,
gewezen vrouw van voornoemde Leendert
Abramse ter andere zijde. Scheiding van
de goederen. De erfgenamen van Anneken
Adryaense krijgen al het geld, dat Leendert
Abrahamse tot voldoening van zijn
overleden schoonvaderlijk erfdeel beloofd
was en onder de schoonmoeder bleef
berusten. Verder alle kleren, textiel,
juwelen, zoals de erfgenamen die reeds
verdeeld hebben. Leendert Abrahamse
krijgt al het verdere geld, dat zijn vrouw bij
haar huwelijk of op andere wijze heeft
gekregen en al de verdere goederen in de
boedel etc., tevens moet hij alle lasten en
schulden betalen.
123
21-10-1650
Balten Gijsbertse van der Heull x Maertgen
Ariense, won. te Den Haag voor 1/6, Pieter
Jasperse x Aechgen Ariense voor 1/6
Verkopen aan Cornelis Ariense Baes en
Jan Symonse x Pietertgen Aryaense
zwagers, ieder 1/6 deel van een huissinge
en erf buiten en binnendijks in de Cromme,
aangekomen bij overlijden van hun
vrouwen, prijs ƒ 200.
124
23-19-1650
Jacon Cornelisse Roos (1), Anthonis
Pieterse (2) x Hillitgen Cornelisse, Pieter
Isbrantse Bostelman (metselaar) x Lijsbeth
Cornelisse, allen wonende alhier, Leendert
Janse Crijn (1) x Jannetgen Cornelisdr,
won. in de juridictie van Bergambacht, en
voorn. J.C. Roos als oom en voogd van
Hillitgen Leendertsdr (1) weeskind van
wijlen Pietertgen Cornelis, de vader
daarvan Leendert Cornelisse Dockam.
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Hebben samen 12 morgen land met huis,
berg, schuur in de Lage Nesse, gaan dit
kavelen. 1) Krijgt de lande, hennepwerven,
huizing, berg, schuur. 2) Krijgt zijn deel van
het land tot de geslagen palen. 1) Krijgt het
land vanaf de geslagen palen.
125
31-10-1650
Cornelis Foppen (won. alhier) verkoopt aan
Dirck Cornelisse Kappeteyn zijn oom 2
hond 62 roeden land met het deel van de
timmerage in de Cromme in een weer van
14 morgen prijs ƒ 250.
126
14-11-1650
Cornelis Ariense Baes en tevens zijn broer,
zusters en zwagers, Sent Aertse en
voornoemde C.A. B. als ooms en voogden
van de weeskinderen van Bouwen
Wiggertse, in het bijzijn van Jan Pieterse,
stiefvader van de voornoemde wezen,
Cornelis Wiggertse en tevens voor
Ingetgen Wiggetse zijn zuster. Verkopen
aan Jan Wiggertse Backer en Fop
Cornelisse (hun neven) een stuk land met
een vogelkooi in de Cromme buiten
Ouweland te verongelden voor 1/2 morgen
land prijs ƒ 114.
127
16-11-1650
Adryaen Cornelisse Decker (won. alhier)
verkoopt aan Adryaen Anthonisse Verbie
(steenbakker alhier) een hennepland
genaamd de Sonnekamp in de Cromme
buiten de Tienweg en tot de Veenwetering.
Prijs ƒ 500.
128
16-11-1650
Leendert Huybertse Vet, verkoopt aan
Pieter Jasperse een huis en erf in de Hoge
Nesse, prijs ƒ 675, waarvan ƒ 200 contant.
129
6-1-1651
Pieter Jacobse (won. alhier) heeft met
goedvinden van zijn zoon Jan Pieterse,
mitsgaders Jasper Pieterse en Jan
Leendertse zijn zwagers, verkocht aan
Adryaen Sijmonse en Pieter Willemse
(Schippers) hun Neven (won. alhier) Een
huis en erf in de Hoge Nesse prijs ƒ 1236,
ƒ 300 contant.
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130
31-3-1651
Op 3-6-1640 voor notaris Jan Aerdenburgh
te Gouda verscheen Jacob Crijnen, won.
O/Y, gezond en maakt zijn testament. Zijn
zoon Aryen Jacobs krijgt alleen zijn
legitieme portie, bestaande uit datgene, wat
hij reeds heeft gehad en het vruchtgebruik
van wat zijn vaders kinderen zullen erven.
Benoemd tot universele erfgenamen de
kinderen van voornoemde Aryen Jacobse,
Jan en Claes Jacobse, ieder 1/3 deel.
131
31-3-1651
Is geschil ontstaan tussen Neltgen Claesdr,
wed. van Ary Jacobse Maetery ter ene en
Ary Willemse als oom en voogd van
moederszijde van het voorkind van de
voornoemde Ary Jacobse Maetarij, bij hem
in zijn eerste huwelijk verwekt bij Merken
Dircksdr, mitsgaders Jan Jacobse Pols als
oom en voogd van vier kinderen bij
voornoemd Maetarij verwekt bij
voornoemde Neeltgen Claesdr, met schout
en gerecht van Oud-Alblas als oppervoogd
ter andere zijde. En dat nopende het
testament van wijlen Jacob Crijnen, vader
van de voornoemde Aryen Jacobse
Maetarij (zie regest nr. 130). Mitsgaders de
begroting van de goederen door de
voornoemde Maetarij van zijn vader
genoten en geërfd. Na inzage van de
diverse stukken en minuutakten in O/Y, een
arbitrale uitspraak en wel, dat de goederen
die A.J.M. van J.C. na diens overlijden
heeft geërfd. De vier kinderen krijgen
samen ƒ 2500, die onder berusting blijven
van Jan Jacobse Pols als voogd.
132
31-3-1651
Te Oud Alblas verschenen Neeltgen
Claesdr, wed. van Aryen Jacobse Maetaery
(won. aldaar), geassisteerd met Puaw
Claese haar broer ter ene En Aryen
Willemse als oom en voogd van smoeders
zijde van het voorkind van voorn. A.J.M. x
Neeltgen Dircxe zal.genaamd Niesken
Ariense Maetaerij oud 13 jaar. Mitsgaders
Jan Jacobse Pols won. O/Y als oom en
voogd van voornoemd kind van vaders
zijde, en tevens als oom en voogd van de
vier kinderen van A.J.M, nl. Mariken 11
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jaar, Jacob 8 jaar, Claes 4 jaar, en Pieter
Ariense 2 jaar. Ter zaken van voorgaande
stukken (zie regesten nrs. 130 en 131), zij
maakt laat de akte van vertichting
opmaken. Na aftrek van meergemelde ƒ
2500 zal Neeltgen Claesse de gehele
boedel behouden.
133
1-4-1651
Neeltgen Claesdr, wed. van Adryaen
Jacobs Maetarey (won. Alblas),
geassisteerd met Pauw Claesse haar broer
en dezelfde Pauw Claesse als vaderlijke
oom en voogd van de vier minderjarige
kinderen van A.J.M verwekt bij Neeltgen
Claesse zijn zuster en Adryaen Willemse
als behuwd oom en voogd van het
minderjarige voorkind van A.J.M. verwekt
bij Mensgen Dircx. Verkopen aan Jan
Jacobse Pols (oom van voornoemd
weeskind) de 1/2 van 11 morgen 3 hond
land met de timmeragie, zellingen etc. tot
heden in huur hebbende van voornoemd
overledenen, in de Hoge Nesse in
volgende partijen, a) 1/2 van 3 morgen land
met timmerage bij de Maalboezem in de
Hoge Nesse; b) 1/2 van 3 morgen land
(o.a. boezemland), waar de koper woont, c)
Het Pouwelse kamp groot 1 morgen
bezuiden de dijk. De wederhelft is al van de
koper, prijs ƒ 2900, hiervan ƒ 720 ten
behoeve van het voorkind.
134
2-4-1651
Maerten Goossens won. Stolwijk, Verkoopt
aan Adryaen Cornelisse 4 morgen 1 1/2
hond land in de Zijde, prijs ƒ 4462, waarvan
ƒ 1600 contant.
135
2-4-1651
Drick Gerritse van Nieuwerkerk
(lakenkoper, won. in het dorp) als man en
voogd van Lijsbeth Gerritse (wed. van
Adryaen Claese, in leven korenmolenaar te
Ca/Y), Cornelis Janse van der Leeuw (won.
Ca/Y, aangetrouwd oudoom en
gevolmachtigde voogd over de nagelaten
weeskinderen van voornoemde overleden
A.C.) voor de ene helft, mitsgaders
Maertgen Leendertsdr (wed. van Cornelis
Leendertse Verduyn, in leven
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korenmolenaar te N/Y) geassisteerd met
Abram Leendertse (haar broer), Frans
Aertse x Anneken Cornelisdr Verduyn,
Willem Adryaense x Geertgen Cornelisdr
Verduyn, Aryen Cornelisse x Jannetgen
Cornelisdr Verduyn en gezamenlijk tevens
vervangende Sent Leendertse Matroos
(oom en voogd van Leendert Cornelisse
Verduyn), samen voor de andere helft,
verkopen aan Sent Leendertse Matroos
voor 1/4 en Jan Gerritse voor 1/4, beiden
(won. alhier) 2/3 van 5 morgen land met
hun gedeelte van een huis, berg en
timmerage in de Geer, gemeen met
voornoemde Sent Leendertse Matroos.
Prijs ƒ 750 per morgen, totaal ƒ 2500, 1/3
contant. Volgt schuldbekentenis.
136
10-5-1651
Huybert Cornelisse (won. alhier) is schuldig
aan Ingetgen Meeusdr ƒ 200 als rest van
de koop van een half huis en erf in het
dorp, zie regest nr. 107.
137
20-5-1651
Enige jaren geleden is er een kwestie
ontstaan over een zelling genaamd de
oude zelling voor de zijde polder in een
weer van 17 morgen. De zelling behoord
nu aan Pieter Aryense Timmerman 1),
Adryaen de Back 2), Adryaen Willemse,
Adryaen Sijmonse, Leendert Janse en
Harmen Janse, alle won. O/Y. Zij zijn op
11-4-1651 bij de substituut-schout geweest,
en gevraagd een grenslijn te trekken. Op
de 18/5 is dit gebeurd. 1) tek. met Pieter
Ariense Schenck. 2) tek. met Adriaan
Cornelisse backer.
138
4-6-1651
Adriaan Huybertse en Thoontgen
Huybertse, beiden (won. alhier)
geassisteerd met Sent Janse hun oom.
Verkopen aan Sijbrant Leendertse
Schoemaker, won. alhier, een erfje in het
dorp in de Klafstraat, belast met een
onaflosbare rente van 5 st. per jaar, Prijs ƒ
250 ged. ƒ 100 contant. Het erfje van de
straat tot achter de boomgaard van Wouter
Cornelisse de Boer (N = Josijn Jorisse,
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wed. van Dirck Leendertse Molenaar; Z =
de Bakwetering).
139
4-6-1651
Jan Jacobse en Leendert Jacobse,
verkopen aan Elyas van der Veer
(koopman alhier) een kamp land met
hennepwerf daarin gelegen aan de
oostzijde van de Kerkweg, te verongelden
voor 4 hond land, prijs ƒ 362.10.0, 112.10.0
contant, volgt hypotheekakte.
140
16-6-1651
Willem Gerritse, verkoopt aan Adriaen
Franse, waard in oosteinde, 5/6 in een
kamp hennepland in de Hoge Nesse, aan
de noordzijde van de Tienweg, verongeld
voor 3 hond land, prijs ƒ 225, ƒ 112
contant.
141
20-6-1651
Gaossen Janse Snijder, alias Schaar,
verkoopt aan Adriaen Dircxe Visscher een
huis en erf in de Hoge Nesse aan de
Groenendijk. De verkoper bezat dit in
erfpacht. Bij verkoop van het huis door de
koper, heeft de verkoper of diens kinderen
resp, kleinkinderen een voorkeurrecht,
gedurende 4 dagen, prijs ƒ 568.10.0.
Contant ƒ 368.10.0.
142
20-6-1651
Adryaen Adryaense Baers, Willem Aryense
Baers (zijn zoon won. te Rotterdam)
verkopen aan Goossen Janse Snijder. 1/2
huizing en erf in de Hoge Nesse aan de
Groenedijk, Prijs ƒ 475, waarvan ƒ 200
contant.
143
21-6-1651
Aelbert Jacobse, Crijn Jacobse en voorn.
A.J. als broer en voogd van Daniel
Jacobse, minderjarige broer. Verkopen aan
Jan en Sent Cornelisse Quant hun ooms.
De helft van 10 1/2 hond land met het
bijbehorende deel van het buitenland in de
Hoge Nesse gemeen met de kopers, prijs ƒ
1200, ƒ 500 contant.
144
20-8-1651
Adryaen Sijbrantse van Dijck verkoopt aan
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Adryaen Matijsz (won. alhier) 1/6 van 7
morgen land in de Zijde, gemeen met de
koper, een rente van 1 pond 4 stuivers ten
behoeve van de kerk alhier. Prijs ƒ 1200, ƒ
200 contant. De akte is niet ondertekend.
1
2-10-1651
Op schrijven van de secretaris van
Lekkerkerk is getaxeerd 3 morgen land met
beplantingen etc. alhier in de polder de
Zijde, nagelaten door Aryaentgen Jansdr,
samen met Cornelis Janse haar zwager in
een 1/4 deel van .. morgen van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding (O = Dirkje
Foppen, wed. van Willem Willemse; W =
Adryaen Senten). Getaxeerd op ƒ 275.
2
2-11-1651
Taxatie vannavolgende land en onroerende
goederen, nagelaten door Grietgen Ariense
(won. alhier in de Zijde): a) 1/2 van 3
morgen 4 1/2 hond land in de Zijde besmet
met heermoes, behoort tot een stuk van 14
morgen, van de IJssel tot de
landscheidinge O = Aryen Cors Backer,
t.w, De wezen van Jan Jacobse van
Alphen. Prijs ƒ 275; b) de helft van 3
morgen 1 1/2 hond land en de helft van de
timmerage daarop staande in de Zijde (O =
Steven Janse, W = Pieter Leendertse), prijs
ƒ 350; c) de helft van 3 1/2 hond land in de
Zijde (O = Steven Janse Mul; W = Cornelis
Janse), prijs ƒ 100; d) 1/2 van 2 morgen
land in de Zijde, gegrondkaveld in 6
morgen van de IJssel tot de landscheidinge
(O = Ary Pieterse; W = Cornelis Janse),
prijs ƒ 270.
3
14-11-1651
Taxatie van land nagelaten door Willem
Jacobse Westerhoff in de Hoge Nesse. a)
1/2 van 5 morgen 3 hond land in de Hoge
Nesse (O = Hillitge Thooren b) 1/2 van 7
morgen 3 hond land en 1/2 van een huis
met toebehoren in de Hoge Nesse, prijs ƒ
555; c) 1/2 van 5 morgen land in de Hoge
Nesse, prijs ƒ 385.
4
24-12-1651
Maertgen Reygertse, laetst wed. van Claes
Janse Cramer, geassisteerd met Jan
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Noorman (secretaris alhier) als voogd, is
schuldig aan Anthonis Janse steenbakker
won. Moordrecht, en Jan Pieterse
steenbakker (won. alhier) ieder de helft ƒ
100 wegens geleend geld. Als onderpand
een 1/2 huis en erf in de Hoge Nesse.
5
11-1-1652
Op verzoek van de Scer. van Overschie,
taxatie van de helft van 10 morgen land
met bepotinge in de Zijde, van de IJssel; tot
de Landschiedinge (O = Adriaen Mathijse,
W = Anthonis Meeuse. Nagelaten door Jan
Jacobse.
6
13-1-1652
Taxatie van nagelaten land etc. van Jan
Adryaense Baesgen: a) l/2 van 14 hond
land in de Cromme van de IJssel af tot de
landscheidinge (O = Wijffe Brants W = Jan
Wiggertse Backer.
7
31-1-1652
Jan Pieterse is schuldig aan Cornelis
Gerritse ƒ 1100.
8
27-5-1652
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Aelbertse: a) de helft van 12
morgen 4 1/2 hond land met de timmerage
in de Lage Nesse, van de IJssel tot de
landscheiding toe, prijs ƒ 1480; b) 1/2 van 2
morgen land in de hofstede van de
kinderen van Jacob Aelbertse (O = Ingen
Pietense; W = Adryaen Pieterse), prijs ƒ
214; c) 1/2 van 4 morgen land in de Hoge
Nesse in het Fransken land besmet met
kwade aard (O = Peyen Pieterse, W =
Adryaentgen Senten, wed van Sent
Aelbertse), prijs ƒ 380.
9
29-5-1652
Taxatie van 5 morgen land samen met
Jacob Jacobse in een weer van 12 morgen
besmet met heermoes, van de IJssel tot de
landscheiding (O = Jan Leendertse; W = de
erfgenamen van Nannen Cornelisse de
Vos), nagelaten door Leendert Jacob
Joosten, prijs ƒ 950.
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10
2-6-1652
Willemtgen Cornelisdr (laatst wed. van
Crijn Jans, won. N/Y), geassisteerd met
Jasper Cornelisse Schaar haar broer.
Verkoopt aan Steven Jans Mul, 2 morgen
land in de polder de Sijde, van de dijk tot
de landscheiding (O = Aryaen Mathijsse, W
= Anthonis Meeusse), prijs ƒ 1900, en wel
1/3 contant, 2/3 op afbetaling.
11
7-6-1652
Fob Willemse Timmerman (won.
Lekkerkerk) verkoopt aan Harmen Jans
(zijn zwager) 1 1/2 morgen land in de Zijde
van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding (O = Cornelis Janse; W = de
gemene vliet).
12
7-6-1652
Jacob Adryanese Schuytevoerder verkoopt
aan Harmen Janse 2 rijsakkers, de ene van
Elyard van der Ven tot het pad van de
verkoper en het tweede van het uitpad tot
Jan Noorman (secretaris) toe.
12S
5-1-1658
Adryaen Janse Backer, Aeltgen Janse
geassisteerd met voorn. A.J. Backer, haar
broer en voogd, Wigger Aryaense Tack, als
oom en bloedvoogd van Willempje Jans,
minderjarige dochter van Neeltgen
Adryaense Tack zaliger, verkopen aan
Cornelis Janse van Berkenwoudew
(dienende heemraad) 4 1/2 hond land in de
Cromme gegrondkaveld in 7 morgen van
de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding
(O = het Tuchthuis van Gouda; W =
Cornelis Janse Stolck en N = voorn.
Wigger Adriaense Tack).
13
6-8-1652
Kwestie ontstaan tussen Pieter Adryaense
Timmerman en Heyndrick Bastiaanse
Graeff c.s. betreffende een schuur, Wordt
verzocht aan schout en heemraden hun
oordeel.
14
3-10-1652
Op verzok van de secr. van Kr/Y getaxeerd
de 1/2 van 3 morgen 4 hond land met
betimmering in de Cromme van de IJssel
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tot de landscheiding (O = Sent Dircxe
Berkouwer; W = Jan Leendertse), dewelke
Pietertgen Jans, vrouw van Symon Janse
op den Dijck, in haar leven bewoond heeft
te Kr/Y, prijs ƒ 625.
15
11-11-1652
Taxatie van navolgende land etc. van
Willem Ariense, won. alhier: a)l/2 van 3
morgen 4 1/2 hond land, besmet met
hermoes in de Zijde van de IJssel tot de
landscheiding (O = Adryaen Cornelisse
Back, W = de wed. van Jan Jacobse van
Alphen, prijs ƒ 350; b) 1/2 van 3 morgen 1
1/2 hond land met betimmering in de Zijde
besmet met hermoes, van de dijk
zuidwaarts tot de landscheiding (O =
Steven Janse Mul, W = Pieter Leendertse),
prijs ƒ 360; c) 1/2 van 2 morgen land in de
Zijde van de IJssel tot de landscheiding (O
= Aryen Pieterse; W = Cornelis Janse),
prijs ƒ 265; d) 1/2 van 3 1/2 hond land in de
Zijde in de hofstede van Anthonis Meeusse
(O = Steven Janse Mul; W = Cornelis
Janse), prijs ƒ 50.
16
9-11-1652
Taxatie van land nagelaten door Jan
Willemse Cock (won. in de polder de Geer):
a) 4 morgen 3 hond land in de Geer in 18
morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding (O = Maartgen Jansdr; W =
Cornelis Elderts Davidt), prijs ƒ 650; b) 4
morgen 3 hond land met timmerage in de
Geer in 18 morgen van de IJssel tot de
landscheiding toe (O = C.E. Davidt; W =
Gheen Jans).
17
16-11-1652
Taxatie van land, nagelaten door Neeltgen
Crijnnen wed. van Arien Brantse, won. in
het dorp. a) Een huis en erf op het dorp van
de dijk tot Jan Cornelisse Schoemaker (O =
Sijbrant Leendertse Schoemaker, W = de
gemene steeg), prijs ƒ 625; b) 1/3 van een
huis en erf op het dorp, woont in Pieter
Andriesse, weduwnaar van wijlen
Ariaantgen Crijnnen van de straat tot de
IJssel (O = het gemene buurpad; W =
Pieter Ariense Timmerman). Prijs ƒ 240; c)
1/3 van een huis en erf op het dorp, woont
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in Cornelis Gerritse Timmerman x Lijsbeth
Crijnen, van de dijk noordwaarts tot de
IJssel (O = Bouwen Sijbrantse; W = Aryen
Leendertse), prijs ƒ 240.
18
27-11-1652
Thonis Aelbertse, Claes Willemse x
Merchgen Aelbertse, Adryaen Rengerse x
Janneken Aelbertse, Jan Cornelisse Quant
x Emmeken Aelbertse, Adryaen Senten
voor hem en zijn kinderen en erfgenamen
van Sent Aelbertse, Aelbert Jacobse, Crijn
Jacobse en voorn. Aelbert Jacobse als
voogd van daniel Jacobse zijn broer, als
kinderen van Jacob Aelbertse, Engel
Leendertse x Dircken Dirkse, Maarten
Huygen x Maritgen Dirkse, Egbert Jacobse,
Aelbert Jacobse, de voornoemde Egbert
Jacobse als oom en voogd van Anneken
Senten en als zodanig nakomelingen en
erfgenamen ab intestato. Allen kinderen en
kleinkinderen van Leentgen Sent Aertse (in
leven wonend te O/Y). Verklaren de
voornoemde Aelbert Jacobse, Crijn
Jacobse, en voorn. Aelbert Jacobse als
voogd van Daniel Jacobse ter ene en
voornoemd verdere erfgenamen ter andere
zijde. "Accordertatie" van 2 morgen land in
de Lage Nesse, in een viertel van 8
morgen, uitwijzende in testament gemeld
door voorn. Leentje Sent Aertse voor
notaris Strafintveld d.d. 11-3-1637, waarin
staat, dat voornoemde kinderen van Jacob
Aelbertse 2 morgen land zullen krijgen, zijn
samen gekomen ten huize van Wouter
Cornelisse de Boer, om die 2 morgen met
de 8 morgen te kiezen, worden 2 arbiters
benoemd, namelijk Claes Janse Palesteyn
en Pieter Mertense, won. alhier. Verder
krijgen voorstaande erfgenamen nog ƒ 174
van de andere erfgenamen, doch zullen
dan afzien van 12 morgen land uit een
weer van 17 morgen genoemd Jan
Masteren weer in de Lage Nesse.
19
27-11-1652
Egbert Jacobse, Aelbert Jacobse, beiden
won. Strijen, Engel Leendertse x Dircken
Dirkse, Maerten Huygen x Maertgen Dirkse
(beiden won. Gouderak), nog Egbert
Jacobse als oom en Bloedvoogd van
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Anneken Senten, minderjarige dochter van
Sent Jacobse. Verkopen aan Thijs Pieterse
(won. alhier) 1/7 part van 12 morgen 4 1/2
hond land in een weer van 17 morgen in
het Jan Mosteren weer van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Pieter Jaep Roeien, W = Cornelis
Pieterse). Verder 1/7 part van 4 morgen
land in het Fransken land in de Hoge
Nesse, in verschillende percelen, prijs ƒ
2133.
20
2-12-1652
Fob Cornelisse verkoopt aan Cornelis
Pieterse zijn zwager, een boomgaartgen in
de Lage Nesse van de dijkkamp van de
koper zuidwaarts tot de voornoemd koper
(O = de erfgenamen van Cornelis
Aelbertse; W = Willem Reygertse), prijs ƒ
150.
21
31-1-1653
Aelbert Jacobse, tevens als oom van
Daniel Jacobse minderjarige broer en Crijn
Jacobse won. alhier, verkopen aan
Anthonis Aelbertse, Claes Willemse, Aryen
Rengertse, Jan Cornelisse Quant, Adryaen
Senten en Eldert Senten en Thijs Pieterse,
ieder 1/6 van 64 roeden land, zijnde het
meerdere boven de 2 morgen land bij ieder
van hen geërfd van Cornelis Aelbertse in
een weer van 17 morgen prijs ƒ 85.
22
28-4-1653
Andries Crijnnen, en de voogden van de
weeskinderen van Pietertgen Leendertse,
verkopen aan Pauw Janse, won.
Gouderak, 8 morgen land met timmerage
etc. in de Lage Nesse van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = en
W = Adriaen Pieterse Molenaar, prijs ƒ
6000. waarvan 1/3 contant, 1/3 in mei 164,
en 1/3 in mei 1655.
23
2-5-1653
Maertgen Leendertse, wed. van Jasper
Cornelisse (in leven won. in het dorp)
geassisteerd met Adriaen Eeuwoutse, haar
voogd, voor de ene helft, en Jan Govertse
Quick x Maertgen Jasperse, Pieter
Govertse Quick x Jannetje Jasperse,
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Gerritgen Jasperse (geassisteerd met
Adriaen Dircxe Visser, haar oom en voogd)
voor de andere helft, verkopen aan Crijn
Cornelisse timmerman (won. alhier) 3
morgen land met timmerage etc. in de Zijde
van de dijk zuidwaarts tot de landscheiding
toe (O = diverse eigenaars van het land
van wijlen Anthonis Jacobse; W = Pieter
Leendertse weduwe). Koper zal o.a.
genieten de renten die Dirck Gerritse Luyt
en Aryaen Leendertse Verwael samen
schuldig zijn op hun erf, prijs ƒ 2600,
waarvan ƒ 1125 contant
24
5-5-1653
Jan Gerritse Back x Jaepje Cornelisd (won.
alhier) Pieter Abramse x Claesgen
Cornelisdr, won. Berkenwoude, Duyfken
Cornelisdr, geassisteerd met Geen Janse
haar oom en voogd. Verkopen aan Gijsbert
Janse (won. alhier) 1 morgen land, koper
heeft de wederhelft in de Cromme met huis
en timmerage vande IJssel tot de
landscheiding toe (O = Adryaen Pieterse;
W = de koper). Verder 5 hond land in de
Cromme van de IJssel tot de landscheiding
toe (O = de koper, W = Aryen Thoonen),
prijs ƒ 1900 waarvan 1/3 contant.
25
7-5-1653
Gijsbert Jans is schuldig aan .... (zie regest
nr. 24) ƒ 1266.14.0.
26
9-5-1653
Thonis Aelbertse (won. Haastrecht), Claas
Willemse x Marchgen Aelbertse, Aryen
Rengertse x Janneken Aelbertse, Beiden
won. Gouderak, Adriaen Senten voor hem
en voor Eldert Sentens kinderen van Sent
Aelbertse, Aelbert Jacobse, Crijn Jacobse
de voorn. Aelbert Jacobse als voogd van
Daniel Jacobse (zijn broer), als kinderen
van Jacob Aelbertse, Thijs Pieterse (won.
alhier) verkopen aan Jan Cornelisse Quant,
een kamp land van 1 morgen 4 hond land
met een hennepwerf in de Hoge Nesse van
de kinderen en erfgenamen van Claas
Ingense noordwaarts tot de nieuwe molen
(O = Sent Cornelisse Quant c.s.; W = de
kinderen van Sent Aelbertse). prijs ƒ 1059,
waarvan 1/3 contant.
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27
9-5-1653
Thonis Aelbertse, Claes Willemse x
Marchgen Aelbertse, Aryen Rengertse x
Janneken Aelbertse, Jan Cornelisse Quant
x Emmetgen Aelbertse, Adriaen Senten
voor hem zelf en voor Eldert Sentens,
kinderen van Sent Aelbertse, Aelbert
Jacobse, Crijn Jacobse dezelfde Aelbert
Jacobse voor zijn broer, als kinderen van
Jacob Aelbertse, Thijs Pieterse (allen won.
alhier) verkopen aan Joost Danielse
inwonende buurknecht, 2 1/2 hond land,
waarin ligt een rijsakker alsmede de kade
in de Hoge Nesse van de kampsloot van
Leendert Huygen Vet noordwaarts tot de
halve kadesloot (O = Peyen Pieterse c.s.;
W = de Kerksloot), prijs ƒ 405.

32
15-5-1653
Idem als 31 verkoopt aan Pieter Cornelis
Foppens en Huibert Cornelisse koopman
ieder de helft. Een huis, berg, schuur,
hennepwerf etc. in de Hoge Nesse (O =
Jan Adriaen Bijl, steenbakker; W = Jan
Jacobse Pols) van de boezem tot de dijk,
prijs ƒ 940, waarvan 1/3 contant.

28
9-5-1653
Idem als 27 verkopen aan Leendert
Huybertse Vet 2 1/2 hond land in de Hoge
Nesse van de ouwe dijk noordwaarts tot de
kampsloot (O = Peyen Pieterse, W = de
Kerksloot), prijs ƒ 225, waarvan 1/3
contant.

34
15-5-1653
Idem als regest nr. 31, verkoopt aan Jan
Jacobse Pols, inwonende buurman, een
kamp land in de Hoge Nesse in een weer
genaamd Plaatsweer van de 1/2 kampsloot
van Sent Cornelisse Quant zuidwaarts tot
de Veenwetering (O = Jacob Jan Brantse;
W = Cornelis Pieterse).

29
9-5-1653
Idem als 27 Verkopen aan Jacob Jan
Brantse (won. alhier) Een kamp land in de
Hoge Nesse van de kampsloot van Peyen
Pieterse noordw. tot de Veenwatering (O =
Sent Cornelisse Quant; W = de kinderen
van Sent Aelbertse), prijs ƒ 600, waarvan
1/3 contant.
30
15-5-1653
Pieter Crijnens steenbakker won.
Gouderak, Verkoopt aan Joost danielse en
Huibert Danielse ieder voor de helft. Een
kamp land ter breedte van 2 viertelen in de
Hoge Nesse (O = Jan Adriaense Bijl,
steenbakker; W = Pieter Cornelisse).
31
15-5-1653
Idem verkoopt aan Adriaen Franse , waert
in het beleg van Oostende, Pieter Foppen
ieder voor de helft van de Voorboezem in
de Hoge Nesse, prijs ƒ 420, waarvan 1/3
contant.

33
15-5-1653
Idem als 31 verkoopt aan Thijs Pieterse
inwonende buurman, een hennepland
genaamd de Staert in de Hoge Nesse van
de 1/2 kampsloot van Joost Danielse
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Jan Adryaense Bijl, W = Jacob Anthonisse
Breur, prijs ƒ 120, waarvan 1/3 contant.

35
15-5-1653
Idem als regest nr. 31, verkoopt aan Sent
Cornelisse Quant een kamp land met
hennepwerf in de Hoge Nesse (O = Jacob
Jan Brantse; W = Dirck Pieterse Boer) 2
morgen 2 hond land, prijs ƒ 1575, 1/3
contant.
36
16-5-1653
Idem als regest nr. 31, verkoopt aan Jacob
Jan Brantse een kamp boezem, de
zuidkant begint bij Adriaan Franse
zuidwaarts tot de wetering (O = Jan
Aryaense Bijl; W = Jan Jacobse Pols).
Verder een stuk land met werf daarin
gelegen van de dijk zuidwaarts tot de
Veenwetering in de Hoge Nesse (O = Jan
Aryense Bijl; W = Sent Cornelisse).
37
20-6-1653
mr. Ebert Maas (chirurgijn won. alhier) is
schuldig aan de gezamenlijke erfgenamen
van wijlen Adryaen Brantse en Neeltgen
Brandse (in hun leven won. O/Y).

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

46

38
20-65-1653
Wijven Brantsdr (laatst weduwe van
Cornelis Willemse Timmerman),
geassisteerd met Aryaen Janse
Timmerman (haar zoon en voogd), Cornelis
Gerritse Timmerman x Lijsbet Crijnen,
Pieter Adryaense Timmerman voor hem en
voor Maertgen Pietersdr, Neeltgen
Pietersdr en Andries Pieterse, Arien Dirkse
Timmerman x Aryaentgen Pieterse,
kinderen en erfgenamen van wijlen
Aryaentgen Crijnen (in leven x Pieter
Andriese Timmerman), Isbrant Michielse,
Leendert Janse x Annetgen Bielis, Jan
Anthonisse, Isbrant Willemse Bostelman x
Nellitgen Thonisse, Cornelis Pouwelse
Schuitevoerder x Leentgen Thonisdr en
voornoemde Jan Anthonisse in opdracht
van Willemtgen Thonisdr, Willem Jan
Govertse x Maertgen Thonisdr, Wigger
Ariense x Aechgen Cornelisdr, voornoemde
Wigger Ariense en Aryen Thonisse (schout
van Ammerstol x Pietertgen Cornelisdr),
allen erfgenamen van wijlen Adryaen
Brandse en Neeltgen Crijnen, verkopen
aan Evert Maes (chirurgijn alhier) een huis
en erf in het dorp van de straat zuidwaarts
tot Jan Cornelisse Schoemaker (O =
Sijbrant Leendertse; W = het pad van
Jacob Adriaense schuitevoerder), prijs ƒ
1320, 1/3 contant

in 18 morgen in de Cromme en de Geer (O
= Pieter Aryaense Medelen; W = Maerten
Jans), en dit op aangeven van Willem
Aertse Hol, burgemeester alhier, prijs ƒ
250.

39
20-6-1653
Voornoemde erfgenamen verkopen aan
Cornelis Gerritse Timmerman en Pieter
Andriese Timmerman ieder de helft van 1/6
part van een huis en erf, waarin Cornelis
Gerritse woont, prijs ƒ 633 1/3 contant

44
13-2-1654
Meinsgen Aertsdr, laatst weduwe van
Pieter Heindricxe (won. aan de
Groenendijk), geassisteerd met Jan
Noorman (secretaris en voogd) is schuldig
aan Leendert Pieter Maertense (won.
Gouderak) ƒ 600, voor geleverde waren en
geleend geld, rente 5%. Als onderpand
haar onbebouwde erven en rijsakkers aan
de Groenedijk, van Leendert Senten
westwaarts tot Anna Jacobse. Afgelost 315-1663.

40
10-8-1653
Taxatie van de helft van 8 1/2 morgen land
en de 1/2 huizing, berg en schuur in de
Zijde van de IJssel tot de landscheiding toe
(O = Pauw Andriese; W = Roeland
Pieterse), nagelaten door Dammis Jacobse
zonder kleinkinderen of wettige
erfgenamen na te laten, Prijs ƒ 750.
41
11-10-1653
Taxatie van 1/7 van 8 morgen 3 hond land
en de huizing, berg, schuur, gegrondkaveld

42
9-12-1653
Jan Govertse Quick x Maertgen Jasperse
verkoopt aan Aryaen Eeuwoutse (won.
Delfshaven) zijn gedeelte van 3 morgen
land met hennepwerf in de Zij'de van de
IJssel tot de landscheiding toe (O =
Adryaen Cornelisse Back; W = de weg van
Jan Jacobse van Alphen), prijs ƒ 382.
43
9-12-1653
Maertgen Leendertse (wed. van Jasper
Cornelisse, won. op het dorp), geassisteerd
met Joost Ariense Schiltman (schout en
voogd) voor de helft en Pieter Govertse
Quick x Jannetge Jasperse en Gerrritgen
Jasperse (wed. van Crijn Janse
steenbakker) geassisteerd met Joost
Aryense Schiltman, verkopen aan Aryaen
Eewoutse de Lange (won. Delfshaven) hun
gedeelte van 3 morgen land met
hennepwerf in de Zijde, van de IJssel tot de
landscheiding (O = Adriaan Cornelisse
Back; W = de wed. van Jan Jacobse van
Alphen), prijs ƒ 2290.17.0, waarvan 1/3
contant.

45
27-2-1654
Jacob Cornelisse Metselaar x Sijchien
Aryaense, nu won. Nieuw-Beijerland,
verkoopt aan Pieter Pieterse (won. alhier) 2
morgen en zijn gedeelte van huizing, erven
en zellingen aangeerft van zijn
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vrouwsmoeder in de Cromme, waar de
koper nu woont, uit de IJssel tot de
landscheieding toe (O = Gloris Leendertse;
W = Fop Cornelisse, prijs ƒ 900, 1/3
contant.
46
28-2-1654
Taxatie van de goederen nagelaten door
Dirck Pieterse, zonder wettige erfgenamen:
a) 1/4 en 1/6 part van de steenplaats in de
Zijde, gemeen met verschillende eigenaars,
uit de IJssel zuidwaarts tot de 1/2 dijk (O =
Pieter Jacobse crul c.s.; W = Willem
Adryaen Sijbrantse), prijs ƒ 75; b) 1/4 van
1/2 huizing en erf in de Zijde van het
vierkant van de dijk zuidwaarts tot de
Bakwetering (O = de Middelmuur van
Willem Feysz; W = Isbrant Feysz ƒ 100.
47
16-3-1654
Cornelis Janse Bercou is schuldig aan de
nagelaten weeskinderen van Hillibrant
Pieterse Herenbras, verwekt bij Annetgen
Cornelis Westerhout, poorteres van Gouda
ƒ 1260 wegens geleende hypotheek op 7
morgen 2 hond land met huizen in de
Cromme, van de zellingen zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = de wed. van
Sent Cornelisse Besemer; W = Pieter
Dirckse de Jonge). Afgelost 5-6-1659.
48
14-5-1654
Anthonis Pieterse verkoopt aan Pieter
Dirckse de Jonge (won. alhier) 2 morgen 5
hond land in de Geer voor de 10e weg, van
de weg zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Neeltgen Pieterse; W = Ary
Symonse), was verhuurd voor 21 jaren aan
Dirck Coy (secr, van Gouderak). Prijs ƒ
1800.
49
23-5-1654
Jan Cornelisse Quant voor de helft, Crijn
Jacobse voor de andere helft, verkopen
aan Pouwel Jacobse een huis en erf aan
de Groenendijk in de Hoge Nesse, uit de
IJssel zuidwaarts tot de halve sloot (NW =
Sent Cornelisse Quant; ZO = Leendert
Huybertse Vet c.s.), aangekomen door
Cornelis Joost Quant, vader resp.
grootvader, volgens kaveling d.d. 15-3-
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1654 gemaakt door notaris Straffintveld te
Gouda, prijs ƒ 820.
50
23-5-1654
Aelbert Jacobse, Crijn Jacobse, Sent
Cornelisse Quant, de eerste als broer, de
derde als oom en samen als voogd over
Daniel Jacobse, kindren van Jacob
Aelbertse en Leendgen Cornelis zal. Gaan
als volgt grondkavelen, met toestemming
van de schout: a) Krijgt Aelbert en Daniel
Jacobse, land, huis, berg, schuur etc. waar
voornoemde Aelbert woont, voornoemde
hofstede in de Lage Nesse van de zelling
buiten de dijk zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Ingen Pieterse c.s.;
W = Adriaen Pieterse Molenaar); b) Crijn
Jacobse krijgt 2 morgen land min 33
roeden land in de Lage Nesse, gemeen
met haar comparantes ooms,
gegrondkaveld in 21 morgen land, uit de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Joost Danielse; W = de erfgenamen
van Cornelis Aelbertse zal.); c) dezelfde
Crijn Jacobse krijgt 1/2 huis en erf gemeen
met Jan Cornelisse Quant in de Hoge
Nesse uit de IJssel zuidwaarts tot het
rietveld binnendijks tot de kerk alhier (O =
Cornelis Quant; W = Leendert Huybertse);
d) Idem krijgt de helft van een rentebrief,
hoofdsom ƒ 400 ten laste van Goossen
Eldertse (won. Gouderak); e) Idem krijgt
mede hebbende een obligatie hoofdsom ƒ
350 ten gunste van voornoemde Goossen
Eldertse; f) idem krijgt mede hebbende een
obligatie van ƒ 200 ten gunste van Sent
Cornelisse Quant, en Jan Cornelisse
Quant; g) idem krijgt mede hebbende en
ontvangen van voorn. Aelbert Jacobse voor
de helft en Daniel Jacobse voor de andere
helft ƒ 275.
51
28-6-1654
Taxatie van navolgend nagelaten door
Maertgen Leendertse in de Cromme. a) 4
morgen 1 hond land en haar deel van
huizen gegrondkaveld in 20 morgen uit de
IJssel tot de landscheiding (O = Sent
Cornelisse Decker c.s.; W = Wijfven
Brandsdr, wed. van Cornelis Willemse); b)
1 morgen land alhier in de Zijde te samen
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met Cornelis Bastiaanse uit de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding (O =
Adrian Pieterse; W = Cornelis Janse), ƒ
335; c) 8 hond land in de Zijde te samen
met Jan Pieterse, gegrondkaveld in 12
morgen uit de IJssel tot de landscheiding
(O = Dirck Janse; W = Aryaantgen
Aryaensdr), prijs ƒ 65.
52
28-6-1654
Cornelis Jans Ouderkerker, won.
Lekkerkerk. verkoopt aan de kinderen van
Claes Janse en Aryaentgen Ariensdr
zaliger, zijn overleden broer, met
toestemming van Heyndrik Bastiaanse
Graaff, won. op het dorp en vervangende
Pieter Janse steenbakker (won. Kr/Y) als
voogd de helft van 14 morgen land en zijn
gedeelte van de huizen etc. in de Geer, uit
de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding
(O = Adriaen Symonse; W = Neeltgen
Pieterse, wed. van Dirck Dircksen zal. Prijs
ƒ 5250, waarvan 1/3 contant.
53
29-6-1654
Adriaen Huybertse voor de helft en Willem
Adryaens Symonse x Toontgen Huybertse,
kinderen van wijlen Huybert Adryaense Boll
en Grietgen Jans (beiden won. in het dorp)
verkopen aan Jan Govertse Quick en
Gerritgen Jasperse, ieder voor de helft (zij
geassisteerd met Adryaen Dirkse Visser,
haar oom en voogd) een huis in het dorp in
de Kerkstraat, van de halve straat
westwaarts tot de boomgaard van Claes
Noorman, is met planken afgeheind (N =
een schuur van de kinderen van wijlen Jan
Joosten Romeyn; Z = de verkoper met
steeg), prijs ƒ 200 contant.
54
27-1-1655
Jan Govertse Quick en Gerritgen Jasperse
zijn schuldig aan Adryaen Huybertse voor
de helft etc. (zie regest nr. 53) ƒ 230.
55
14-8-1654
Adryaen Adryanse Baers (won. alhier) is
schuldig aan Sentgen Fransdr ƒ 150
wegens geleend geld, als onderpand zijn
huis en erf in de Hoge Nesse aan de
Groenendijk uit de IJssel zuidwaarts tot
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Jacob Jan Brantse (O = de verkoper; W =
Meynsgen Aertse, wed. van Pieter
Heyndricxe), afgelost 14-4-1661.
56
2-10-1654
Leendert Cornelisse Dockum, vader van
Hilliken Leendertse, haar moeder is
Pietyertgen Cornelis, verkopen aan Jacob
Cornelisse Roos (mede oom en gerechte
bloedvoogd van Hillitgen) 1 morgen 1 hond
20 roeden land en gedeelte van huizen,
waar voorn. Jacob Cornelisse Roos in
woont (O = Adryaen Jans Homes; W = de
wed. van Maerten Pieterse Boer), prijs ƒ
500.
57
2-10-1654
Jacob Cornelisse Roos is schuldig aan
Hillitgen Leendertse, minderjarige dochter,
ƒ 300 spruytende uit voornoemde koop,
rente van iedere ƒ 104 jaarlijks ƒ 12.12.0.
58
10-10-1654
Taxatie van 1/6 van 8 morgen 2 hond land
gegrondkaveld in 18 morgen in de Cromme
en de Geer besmet met hermoes en
andere kwade kruiden, met de zware dijk
daar voor gelegen (O = Pieter Adryaense
Medelen; W = Maerten Janse, prijs ƒ 286.
59
14-12-1654
Leendert Janse Cors en Adryaen
Symonse, zijn schoonvader, geven in
eeuwige pacht aan Jan Janse van der
Voort, kleermaker alhier Een eerf in de
polder de Zijde buitendijks lang 4 roeden 2
voet van de vierkant van de dijk
noordwaarts tot de zelling (O = voorn.
Leendert Jans Cors; W = Harmen Jans
c.s.), prijs per jaar ƒ 4.
60
27-1-1655
Op verzoek van de secretaris van Kr/Y is
getaxeerd 4 1/2 hond land gegrondkaveld
in 9 hond land in de Cromme (O = Huybert
Leendertse c.s.; W = Jan Mathijse
steenbakker), nagelaten door Pieter Janse
Mul, zonder wettige erfgenamen, prijs ƒ
195.
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61
3-2-1655
Grietgen Dircxe (wed. van Cornelis
Cornelisse Koey, in leven secretaris te
Gouderak) is schuldig aan Cornelis Meeusz
Buytelaar (won. Gouderak) ƒ 2000 wegens
geleend geld. Onderpand 6 morgen land en
gedeelte van de huizing in de Cromme,
gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel
tot de landscheiding toe (O = de wed. van
Jan Cornelisse Stollick c.s.; W = Claes
Abrahamse), afgelost 23-3-1671.
62
10-2-1655
Symon Eeuwoutse (won. Lekkerkerk) als
oom in opdracht van Aert Claes Aertse x de
wed. van Jasper Adryaense de Duyff, en
dus voogd van de nagelaten minderjarige
weeskinderen van voorn. Jasper
Adryaense, en Cornelis Pleunen x
Maerritgen Adryanse de Duyff, mede, won.
Lekkerkerk, verkopen aan Pieter Aryaen
Jasperse (won. Kr/Lek) 1 hond 20 roeden
land gegrondkaveld in 9 morgen uit de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Adryaen Pieterse van der Zijde; W =
Volicken Jacobse c.s.), prijs ƒ 20.
63
10-2-1655
Anthonis Adryaense, Pieter Pieterse x
Neeltgen Adryaense, Robbert Joosten de
Bruyn gehuwd geweest met Grietgen
Adryaense, won. in het Beijerland, allen
kinderen en erfgenamen van Maertgen
Herperse zaliger, verkopen aan Gerrit
Herperse, haar comparants oom (won.
Kr/Y) 5 hond land in de Zijde
gegrondkaveld in 9 morgen met de koper
gemeen, uit de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding (O = Ary en Pieter van der
Zijde; W = Volicken Jacobse), prijs ƒ 600
1/2 contant.
64
1-5-1655
Aechgen Jacobse, wed. van Dirck
Hendrikxe gewoond N/Y geassisteerd met
Pieter Crijnen steenbakker, won.
Gouderak, haar voogd. Verkoopt aan
hendrick Willemse, 5 morgen 3 hond land
met huizinge binnenen buitendijks in de
Hoge Nesse, uit de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding (O = de Schaepjes zijde; W
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= de wed. van Cornelis Dircxe), met de
gehele weg van de ouwe dijkse wetering af.
prijs ƒ 3100.
65
2-5-1655
Adriaen Centense, Eldert Centens, beiden
won. alhier, verkopen aan Cornelis Janse
steenbakker 7 morgen 1 hond 13 1/2
roeden land in de Lage Nesse uit de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Jan Janse de Jonge; W = de voorn. koper,
prijs ƒ 5750 waarvan 1/3 contant.
66
2-5-1655
Cornelis Jansz steenbakker is schuldig aan
de broers Adryaen Centen en Eldert
Centen ƒ 3833.6.12 ten gevolge van
voorgaande akte (regest nr. 65).
67
2-5-1655
Willem Cornelisse (won. N/Y), Adriaen
Adryaense Seeuw x Sijchie Cornelis (won.
Kr/Y) verkopen aan Cornelis Janse
steenbakker hun gedeelte van 4 hond 87
1/2 roeden land in de Lage Nesse
gegrondkaveld in 8 morgen uit de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Jan Janse de Jonge; W = voorn. koper),
prijs ƒ 416.13.5, 1/2 contant.
68
2-5-1655
Jan Fransz Schipper (won. alhier) verkoopt
aan Aert Cornelisz Davidt (won. alhier) 6
morgen min 1 1/2 hond land en huizinge in
de Lage Nesse gegrondkaveld in een weer
van 8 morgen uit de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = Abram Ariense
van der Horde; W = Nannen Cornelisse).
Prijs ƒ 4068.15.0 waarvan ƒ 1300 contant.
69
8-5-1656
Willem Hovius (notaris te Gouda), Adriaen
Janse (won. Gouderak), curator van de
desolate boedel van Grietgen Dircxe, wed.
van Cornelis Cornelisse Coy in leven secr,
van Gouderak, verkopen aan Willem
Gerritse Gansman (won. alhier) 6 morgen
land en 1/3 van de huizinge, berg, schuur
in de Cromme gegrondkaveld in 18
morgen, uit de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = de wed. van Jan
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Cornelisse Stollijck; W = Claes Abramse
c.s.), prijs ƒ 1800, verder alles zoals het op
7 april 1655 gekocht is.

alsmede het achterken genaamd het
Kwaeyen nest (O = Meynsgen Aerts, wed.
van Pieter zal.; W = Goossen Jans).

70
11-5-1656
Meinsken Aertsdr, laatst wed. van Pieter
Heyndrikse (won. aan de Groenedijk), is
schuldig aan Leendert Pieter Mertense,
won. Gouderak, ƒ 100 wegens geleend
geld, Begint Allerheiligen anno 1650, rente
5%. Onderpand onbebouwde erven en
rijsakker aan de Groenedijk van Vranck
Senten westwaarts tot Anne Jacobse.

74
24-5-1655
Cornelis Leendertse (won. Stolwijk),
Maertgen Leendertse, laatst wed. van
Pauw Claesse, geassisteerd met voorn.
C.L., haar broer, Dirck Claesse x Dircken
Leendertse (won. in de Achterbroek), Claes
Leendertse (won. alhier) allen kinderen en
erfgenamen van Maertgen Cornelis hun
overleden moeder en schoonmoeder,
verkopen aan Cornelis Eldertse Davidt,
zodanige erfenis van landerijen, huis, berg,
schuur, hennepwerven en als erfgenamen
van hofstede gekomen van wijlen Willem
Senten gemeen met de voorn. Cornelis
Eldertse Davidt alhier in de Geer
gegrondkaveld in 9 morgen 4 hond land.
Door de koper genaast van Willem Aertse
Hollaert, Cornelis Waert den Blieck, die dit
land gekocht hebben. Prijs ƒ 1724,
waarvan verleden jaar mei de helft is
betaald.

71
13-5-1656
Joost Janse Romeyn voor zichzelf en voor
Pieter Dircxe Schipper x Neltgen Jans,
Maertgen Jans en Jefgen Jans, zijn
zusters, allen, won. Rotterdam, Arys
Cornelisse Decker x Maertgen Jans (won.
alhier) allen samen voor de helft, Geen
Janse als oom en voogd van het weeskind
van Dirck Janse Gansman, daarvan is
geweest Trijntgen Jansdr, verkopen aan
Pieter Adrianse Timmerman onze
inwonende buurman een huis en schuur en
erf in de Kerkstraat van Oth Claesse den
Bleick zuidwaarts tot Jan Govertse Quick
(O = de gemene straat; W = de boomgaard
van Claes Noorman), prijs ƒ 758 waarvan ƒ
365 contant.
72
13-5-1655
Adriaan Janse Homes (steenbakker, won.
Sandere ambacht (Sandelingenambacht)
liggende voor Maas) verkoopt aan Pieter
Cornelis Foppen (heemraad) voor de 1/2
en Adriaen Franse, waard in het Oosteinde,
voor 1/3, beiden won. alhier, 1 1/2 morgen
rijsvelden of boezemland in de Hoge Nesse
van de halve put buitendijks zuidwaarts tot
de halve boezemwetering (O = de koper; W
= Joost Danielse c.s.), prijs ƒ 1010.
73
29-5-1655
Annetgen Jacobse, won. Gouda,
geassisteerd met Adriaen Adryaense
Baers, haar oom en voogd. Verkoopt aan
Aryaen Jans Verbie, onze inwonende
buurman. Een erf aan de Groenedijk
buitendijks zuidwaarts tot de loetsloot,

75
29-5-1655
Cornels Eldertse Davidt verkoopt aan
Adryaen Cornelise Back de Jonge, 9
morgen 4 hond land met huis, berg, schuur,
zelling en hennepwerven in de Geer,
gegrondkaveld in 18 morgen (O = Pieter
Adryaense Medelen; W = Maerten Janse),
prijs ƒ 7607 1/3 contant
76
28-5-1655
Cornelis Janse steenbakker (won. alhier)
verkoopt aan Pieter Jacobse Crul (won.
alhier) 2 kamp land en 3 morgen in de
Crommevan de kampsloot van Jan Dirckse
Vonck noordwaarts tot de IJssel. Een
hooiland van de Tienweg tot de wetering (O
= Jan Govertse c.s.; W = Aryaen
Cornelisse Backer de Jonge), prijs ƒ 2600
waarvan 1/3 contant
77
28-5-1655
Jan Janse Jongejan en Cornelis Janse
steenbakker (won. alhier) Panck Janse (in
opdracht van Jan Pancken zijn vader) x
Anneken Jans allen samen kinderen van
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Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan
Adryaen Symonse (dienende heemraad)
12 morgen land in de Geer gegrondkaveld
in 18 morgen uit de IJssel noordwaarts tot
de landscheiding toe (O = Jacob Jacobse
Joosten; W = Jan Govertse), prijs ƒ 7300
1/3 contant.
78
28-5-1655
Baeltien Cornelisdr, wed. van Lendert
Adryaen zaliger, geassisteerd met Sent
Cornelisse Decker, haar broer en voogd,
willem Ariense steenbakker voogd van de
nagelaten kinderen van de overledenen,
verkopen aan nannen Jans, Cornelis Jans,
en Aryen Jans, allen won. alhier, Een
weikamp in de Geer van Jan Leendertse
zuidwaarts tot de Tienweg (O = Adryaen
Huibertse; W = Jacob Jacobse Joosten),
prijs ƒ 1530, waarvan ƒ 630 contant.
79
28-5-1655
Idem als regest nr. 78, doch nu is voogd
over de kinderen Pieter Jan Govertse;
verkopen aan Willem Aryaense
steenbakker, een hooikamp aan de
Tienweg van de weg zuidwaarts tot de
kampsloot (O = Cornelis Foppen; W = Jaco
Jacobs Joosten, prijs ƒ 600 ƒ 300 contant.
80
29-5-1655
Aryaen Ariense Baers (won. alhier)
verkoopt aan Willem Adrianse van der
Velde 1/2 huis en erf in de Hoge Nesse aan
de Groenedijk buitendijks zuidwaarts tot de
Loetsloot (O = de middelmuur van
Goossen Jans Suyer; W = de stam of
appelboom), prijs ƒ 340.
81
9-10-1656
Claes Pieterse Vuyst, won. Moordrecht x
Annetgen Sentens, verkopen aan Maerten
Thonisse Decker, won. Gouderak, zijn
zwager 1/6 van zekere huis en erf ,werf en
griending in de Hoge Nesse aan de
Groenedijk zuidwaarts tot de Nessen
boezemkade (O = Joost Janse; W =
Meynsken Aertsdr, wed. van Pieter
Heyndrikse), is aanbestorven van zijn
schoonmoeder. Prijs ƒ 100.
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82
11-10-1655
Taxatie van de nagelaten land etc. van
Maerten Jans Koevoet won. in de Geer: a)
6 morgen 4 1/2 hond en 1/4 van de
huizinge, berg, schuur in de Geer,
gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding (O =
Adryaen Cornelisse Back; W = Geen
Janse), prijs ƒ 2835; b) 1/4 van een huis in
hetdorp van de straat noordwaarts tot de
IJssel (O = Cornelis Gerritse Schoenmaker;
W = Ingetgen Wouterse), prijs ƒ 112.
83
13-11-1655
Geertgen Cornelisdr, wed. Pieter
Leendertse, geassisteerd met haar zoon
Ingen Pieterse, verkoopt aan Jan Pieterse
Besemer, wagenmaker alhier, een erf,
westelijk van kopers huis noordwaarts tot
de IJssel (O = voorn. koper; W = Leendert
Janse Cors), prijs ƒ 200, waarvan 1/4
contant.
84
20-11-1655
Adryaen Anthonisse Verbie (steenbakker) x
wijlen Diewertje Pieters, Anthonis Ariense,
Pieter Ariense, Cornelis Ariense, Leenderts
Ariense, Willem Ariense en Aryaentgen
Ariense geassisteerd met Leendert
Aryense, haar broer en voogd, allen
kinderen en erfgenamewn van voornoemde
Diewertje Pieterse. De nagelaten goederen
worden als volgt verdeeld: a) Adryaen
Tonisse Verbie, vader van de kinderen,
houdt navolgende steenplaats, ovens,
huizen, loodsen, boomgaard gelegen in
N/Y verder de zelling te N/Y, twee viertelen
breed (O = de kinderen van Jan Cornelisse
Ouwejan; W = Willem Adryaense
steenbakker). Een zelling in de polder (O =
Jan Cornelisse Jongebreur c.s.; W = Aryen
Jacob Ariense). Een zelling idem (O =
Leendert Aryense Jongebreur; W = Gerrit
Pieter Gerritse). Twee kampen hooiland in
de Cromme (O = Sijssenvlietweer; W =
Adryaen Pieterse). Een hypotheekakte ten
laste van Adryaen Janse Roock groot ƒ
368. b) De kinderen krijgen de steenplaats,
loodsen, landen en huizinge in de Cromme
uit de IJssel zuidwaarts tot de kinderen van
Adryaen Wiggerse (O = de Vliet; W = Jan
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Wiggertse Backer). De zelling gekomen
van Adryaen Cornelisse Kroel te N/Y (O =
Gerrit Stolck; W = Annetge Claesdr). Een
zelling te N/Y (O = de voorn. Annetge
Claesdr; W = Gerrit Stollick). Een zelling
gekomen van Willem Janse te N/Y (O =
Willem Adryaense steenbakker; W =
Willem Jacob Dircxe). Een huis en erf te
Maassluis op het Vlietweer, laatst gekomen
van Evert Jorisse Timmerman.
85
20-11-1655
Adryaen Anthonisse Verbie, verkoopt aan
Willem Aertse Hol (oud burgemeester
alhier) 6 hond land in de Cromme,
gegrondkaveld in 14 morgen van de
Tienweg zuidwaarts tot Jan Wiggertse
backer; W = Aryen Pieterse, prijs ƒ 425.
86
20-11-1655
Idem als regest nr. 85 verkoopt aan
Cornelis Wiggertse Coopman (onze
inwonende buurknecht) een kamp land
genaamd de Zonnenkamp in de Geer,
buiten de Tienweg van Jan Wiggertse
Backer, zuidwaarts tot de wetering (O = de
koper; W = Aryaen Pieterse, prijs ƒ 612.
87
27-9-1655
Pleunijs Janse van den Hoogerdijck x
Maertgen Costiaanse (won. Alblasserdam)
verkoopt aan Adriaan Costiaanse (Schipper
alhier) zijn zwager. 1/2 huis en erf in het
dorp van de straat noordwaarts in de IJssel
(O = Gerrit Centense Smit; W = Cornelis
Gerritse Schoemaker), prijs ƒ 282.
88
29-1-1656
Pieter Gerritse Luyt (Timmerman,
tegenwoordig won. te Haastrecht Verkoopt
aan Cornelis Gerritse Weerten, zijn
Schoonvader. 1/6 van de huizingen en erf,
waarin koper woont, aangekomen door
overlijden van kopers vader, halverwege de
straat noordwaarts tot de IJssel (O = Dirck
Gerritse Luyt; W = Pieter Janse Suyer),
prijs ƒ 250.
89
29-1-1656
mr. Evert (chirurgijn alhier) is schuldig aan
Cornelis Gerritse Meert ƒ 350 wegens

52

geleend geld, rente 5%. Onderpand huis en
erf in het dorp van de straat zuidwaarts tot
Jan Cornelisse Schoenmaker (O = Sijbrant
Leendertse schoemaker; W = Jacob
Aryense Schuytevoerder).
90
8-5-1656
Aeltgen Dirks (wed. van Jan Cornelisse
Stollick, geassisteerd met Cornelis Janse
Bercou, haar voogd), Adryaen Janse
Stollick, Pieter en Cornelis Janse Stollick,
de laatste tevens voor zijn zuster Iditgen
Jansdr en voogd over de nagelaten
minderjarige weeskinderen van Dirk Janse
Stollick, Pieter Willemse x Neeltgen Jansdr
verkopen aan "Belouis" 8 morgen 1 hond
land en huis, berg, schuur in de Cromme
gegrondkaveld in 18 morgen van de IJssel
tot de landscheiding toe (O = de wed. van
Sent Cornelisse Besemer; W = Pieter
Dircxe de Jong). Onder andere wordt
bepaald dat Cornelis Janse een kamp moet
behouden van de Kleine wetering
zuidwaarts tot de voorn. Cornelis Janse
volgens koopakte d.d. 20-5-1649. Aeltgen
Dircxe, wed., mag in het huis blijven wonen
met haar dochter Iditge Jans. Prijs ƒ 4000
waarvan 1/2 contant.
91
8-5-1656
Cornelis Bastiaanse van Beloos is schuldig
aan Aeltgen Dircxe (won. alhier) en haar
kinderen ƒ 2000 wegens regest nr. 90.
92
15-5-1656
Aert Cornelisse David verkoopt aan
Cornelis Jacob Joosten (zijn zwager) 10
1/2 hond land in de Lage Nesse
gegrondkaveld in 7 morgen (O = Nanne
Cornelisse c.s.; W = Pieter Jacobse), prijs
ƒ 1225.
93
15-5-1656
Hendrik Lambertse (won. Gouderak), Jan
Hendrikse in der Hoven x Maertgen
Lambertse, Aert Cornelisse x Annitge
Lambertse, Theuntgen Willemse, wed. van
Cors Lambertse geassisteerd met Willem
Reygertse, haar vader en voogd, voorn.
Hendrik Lambertse als oom en voogd van
de nagelaten weeskinderen van voorn.
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Cors Lambertse, allen kinderen en
erfgenamen van Lambert Hendrikse en
Maertgen Gerritse, hun vader en moeder,
verkopen aan Cent Cornelisse Quant en
Leendert Huybertse Vet, ieder voor de
helft. 5 morgen 3 hond land in de Hoge
Nesse op de Lageweg, gegrondkaveld in 8
morgen van de lage weg zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Jan Cornelisse
Quant; W = Sent Cornelisse Quant), prijs ƒ
3000, waarvan 1/2 contant.
94
17-5-1656
Neeltgen Pieterse (wed. van Dirck Dricxe)
geassisteerd met Aryaen Cornelisse Koy
(won. Gouderak, haar dochters zoon),
verkoopt aan Pieter Dircxe de Jonge, haar
zoon 6 morgen land en 1/3 in de huizinge
in de Cromme, gegrondkaveld in 18
morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Cornelis bastiaanse
van Ceulen c.s.; W = Claes Abramse c.s.
prijs ƒ 2000.
95
22-5-1656
Pieter Isbrantse Metselaar (won. alhier)
Pieter Abramse (won. Berkenwoude, zijn
zwager) is schuldig aan de gezamenlijke
erfgenamen van Maarten Janse Koevoet
voor 1/4 deel, Pietertgen Pietersd, wed.
van de voorn. Koevoet voor 1/4 deel Jan
Govertse en zijn zuster voor de helft van ƒ
677 wegens koop van een huis en erf in het
dorp tussen de huizen van Cornelis
Gerritse en Jan Fijck in, waarvan zij compt,
heden gifte en voordracht ontvangen
hebben.
96
22-5-1656
Jan Govertse en tevens voor zijn zusters
voor de helft, Pietertgen Pietersdr (wed.
van Maarten Jans Koevoet) geassisteerd
met Pieter Jan Govertse voor 1/4, Cornelis
Maartense, die tevens in opdracht van de
minderjarige weeskinderen van Jan Jan
Cornelisse, Aryen Cornelisse, Cornelis
Pieterse, Cornelis Dircxe en tevens voor
Abram Leendertse Koevoet (allen won.
Ca/Y), tevens gemachtigd zijnde voor Jan
Leendertse (won. Zevenhuizen), allen
samen voor 1/4, en samen erfgenamen van
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voorn. Maerten Jans Koevoet, verkopen
aan Pieter Isbrantse Metselaar en Pieter
Abramse een huis en erf in het dorp van de
straat noordwaarts tot de IJssel (O =
Cornelis Gerritse Schoemaker c.s.; W =
Jan Fijck), prijs ƒ 1355, waarvan 1/2
contant.
97
9-6-1656
Pieter Aertse (won. Lekkerkerk) verkoopt
aan Argen Fransdr Waert (won. alhier)
twee akkers met berg in de Hoge Nesse
gegrondkaveld in 12 morgen van de akkers
en steeg tot idem van Willem Gerritse O =
Maerten Pieterse c.s; W = Aryaen
Centense), prijs ƒ 230. Is naderhand
bijgeschreven: Ary Jacobse, wed. zal
altoos maken etc. etc. d.d. 29-6-1729.
98
9-6-1656
Aryaen Franse Waert en Pieter Cornelis
Foppen hebben samen: a) een boezem of
rijsveld in de Hoge Nesse van de
dijkwetering zuidwaarts tot de kampsloot (O
= Jan Aryense, wed.; W = Jan Jacobse
Pols; b) 1 1/2 morgen boezem of rijsveld
van de dijkwetering zuidwaarts tot de kooi
(O = Pieter Cornelis Foppen); c) 4 1/2 hond
land of hennepwerf daar in gelegen in het
nieuwe land zuidwaarts tot Huybert
Cornelisse (O = Jan Aryense Bijl, wed.; W
= Jan Jacobse Pols. Pieter Cornelis
Foppen krijgt aen b Aryen Frans c)Pieter
geeft aan Aryen ter vereffening ƒ 230.
99
11-6-1656
Taxatie van 3 morgen 3 hond land
gegrondkaveld in 28 morgen in de polder
de Zijde, nagelaten door Jan Jacobse
Lagewaert, besmet met hermoes (O = de
wed. van Jan Jacobse van Alphen; W = de
Zware weg; prijs ƒ 365.
100
8-10-1656
Ghijs Janse (won. in de Cromme) verkoopt
aan Adryaen Pieterse: a) 2 morgen land
gegrondkaveld in 14 morgen (O = de
voorn. koper; W = Floris Leendertse c.s; b)
1 morgen 4 hond land gegrondkaveld in 18
morgen met huis, schuur en erf binnendijks
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(O = voorn. koper; W = Aryen Thonisse),
prijs ƒ 4400, waarvan 1/2 contant.
101
6-12-1656
Wouter Cornelisse den Boer verkoopt aan
Jacob Adryaense Romeyn (won. alhier)
een huis en erf, van ouds genaamd het
Scheerenhuis in het dorp, van de straat
zuidwaarts tot zover het gaat (O = de
Kerkweg; W = Huybert Cornelisse), prijs ƒ
3700, ƒ 900 contant.
102
7-12-1656
Hypotheekakte behorende bij de vorige
akte (regest nr. 101).
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zuidwaarts tot Pieter Adryanse Timmerman
en Claes Pieterse Noorman (O = Pieter
Gerritse Metselaar; W = Claes Pieterse
Noorman), prijs ƒ 2000.
107
15-1-1657
Maerten Janse, onderzijde in opdracht van
Adryaen Janse Snoyen, won. Kr/Y volgens
akte d.d. 13-1-1657 verkoopt aan Dirck
Willemse Keyser (won. alhier) Een huis en
erf in het dorp van de kerkmuur
noordwaarts in de IJssel (O = de verkoper;
W = Gerrit Senten Smit), prijs een
rentebrief ten laste van het gewest Holland
kantoor Gouda, groot ƒ 1000.

103
11-12-1656
Compareerde voor notaris Hartman de
Custer te Rotterdam Arnout Hofflandt,
curator van de desolate boedel van Petrus
Bacheris in leven predikant te O/Y. Akte
van curatele verleend d.d. 17-10-1646,
geeft volmacht aan zijn zoon mr. Jacob
Hofland (advocaat) om te O/Y te verkopen
aan Oth Claesse Blieck een huis en erf en
schuur met een pad naar de Kerkstraat (O
= Frederik Meeuse lindewever; W = Claes
Pieterse Noorman) van de Heerstraat tot
Cornelis Jan Joosten, prijs ƒ 320 en een
hypotheekakte van ƒ 2000.

108
15-1-1657
Dirk Willemse keyser geeft aan Adryaen
Jans Snoyen een rentebrief als in akte 107,
is bedoeld als bevestiging van de opdracht
van de rentebrief.

104
16-12-1656
Transportakte als bedoeld in voorstaande
volmacht (regest nr. 103). O.C. Blieck
woont tegenwoordig buiten Oostburg in
Zeeuws-Vlaanderen. Nu worden andere
belendingen genoemd (O = Pieter Gerritse;
Z = Pieter Ariense Timmerman, met
voornoemde Noorman); de prijs is nu ƒ
2600 waarvan ƒ 1900 met een
hypotheekakte.

110
17-2-1657
Aert Ariense Truyen x Aryaentgen Gijsen,
Emmitgen Gijsendr, Lijsbeth Gijsendr,
beide laatsten geassisteerd met Cornelis
Foppen Vranckriger, haar oom en voogd,
verkopen aan Dirk Cornelisse Cappeteyn,
hun oudoom. 2 hond 62 roeden rijsland en
gedeelte timmerage in de Cromme,
gegrondkaveld in 14 morgen van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = de
erfgenamen van Huych Foppense; W = de
voorn. koper c.s.), prijs ƒ 250.

105
16-12-1656
Hypotheekakte bij vorige verkoopakte
(regest nr. 104).
106
16-12-1656
Claes den Blieck (nu won. buiten Oostburg
in Zeeuws-Vlaanderen) verkoopt aan Joost
Adryaense Schiltman (schout alhier). Een
huis en erf in het dorp van de dijk

109
4-2-1657
Meysken Aertsd, laatst wed. van Pieter
won. aan de Groenedijk geassisteerd met
Jan Noorman (secr.alhier) is schuldig aan
Aert Willemse, won. Gouderak ƒ 354
wegens geleend geld, rente 5%. Als
onderpand haar ongetimmerde erven en
rijsakker aan de Groenedijk.

111
17-2-1657
Taxatie van 2 morgen 2 hond land en 1/6
part van de huizinge in de Cromme
gegrondkaveld in 10 morgen 3 hond land
uit de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Willem Aryaense,
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steenbakker; W = Jefgen Anthonis).
Nagelaten door Eva Pieterse, prijs ƒ 520.
112
17-2-1657
Taxatie op verzoek van de secr. van Kr/Y
van 3 morgen 4 hond land met betimmering
etc. in de Geer gegrondkaveld in 17
morgen van de IJssel tot de landscheiding
(O = Dirck Cornelisse Cappeteyn; W = Jan
Leendertse). Nagelaten door Symon Janse,
zonder wettige erfgenamen
113
1-3-1657
Cornelis Gerritse Schoemaker (won. alhier)
in het dorp is schuldig aan de Heilige
Geestarmen alhier ƒ 200 wegens een
gepasseerde rentebrief d.d. 1-5-1637, rente
4 1/2%. Als onderpand 1/2 huis en erf de
andere helft van de Heilige Geestarmen
van de kerkmuur noordwaarts tot de IJssel
(O = Aryaen Costyaanse; W = Pieter
Isbrantse Bostelman).
114
9-3-1657
Taxatie op verzoek van de secretaris van
Dordrecht van de nagelaten goederen door
Lijsbet Mathijsse, vrouw van Anthonis
Pieterse Spruyt, 6 morgen 3 hond 33
roeden land in de Cromme en wel 1/3 part
van 14 morgen monterende 4 morgen 4
hond land gemeen met Willem Mathijse en
Ingetgen Mathijse, prijs ƒ 975 verder 1
morgen 5 hond 35 roeden land leggen deur
gaens in een weer van 13 morgen van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding, prijs
ƒ 405.
115
9-3-1657
Cornelis Gerritse Schoemaker (won. in het
dorp) is schuldig aan Geertgen Pieterse,
wed. van Cornelis Anthonisse Stollick, won.
Lekkerkerk ƒ 400 wegens geleend geld. Als
onderpand 1/2 huis en erf, de andere helft
is van de Heilige Geestarmen, van de
kerkmuur noordwaarts tot de IJssel (O =
Aryaen Costyaanse; W = Pieter Isbrantse
Metselaar). Afgelost 7-5-1670.
116
20-4-1657
Aryaentgen Theunisse, wed. van Adryaen
Crijnen, geassisteerd met Adryaen
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Adryanse, haar zoon en voogd (beiden
won. alhier) verkoopt aan Pieter Pieterse
Engel 1 morgen land en haar gedeelte in
de timmeragie in de Cromme,
gegrondkaveld in 11 morgen 3 hond van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding,
liggende samen van voornoemde koper en
Adryaen Thonisse Snoyen (O = Floris
Leendertse c.s; W = Fop Cornelisse), prijs
ƒ 525.
117
6-5-1657
Aryaen Aryanse Baers is schuldig aan
Eldert Sentense ƒ 100 wegens geleend
geld rente 4 1/2%. Onderpand huis en erf
aan de Groenedijk van de IJssel zuidwaarts
tot de Boezemsloot (O = Willem Aryense;
W = Meynsgen Aertse), afgelost 14-51661.
118
14-5-1657
Taxatie van door Joost Danielse nagelaten
onroerende zaken in de Hoge Nes: a) 3
morgen land te samen met Huybert
Danielse, gegrondkaveld in 12 morgen (O
= Marritgen Gielen; W = Jan Janse de
Jong). prijs ƒ 1125; b) 6 hond land (slecht
land met heermoes), gelegen in een stuk
van de boezem in de Hoge Nesse,
gegrondkaveld in 21 morgen (O = Pieter
Cornelisse; W = Crijn Jacobse), prijs ƒ 260;
c) 1 morgen 75 roeden land in de Hoge
Nesse, gegrondkaveld in 16 morgen,
besmet met heermoes als voren (O =
Commetgen Jans; W = deselve), prijs ƒ
150; d) 2 hond land, gelegen in het nieuw
land, daarop liggende een molen (O = de
Nesseboezem; W = de Kerkloet); e) een
hoek- of klein voorhuisje in de voornoemde
polder aan de Lageweg samen met
Leendert Huybertse Vet (O = Leendert
Huybertse Vet voorn.; W = de gemene
stoep), prijs ƒ 150.
119
18-5-1657
Cornelis Janse Bercouw (dienende
heemraad alhier) verkoopt aan Cornelis
Bastyaanse van Beloys, een voorhuis en
erf in de Cromme van de zelling zuidwaarts
tot de middelmuur van de comparant (O =
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de kinderen van Sent Cornelisse Besemer;
W = voorn. koper, prijs ƒ 850
120
26-6-1657
Huybert Danielse (won. alhier) in de Hoge
Nesse, verkoopt aan Leendert Huybertse
Vet, zijn zwager, een Boesmke van 3 hond
land van de dijkwetering zuidwaarts tot
Aryen Pieter Reyen, gegrondkaveld in 21
morgen 3 hond land in de Hoge Nesse (O
= de erfgenamen van Joost Danielse c.s.;
W = Crijn Jacobse), prijs ƒ 200.
121
27-6-1657
Jan Jacobse Pols en Aryaen Pieterse
Molenaar (heemraden alhier), Joost
Adryaense Schiltman (schout alhier als
curator in de boedel van wijlen Leendert
Cornelisse van der Pols) verkopen aan
Adryaen Cornelisz van der Pols (won.
alhier) een huisje en erf in de Lage Nesse,
prijs ƒ 267.10.0.
122
27-6-1657
Cornelis Janse in 't Velt (won. alhier)
verkoopt aan Jan Janse Jongejan zijn
broer. Een huis en erf in de Hoge Nesse
van de dijk zuidwaarts tot voorn. koper (O =
Leendert Huybertse Vet; W = voorn.
koper), prijs ƒ 1800.
123
21-9-1657
Jacob Adryaanse Romeyn (won. alhier) is
schuldig aan de Heilige Geestarmen ƒ 160
geleend geld rente 5 1/2%. Als borg staat
Dirk Gerritse Luyt.
124
9-11-1657
Claes Pieter Noorman en Vasten Joosten
van Ardennen, beiden bloedvoogd van het
minderjarige weeskind van Jan Claes
Noorman (in leven secretaris en bode
alhier) en Anneken Joost van Ardennen,
verkoopt aan Dirk Gerritse Luyt een
griending, boomgaard, tuin in verscheidene
akkers in de Zijde (O = de Kerkweg; W =
Crijn Cornelisse Timmerman; Z = Cornelis
Cornelisse Snijder; N = Herman Janse),
prijs ƒ 335.
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125
23-11-1657
Robbert Joosten de Bruyn, won. in de
Cromme. Verkoopt aan Pieter Pieterse zijn
zwager. Zijn deel van een huis en erf en
een zelling prijs ƒ 200, ƒ 10 speldegeld
voor de kinderen.
126
24-11-1657
Taxatie van 7 morgen 3 hond land, besmet
met hermoes, nagelaten door Volckgen
Jacobsdr, overl. Kr/L van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding (O = Pauw
Andriese c.s.; W = Roeland Pieterse), prijs
ƒ 2712.
127
29-12-1657
Claes Pieterse Noorman (grootvader) en
Vasten Joosten van Ardennen (moederlijke
oom) van Pieter Janse Noorman, nagelaten
minderjarige zoon van Jan Claese
Noorman secretaris en Anneken Joosten
van Aedennen, beiden overleden, verkopen
aan Jan Janse Schoemaker (won. alhier)
Een huis, erf, en boomgaard daarachter in
het dorp van de straat zuidwaarts tot de
Bakwetering toe (O = voorn. Claes Pieterse
Noorman; W = Evert Hermense
Cleermaker), prijs ƒ 2200.
129
19-2-1658
Jacob Dircxe (won. Berkenwoude) verkoopt
aan Pieter Willemse Creuck zijn zwager
(won. alhier) een hoekje werf met binnenrol
van de dijk wetering noordwaarts tot de
dijksloot, gegrondkaveld in 12 morgen land
(O = Adryaen Pieterse Molenaar; W =
Cornelis Thonisse c.s. prijs ƒ 315.
130
19-2-1658
Jacob Dircxe (won. Berkenwoude) verkoopt
aan Adryaen Franse Waert (won. alhier) 2
morgen land in de Lage Nesse
gegrondkaveld in 12 morgen van de
Veenwetering noordwaarts tot Ary Pieterse
Molenaar, prijs ƒ 1300.
131
19-2-1658
Idem regest nr. 130, verkoopt aan Cornelis
Jacobse, een stuk hennepwerf met een
steeg groot 120 roeland in de Hoge Nesse,

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

van Pieter Willemse zuidwaarts tot Aryaen
Senten, prijs ƒ, waarvan 54 1/2 contant.
132
13-5-1658
Adryaen Frans Waert verkoopt aan Dirck
Janse Bercouwer (won. alhier) 4 1/2 hond
land in de Hoge Nesse, in het Nieuwe land
van de Kae wetering zuidwaarts tot Huybert
Cornelisse toe (O = de wed. van Jan
Aryaense Bijl; W = Jan Janse Pols. Verder
alles volgens kavelcedulle d.d. 9-6-1656
prijs ƒ 525.
133
17-5-1658
Mr. Evert Maes (won. alhier) verkoopt in
opdracht van Sijbrant Roelofse (won.
Gouda) d.d. 16-5-1658 aan Bouwen
Sijbrantse 1/6 van 3 hond land in de Zijde,
gegrondkaveld in 6 morgen (O = Adryaen
Pieterse van der Sijde; W = Cornelis Janse
op 't Schoor). Aan gekomen via zijn overl.
oom Adryaen Sijbrantse, prijs ƒ 74.
134
22-5-1658
Crijntgen Sijbrants (wed. van Leendert
Leendertse Snoeck), Cornelis Pieterse van
der Joen x Pietertgen Sijbrantsdr,
Adryaentgen Joris (wed. van Leendert
Sijbrantsz) voor haarzelf en voor haar
kinderen, Jan Sijbrantsz x Maertgen
Sijbrantse (meerderjarige dochter), samen
kinderen en erfgenamen van Sijbrant
Leendertsz (alhier overleden) zijn schuldig
aan Pieter Drost (te Rotterdam) ƒ 1400
wegens geleend geld, rente 5%. Als
onderpand: a) een huis en erf in het dorp
(O = Jan Janse Roy; W = mr. Evert Maes);
b) 2 morgen lamd gelegen achter Pieter
Floren (O = Adryaen Pieterse van der
Zijde; W = Cornelis Janse op 't Schoor); c)
idem 4 morgen land, gegrondkaveld in het
Jan Foppenweer; d) een huis en 3 morgen
land daarachter (O = Steven Janse c.s.; W
= de kinderen van Pieter Leendertsz); e)
idem 1/2 morgen land gelegen achter
Thonis Meeusseen verder op haar erf en
looierij. Voldaan 11-2-1661.
135
25-5-1658
Zijn overleden Govert Pieterse en Maritgen
Jansdr, gewoond in de Geer, nagelaten 4

57

kinderen: Jan, Geertgen, Dirckgen en
Pietertje Govertse. De nalatenschap wordt
nu gescheiden. Compareeren Jan
Govertse, Adriaaen Janse Cors x Geertgen
Govertse, Fop Gerritse Luyt (timmerman te
Haastrecht) x Pietertgen Govertse,
Dirckgen Govertse geassisteerd met Pieter
Willemse, haar neef en voogd en Heyndrik
Bastyaanse de Graaff haar voogd. Jan en
Pietertgen Govertse krijgen: a) 11 1/2
morgen land en huizinge, berg, schuur etc.
in de Geer van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Aryaen Symonse;
W = een weer land van 18 morgen).
Geertgen en Dircken Govertse krijgen: b)
de berg aan de westkant van de woning
met een deel van de 18 morgen land; c) 3
morgen 75 roeden land in de Cromme
gegrondkaveld in 12 morgen van de IJssel
tot de landscheiding toe (O = Pieter Dircxe
de Jonge c.s.; W = Sent Cornelisse Decker
c.s.). Alles verder omschreven in de
kavelcedulle d.d. 10-12-1641; d) 2
afzonderlijke weren land naast elkander in
de Geer, van de IJssel tot de
landscheiding, groot 8 1/2 en 9 1/2 morgen
samen 16 morgen (?) (O = voorn. woning;
W =Jan Dircxe Vonk c.s.).
136
25-5-1658
Dezelfde partijen als in 135. Nu gaan Jan
en Pietertgen Govertse hun partijen land
delen en wel; Pietergen Krijgt a) 2 morgen
en ƒ 2915 en rest van a) en b), zijn
huwelijkse voorwaarden tussen Pietertgen
en Fop Gerritse Luyt, haar man voor
notaris Hopcooper d.d. 21-5-1657 te
Moordrecht, waar in wordt bepaald, dat de
eerste 10 jaren geen gemeerschap zou
wesen tussen hun betreffende onroerende
goed etc. Zij kan niet tekenen.
137
14-8-1658
Taxatie van 6 morgen 3 hond 40 roeden
land met huisje, berg. schuur in de Lage
Nesse, gegrondkaveld in 10 morgen, van
de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding
toe (O = Aert Cornelisse Davidt; W =
Cornelis Jacobse), nagelaten door Nanne
Cornelisse alhier overl. zonder wettige
erfgenamen, prijs ƒ 1855.
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138
14-8-1658
mr. Evert Maes (won. alhier) in opdracht
van Pieter Roelen den Oude met dezelfde
volmacht vanwege Pieter Roelen de Jonge,
Leendert Roelen en Neeltgen Roelen d.d.
16-5-1656 en 20-5-1656, mitsgaders
Merritgen Roelen, samen erfgenamen van
Aryaen Sijbrantse (alhier overleden)
verkopen aan Bouwen Sijbrantse 5/6 van 3
hond land in de Zijde in Pieter Florenland
(O = Adryaen Pieterse van der Zijde; W =
Cornelis Janse op 't Schoor), prijs ƒ
395.12.0.
139
19-8-1658
Taxatie van 1/3 van 29 morgen 3 hond land
nagelaten door Dirck Cornelisse Cappeteyn
(won. alhier in de Cromme, zonder wettige
erfgenamen overleden): a) westwaarts van
Huych Foppen weer, 4 morgen 4 hond land
en 1/3 van de huizinge in de Cromme,
gegrondkaveld in 14 morgen (O = Huych
Foppen weer; W = voorn. overl. prijs ƒ 975;
b) 3 morgen 3 hond 67 roeden land
gegrondkaveld in 10 morgen 5 hond land,
benevens het weer land van 14 morgen,
prijs ƒ 840; c) 3 morgen 4 1/2 hond land
westwaarts van voornoemde 11 morgen
min 1 hond ƒ 790; d) 8 1/2 hond land in een
weer land van Jan Senten, westwaarts van
voornoemde landen gelegen, ƒ 185.
140
19-8-1658
Taxatie van 1 morgen 4 hond 62 roeden
land en gedeelte van timmerage in de
Cromme en de Geer gegrondkaveld in 11
1/2 morgen land (O = Adryaen Symonse
c.s.; W = Geertgen en Dirckgen Govertse).
Wat Jan Govertse op 25-5-1658 bij
erfscheiding aan Pietertje Govertse is
toebedeeld. Prijs ƒ 525.
141
7-10-1658
Adryaen Leendertse van der Wael (won.
alhier) is schuldig aan Joost Adryaense
Schiltman (schout alhier) ƒ 400 wegens
geleend geld, rente 4%. Als onderpand een
huis en erf in het dorp van de straat
noordwaarts tot in de IJssel (O = Cornelis
Gerritse Timmerman; W = Dirck Gerritse
Luyt).
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142
7-10-1658
Floor Leendertse (won. alhier) is schuldig
aan Adryaen Symonse ƒ 600 wegens
geleend geld, rente 4%.
143
12-11-1658
Cornelis Thonisse van der Wael (schepen
van Rijsoort) verkoopt aan Leendert
Cornelisse van de Kae (zoon van Anneken
Jacobsdr, wed. van Cornelis Gijsen, won.
Kr/L) 7 hond 59 roeden land en gedeelte
van de huizing in de Zijde gegrondkaveld in
9 morgen, van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding (O = Pauw Andriese; W =
Roeland Pieterse Versloot), verkoper door
overlijden aanbestorven, prijs ƒ 850 per
morgen zodat prijs is ƒ 1062.
144
25-11-1658
Adryaen Jacobse (won. Kr/Y) verkoopt aan
Roeland Pieterse Versloot (dienende
heemraad) 1 morgen 1 1/2 hond land en
gedeelte van huis en uiterland in de Zijde,
gegrondkaveld in 9 morgen van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Pauw Andriesse; W = voornoemde koper).
Aangekomen van Volckgen Jacobsdr en
zijn tante; prijs ƒ 1187.10.0.
145
25-11-1658
Dirck Adryaense x Macheltgen Cornelisdr
(won. alhier) en Claes Dirckse x
Aryaentgen Cornelisdr (won.
Berkenwoude) verkopen aan Pieter
Adryaen Jasperse (won. Kr/L) 120 roeden
land in de Zijde, gegrondkaveld in 9
morgen, van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Adryaen Pieterse
van der Zijde; W = de erfgenamwen van
Volckgen Jacobsdr). Is met voorn. koper en
de wed. van Gerrit Herbertse gemeen in
een kavel, aanbestorven van hun vrouwen
vader, prijs ƒ 200.
146
29-11-1658
Taxatie op verzoek van de secretaris van
Streefkerk van de nagelaten goederen van
Cornelis Adryaense, minderjarige zoon van
wijlen Ingetgen Cornelisdr, dochter van
Adryaen Willemse, in leven won. te
Streefkerk. a) helft van 7 hond land,
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besmet met heermoes, in de Cromme,
gegrondkaveld in het Jan Roelenland (O =
het Beeweer; W = de kinderen van Mathijs
Geenen), prijs ƒ 100; b) de helft van 1 1/2
morgen land, idem achter Aryaen Thonisse
Verbie zijn steenplaats (O = Adryaen Janse
Timmerman c.s.; W = Jan Wiggeretse),
prijs ƒ 387.10.0.
147
29-11-1658
Taxatie van land nagelaten door Adryaen
Willemse (in leven won. te Streefkerk): a)
de helft van 7 hond land in de Cromme,
gegrondkaveld in Tijs Janse Rollenland (O
= het Breeweer; W = Tijs Geenen); b) de
helft van 1 1/2 morgen land idem achter
Aryaen Thonisse Verbie zijn steenplaats (O
= Adryaen Thonisse verbie c.s.; W = Jan
Wiggertse), prijs ƒ 187.10.0.
148
17-12-1658
Jan Fijck (won. alhier) in opdracht van
Pieter Lievense van Hoornicx (x Lena
Goris, won. Rotterdam) volgens akte d.d.
14-12-1658 voor notaris Cornelis Maes te
Rotterdam, verbindt het aandeel van Lena
(Helena) Goris in een hofstede en 8
morgen 2 hond land in een weer van 18
morgen, van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding (O = Jan Drcxz Vonck c.s.;
W = de weduwe van Maerten Jansz) (nu in
gebruik bij Cornelis Aertsz) uit de
nalatenschap van haar moeder Aeltgen
Aerts (haar toebedeeld bij testament van
haar ouders Aert Senten en Hadewij Jans
voor notaris Strafintvelt te Gouda d.d. 21-81641) als onderpand voor een
schuldbekentenis ad ƒ 767.13.0 op 6-111658 voor notaris Fistus Mistelius te
Rotterdam afgesloten ten gunste van sr.
Gillis de Kruyt (koopman te Rotterdam)
wegens geleverde winkelwaren; rente 5%.
149
17-2-1659
Adryaen Huybertsz en Willem Adryaensz
verkopen aan Jan Willemsz Stolck (allen
wonende O/Y) een schuur met de halve
steeg aan de noordzijde daarvan, gelegen
op de Kerkstoep, van halverwege de stoep
westwaarts tot de boomgaard van Claes
Pietersz Noorman (Z = Wouter Cornelisz; N
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= Jan Govertsz Quick). Belast met een
erfpacht van 15 stuivers voor de
ambachten van O/Y en Kr/Y. Prijs ƒ 220,
waarvan ƒ 50 contant en de rest als
hypotheek.
150
17-2-1659
Jan Willem Stolck is schuldig aan (zie
regest nr. 149). In de kantlijn aantekening
dat de hypotheek is doorverkocht aan de
broers en zusters Hendrik, Jacobus,
Willem, Willem, Cornelis en Maria (x Teunis
Blanke) Jansz Verschoor en dat Jan en
Joris Stolk van de resterende hoofdsom ad
ƒ 75 een bedrag van ƒ 26 hebben afgelost;
zij ontslaan het als in de hypotheekakte
genoemde huisje (verkocht aan C.
Vaandrager) uit het onderpand, 10-5-1749.
151
1-5-1659
Taxatie van de helft van een klein huisje en
erfje in het dorp, voor van de dijk
zuidwaarts tot het erf van Jan Dircxz
Vonck, nagelaten door kinderloos
overlijden van Merritgen Aertsdr (wed. van
Dirck Pietersz). Prijs ƒ 225.
152
5-5-1659
Aert Cornelisz Davidt en Jan Thonisz
(getrouwd geweest met Leentje Cornelisdr)
(beiden won. O/Y) voor de helft, Claes
Leendertsz (won. O/Y) en Cornelis
Leendertsz (won. Stolwijk) samen voor 1/4,
en Dirck Claesz (getrouwd geweest met
Dirckje Leenderts, won. Achterbroek) voor
1/4, allen kinderen van wijlen Cornelis
Eldertsz Davidt en Merritgen Cornelisdr,
verkopen aan Jacob Pietersz Rook (won.
O/Y) drie kampen land van 3 morgen in de
Cromme in een weer van 16 morgen, waar
momenteel de koper woont, voor uit de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding (O =
Jan Thopnisz; W = de kinderen van Sent
Cornelis Besemer). Prijs ƒ 1750, waarvan
1/2 contant, de rest als hypotheek; volgens
de openbare verkoping 6-3-1659.
153
5-5-1659
De verkopers als in regest nr. 153
verkopen aan Willem Jan Govertsz (won.
O/Y) een kamp hooiland van 1 morgen in
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de Cromme in een weer van 16 morgen (O
= Jan Thonis c.s.; W = de kinderen van
Sent Cornelis Besemer), over de
Veenwetering vanaf de kampsloot van Jan
Thonisz zuidwaarts tot Gerrit Ariensz
Backer, met nog een bijbehorend kampje
hooiland. Prijs ƒ 143, waarvan 1/2 contant,
de rest als hypotheek; volgens de
openbare verkoping 7-3-1659.
154
19-5-1659
Joost Lambrechtse schuitenvoerder wordt
aangesteld tot voogd over zijn
stiefkinderen, weeskinderen van wijlen
Cornelis Bouwensz schuitenvoerder x
Thrijntgen Plonen.
155
19-5-1659
Sybrand Bouwensz, Merritgen Bouwens
(wed. van Corstyaen Thonis, geassisteerd
met Adryaen Symonsz), Sentje Bouwens
(geassisteerd met haar voornoemde broer
Sybrand) (allen won. O/Y), Adriaen Claesz
de Jong (bode te N/Y) x Aechjen
Bouwensdr en Joost Lambrechtsz
(schipper te Ca/Y) als stiefvader en voogd
van de weeskinderen van Cornelis
Bouwensz, allen kinderen en kleinkinderen
van Bouwen Sybrantsz (onlangs alhier
overleden), verkopen aan Roelant Pietersz
Versloot (dienende heeemraad) 1 morgen
land met beplanting in de Zijde in een
viertel land van 6 morgen, strekkende uit
de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding
(O = Adryaen Pietersz van der Zijde; W =
Cornelis Jansz Verschoor). Dit perceel is
gegrondkaveld met nog 2 morgen van de
erfgenamen van Sybrant Leendertsz
schoenmaker. Prijs ƒ 1008, waarvan ƒ 500
contant, de rest als hypotheek.
156
22-5-1659
Eldert Adryaensz Visser x Marritgen
Adryaense, Aechgen Adryaense won.
alhie, verkopen aan Cornelis Aryaense
Baes en de wed. en kinderen van wijlen
Claes Cornelisse en Jan Symonse (won.
alhier) ieder voor 1/5, twee 1/5 parten van
13 hond 50 roeden land in de Cromme,
gegrondkaveld in 13 morgen land, gemeen
met de koper, van de IJssel zuidwaarts tot
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de landscheiding toe (O = Wigger Brantse
c.s; W = Jan Wiggertse Backer).
Aangekomen door overlijden van Aryaen
Wiggertse, prijs ƒ 400.
157
28-5-1659
Cornelis Jansz Bouwman (won. in de Lage
Nesse) is schuldig aan Anneken Franse
(minderjarige dochter van wijlen
Aerjaentgen Heyndricxe) ƒ 100 wegens
geleend geld, die hij van Aryaen Lendertse
vant Weechje, Schoolmeester van
Lekkerkerk had ontvangen, rente 4%. Als
onderpand 3 morgen 88 roeden 4 voet land
in de Lage Nesse gegrondkaveld in 10
morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Aert Cornelisse
Davidt; W = Cornelis Jacobse Cors).
Afgelost 28-5-1664.
158
28-5-1659
Cornelis Jansz Bercouwer (won. in de
Cromme) is schuldig aan Jan Jacobse
Block (korenkoper te Gouda) ƒ 1200 23
Wegens het aflossen van een rentebrief,
groot ƒ 1260, die de kinderen van
Hillebrant Pieterse Herenbras te Gouda op
hem had. Rente 5%. Als onderpand 7
morgen hooi- en weiland in de Cromme
achter het huis van de voorn. comparant
Gegrondkaveld in 18 morgen, van de
Dijkwetering zuidwaarts tot de Oudelandse
weg (O = de kinderen van Sent Cornelisse
Besemer; W = Pieter Dircxe de Jonge).
Afgelost 13-6-1693.
159
9-6-1659
Adryaen Willemsz Decker, gehuwd
geweest met Ingetgen Cornelisdr, Cornelis
Aertse, oudoom en voogd van Cornelis
Adryaense, nagelaten minderjarige zoon
van Ingetgen Cornelisdr voor 1/2, Jan
Geenen x Leentgen Cornelisdr voor 1/2,
hadden gemeen zekere partij landen en
werven in de Cromme, gaan dit kavelen. a)
Krijgt Adryaen Decker en zijn zoon Cornelis
Adryaense een kamp weiland met werfjes
en steeg, en een kamp hooiland onder de
Oudelandse weg, gegrondkaveld in 14
morgen achter de steenplaats van de
kinderen van Adryaen Thonisz Verbie (O =
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Wijve Brandse; W = Jan Wiggertse
Backer). Nog de helft van een blok land
gemeen met Jan Pieterse Vlaminck binnen
de Oudelandseweg (O = het Breeweer; W
= de kinderen van Mathijs Geenen; b)krijgt
Jan Geenen, in het helfde weer land achter
de steenplaats de helft van een
boomgaard. Idem een kamp weiland,
gelegen binnen de Tiendweg, vandaar
noordwaarts tot de kampsloot en de
kinderen van Wiggert Wiggertse. Idem een
kamp weiland met de werven binnen de
Oudelandseweg, vandaar noordwaarts tot
de gesloten kampsloot en de kinderen van
Ariaentgen Wiggertse. Nog de helft van
een kamp hooiland gegrondkaveld in een
weer westwaarts van dier gelegen, gemeen
met Jan Pieterse Vlaminck, voor de
Veenwetering zuidwaarts tot de
Oudelandse weg. Nog de helft van een
griending binnen de Cleyne wetering
gemeen met Jan Vlaminck. Krijgt van
Adryaen Decker nog ƒ 50. Het pad over de
stukken land heen zal van kracht blijven
zoals in de kavelcedulle d.d. 21-12-1647
bepaald is. Deze akte d.d. 1658.
Daarachter volgt nu het nieuwe gedeelte en
wel "vermits het voorn Adryaen Willemse
Decker en Cornelis Adryaense sijnen zoon
voornt., zijn nu voor schout en schepenen
verschenen. voorn. Jan Geenen voor de
1/2 en 1/4 van voorn. kavel. Willem
Willemse, Jan Pieterse Plack, vader van
een nagelaten minderjarige weeskinderen
van wijlen Crijntgen Willemse te
Lekkerkerk, Adryaen Pieterse Jongheer
(schepen en vroedschap van
Schoonhoven) als neef en voogd, Jan
Adryaense Schiltman (schout en
oppervoogd) (de wezen te Lekkerkerk voor
het resterende 1/4 part.) Zij aanvaarden
voorstaaande kavelcedulle.
160
9-6-1659
Jan Geenen (won. alhier) en Willem
Willemse Decker, Jan Pieterse Plack als
vader en Adryaen Pieterse Jonckheer
(schepen en vroedschap van
Schoonhoven) als neef en Jan Adryaense
Schiltman als Oppervoogd te Lekkerkerk,
en de voogden van de nagelaten
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minderjarige weeskinderen van wijlen
Crijntgen Willemse 1/2 erfgenamen van
wijlen Adryaen Willemse Decker en
Ingetgen Cornelisd. en mede, haar
nagelaten zoon, gewoond in Streefkerk,
verkopen aan Adryaen Janse Timmerman
1/2 en Jacob Cornelisse Timmerman de
helft van 1 1/2 morgen land, achter de
steenplaats van Adryaen Thonisse Verbie
in de Cromme, van de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = Wijve Brandse
c.s.; W = Jan Wiggertse Backer. c.s.). Prijs
ƒ 1200, waarvan 1/3 contant.
161
9-6-1659
Hypotheek betreffende verkoop als in
regest nr. 161, groot ƒ 800. Afgelost 29-31661.
162
9-6-1659
Idem als regest nr. 161 verkopen nu aan
Sijman Janse Vlaminck, won. Zuidbroek. 7
hond land in de Cromme gegrondkaveld in
14 morgen genaamd Tijs Janse Rollenland
gemeen met Jan Pieterse Vlaminck (O =
het Breeweer; W = de kinderen van Matijs
Geenen), prijs ƒ 160 waarvan 1/3 contant,
openbaar verkocht 29-11-1658.
163
21-6-1659
Geertgen Jansdr, wed. van Dirck Janse
Stolck nu, won. Stolwijk, geassisteerd met
Leendert Janse Cors, haar voogd.
Verklaard ovwereen te zijn gekomen met
Jacob Janse Brants en Crijn Cornelisse
Timmerman, Heilige Geestarmmeesters,
gezien het onderhoud en alimentatie van
Geertgen Jand gedaan op advies van
schout en heemraden. Zij heeft beloold hen
te zullen geven ƒ 200 en dus te betalen op
Alderheilige toecomende in 1659.
164
27-6-1659
Sijbrant Bouwense, Marritgen Bouwense,
wed. van Corstiaan Thonisse geassisteerd
met Aryaen Symonse (dienende
heemraad) als voogd, Senthe Bouwensd.
geassisteerd met voornoemde Sijbrant
Bouwense (haar broer en voogd), Adryaen
Bouwense, Joost Lambertse (Schipper tot
Ca/Y) als schoonvader en voogd over de
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nagelaten weeskinderen van Cornelis
Bouwense, allen kinderen en kindkinderen
en erfgenamen van wijlen Bouwen
Sijbrantse alhier onlangs overl, verkopen
aan Cornelis Pouwelse Schuytevoerder en
Isbrant Cornelisse, een huis en erf in het
dorp buitendijks van de straat noordwaarts
tot de IJssel (O = voorn. koper; W =
Cornelis Gerritse Timmerman, prijs ƒ 2300.
165
27-6-1659
Huybert Danielse voor 1/4 Leendert
Huybertse Vet x Grietgen Danielse voor
1/4, Peye Pieterse en voorn. Huybert
danielse ooms en voogden van Claesje
Gerritse nagelaten minderjarige dochtertje
van wijlen Gerrit Danielse voor 1/4 allen
(won. alhier) Jacob Thonisse Breur x
Lijsbet Danielse voor 1/4 won. Gouderak,
alle broers en zusters van wijlen Joost
danielse, gaan volgende grond kavelen: a)
de helft van 56 morgen land met een berg,
gegrondkaveld in 12 morgen in de Hoge
Nesse (O = de wed. van Anthonis
Leendertse; W = Jan Janse de Jonge); b)
de helft van 8 hond land wederhelft is van
Huybert Danielse; c) de helft van 6 hond
land in de Hoge Nesse gegrondkaveld in
21 morgen 3 hond land genaamd het
Vlaminck weer (O = de wed. van Adryaen
Janse Houmes c.s.; W = Andries
heyndricxe; d) de helft van 2 morgen 1 1/2
hond land, gegrondkaveld in 16 morgen
genaamd het Plaatsweer (O = de wed. van
Jan Adryaense Bijl; W = Marritgen Cornelis
Foppen c.s.); e) 2 1/2 hond land gelegen in
het Francken land (O = Peye Pieterse c.s.;
W = de Kerkloet); f) een voorhuis met toe
behoren in de Hoge Nesse (O = de Stoep
genaamd de Vrouwe stoep); g) 1/4 van een
huis en erf aan de Groenendijk (O =
Aryaen Aryaense Baers; W = Jan Dirck
Brantse, van de Boezemsloot noordwaarts
tot de IJssel. Huybert Danielse krijgt een
huis en erf met steeg in 6 morgen van de
stoep tot de Bakwetering of Dirck Pieterse
den Boer, verder een kamp land in de
voornoemde 6 morgen van het
toegangshek tot de heermoestige
kampsloot. Dan nog 7 hond land van de
Tienweg tot de kampsloot en Claesje
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Gerritse toe. Leendert Huybertse Vet krijgt
12 morgen land van de kampsloot en
Huybert Danielse af, tot de Tiendweg toe;
c) en b) zijn land beginnende van de
Bakwetering tot de toegang en gekavelde
werfje tot Huybert Danielse toe. Claesje
Gerritse krijgt 7 hond land, gelegen in de 6
morgen van Huybert Danielse tot de
Veenwetering, en 1/2 huisje en hoekje
akker aan hetwesteinde gelegen, plus ƒ
454 van Huybert Danielse (haar oom).
Jacob Thonisse Breur krijgt ƒ 1100 en wel
van Huybert Danielse ƒ 700, en Leendert
Huybertse Vet ƒ 400.
166
27-6-1659
Verkavelaars als in regest nr. 165 en Dirck
Pieterse den Boer komen overeen, dat D.P.
den Boer zal onderhouden 9 roeden 1/2
voetdijks van Aryaen Aryanese Baers tot
Leendert Huybertse Vet.
167
9-7-1659
Dirck Dircxe, won. Keten, Commer Dircxe
won. aan de Ouden dijk te Cralingen, Jan
Dircxe Vonck (won. alhier) kinderen en
erfgenamen van Dirck Pieters, eerlang
gewoond en overleden alhier, verkopen
aan Trijntje Senten, Neeltgen Senten en
Aryaentgen Senten (meerderjarige
dochters) 1/2 huis en erfje in het dorp van
de straat zuidwaarts tot voorn. Jan Dircxe
Vonck (O = wed. van Jan Jacobse van
Alphen; W = voorn Vonck). Prijs ƒ 550 en ƒ
75 speldegeld.
168
15-11-1659
Taxatie van een hofstede en 10 morgen 2
hond 40 roeden land in de Cromme in 2
verschillende stukken, nagelaten door Jan
Thonisse Verzijl en Leentgen Cornelisdr
zaliger zonder kinderen na te laten, in leven
gewoond te O/Y in de polder de Cromme:
a) een huis, berg, schuur, boomgaard in de
Cromme plus 6 morgen 2 hond 40 roeden
land gegrondkaveld in 17 morgen (O = Jan
Thijsse steenbakker; W = Jacob Pieterse
Cool, prijs ƒ 1320; b) 4 morgen land dito
gegrondkaveld in 16 morgen prijs ƒ 820.
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169
22-1-1660
Barber Cornelisd, wed. van Jan Thijsse
geassisteerd met Adryaen Janse, haar
zoon en voogd. 1 1/2 hond land in de Zijde
in 1/4 van 6 morgen genaamd het kadeland
ten oosten van de boezem van die van
Lekkerkerk. Prijs ƒ 243-15-0. waarvan 1/2
contant.
170
22-1-1660
Idem als regest nr. 169; verkoopt aan
Cornelis Cornelisse (won. alhier) 7 hond 7
roeden land achter de woning waar de
koper woont van de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = de kinderen en
erfgenamen van Barber Leendertse; W =
Dirck Janse Mul), prijs ƒ 1146, waarvan ƒ
870.2.0. contant.
171
8-3-1660
Pieter Adryaense Timmerman verkoopt aan
Joost Adryaense Schiltman (schout alhier)
een schuur aan de westkant van de
kerkstoep, vandaar westwaarts tot Claes
Pieterse Noorman (Z = Jan Govertse
Quick; N = de koper). Was door verkoper
gekocht van de erfgenamen van Cornelis
Jan Joosten en Dirck Janse Gansman op
5-6-1655. Prijs ƒ 1000, waarvan ƒ 400
contant.
172
8-3-1660
Schuldbekentenis behorende bij
voorgaande akte (regest nr. 171), groot ƒ
600. Hij heet nu Pieter Adryaense Schenck
Timmerman.
173
23-2-1660
Thonis Jacobse, won. Streefkerk, geeft
volmacht aan mr. Evert Maes (chirurgijn te
O/Y) om te verkopen 4 hond land
gegrondkaveld in 14 morgen naast het land
van het tuchthuis van Gouda in de
Cromme, verkopen aan Cornelis Janse
Stolck (mijn zwager) won. Kr/Y voor ƒ 330.
174
9-3-1660
Officiële transportakte van de onderhandse
verkoop als in regest nr. 173 (O = het
Breeweer, toekomende het tuchthuis; W =
Willem Mathijsse c.s.).
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175
10-3-1660
Inge Pieterse en Leendert Pieterse (broers,
won. alhier) verkopen aan Adryaen
Cornelisse Wielmaker (won. alhier) erfjes in
de Zijde buitendijks van de IJssel tot de dijk
(O = Steven Jans Mul; W = Jan Pieterse
Wagemaker), prijs ƒ 220. Omdat voorn.
koper van het erfje wettelijk is
aangesproken in geval van naasting door
Jan Pieterse Besemer (wagenmaker) x
Annigje Egbertse, zijnde de volle nicht van
de voorn. verkopers, treedt de koper
hiervoor terug.
176
11-3-1660
Jan Sijbrantse, Crijntgen Sijbrantse,
Marritgen Sijbrantse, Aryaentgen Joris,
wed. van Leendert Sijbrantse, geassisteerd
met Dirck Michielse, haar voogd en
Cornelis Pieterse Schoenmaker oom en
voogd van de nagelaten minderjarige
weeskinderen van Leendert Sijbrantse,
gaan onderling een kaveling aan van: a) 4
morgen land gegrondkaveld in 14 morgen
in de Zijde van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Adryaen Cornelisse
Backer den Ouden; W = de wed. van Jan
Jacobse van Alphen; b) een huis en 3
morgen land in de Zijde gemeen met Crijn
Cornelisse Timmerman van de dijk
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Steven Janse Mul c.s.; W = de kinderen
van Pieter Leendertse. Jan Sijbrantse en
Adryaentgen Joris en Cornelis Pieterse in
zijn hoedanigheid, krijgen a). Crijntgen en
Marritgen Sijbrantse krijgen b). De vader
resp. grootvader is Sijbrant Leendertse.
177
1-4-1660
Jan Sijbrantse Schoenmaker (won. alhier)
is schuldig aan Joost Adryaense Schiltman
(schout alhier) ƒ 125 wegens geleend geld,
rente 4%. Als onderpand 1/4 van een huis
in het dorp van de straat zuidwaarts tot Jan
Cornelisse Schoenmaker (O = Jan Janse
de Roy; W = mr. Evert Maes). Verder 1/4
van een erfje aan de oostkant van de
kerkstoep van de dijk wetering en nog 2
morgen land gegrondkaveld in 14 morgen
(O = Adryaen Cornelisse Back de Ouden;
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W = de wed. van Jan Jacobse van Alphen,
afgelost 26-2-1661.
178
5-8-1660
Jan Willemse (won. alhier) is schuldig aan
Marya Cornelisdr Molenaar (minderjarige
dochter van Cornelis Willemse Molenaar) ƒ
400 wegens geleend geld, haar voogd is
Maerten Pieterse Crom. Als borg treedt op
Ingetgen Geen, laatst wed. van Michiel
Huybertse (won. alhier)
179
16-8-1660
Lijsbet Cornelisdr, wed. van Inge Pieterse
Peyen, won. in de Lage Nesse,
geassisteerd met Jacob Ingens, haar zoon
en voogd. Verkoopt aan Pieter Cornelisse
Foppens, haar broer. Een erfje en 3
akkertjes daarachter gelegen in de Lage
Nesse, van de IJssel zuidwaarts tot de
dijkwetering toe (O = Andries Heyndricxe;
W = de koper c.s. Prijs ƒ 250.
180
23-8-1660
Taxatie van 1/3 van 10 hond hooiland in de
Cromme gegrondkaveld in ... (niet
ingevuld) morgen van de Oudelandse weg
zuidwaarts tot de Boezemkade (O = Willem
Mathijse; W = Jan Mathijse), nagelaten
door Geertgen Pieterse zal.
181
23-8-1660
Taxatie van 1/4 van een huis en erf in het
dorp van de dijk of straat zuidwaarts tot
Joost Adryaense Schiltman (schout) (O =
Joost Adryaense Romeyn; W = voorn.
schout), nagelaten door Aeffgen Meeuse,
zonder kinderen, prijs ƒ 120.
182
26-8-1660
Adryaen Cornelisse Buys (nu won. aan de
's-Gravenweg te N/Y) verkoopt aan Fop
Cornelisse (zijn zwager, won. in de
Cromme) een huis, berg, schuur en erf van
de Bakwetering noordwaarts tot de IJssel
(O = Adryaen Thonisse Snoeyen; W = de
kinderen van Claes Janse), prijs ƒ 1200 ƒ
400 contant.
183
27-8-1660
Idem verkoopt aan Willem Pouwelse
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Capiteyn (won. Berkenwoude) een kamp
hooiland en een rijsakker groot 8 hond in
de Cromme, vandaar tot de kampsloot van
de kinderen van Claes Janse (O = Adryaen
Thonisse Snoeyen; W = Claes
Abrahamse), prijs ƒ 700, 1/3 contant.
184
6-9-1660
Jan Pieterse Luyt, Leendert Pieterse Luyt,
Jan Stevense x Duyffgen Pieterse Luyt
(won. alhier), Jan Crijnen x Aefgen Pieterse
Luyt (won. Achterbroek), Trijntgen Pieterse
(gewezen wed. van wijlen Meeus Claesz,
geassisteerd met Bastiaan Jansz, haar
man) en Gerrit Ckaesse als voogd van
Claes Meese, Pieter Meese en Aeltgen
Meese zijn nagelaten minderjarige
weeskinderen van de voornoemde Meeus
Claesse (won. Bergambacht). Allen
kinderen en Kleinkinderen van wijlen Pieter
Leendertse Luyt en Jefgen Janse, in leven
won. en overl. in de Cromme, gaan een
grond kaveling aan; a) 12 morgen 4 hond
50 roeden land in de Cromme
gegrondkaveld in 20 morgen (O = Cent
Cornelisse Decker c.s.; W = Wijve Brantse;
b) 5 morgen land idem i?h weer land van
Wijve Brantse van de IJssel tot de
landscheiding; c) 6 morgen 3 hond land en
de helft van een huis in de Zijde (O = Dirk
Janse Mul; W = Aryaentgen Aryaense). Jan
en Leendert Pieterse, krijgen a) met huis,
berg, schuur. Trijntgen Pieterse, wed. en
haar minderjarige kinderen krijgen (b), Jan
Stevense krijgt (c), Jan Crijnen krijgt alle
penningen in de boedel bevonden.
185
18-9-1660
Elias van der Ven (gewoond hebbend in
O/Y) verkoopt aan mr. Pieter van Driel
(koopman te Rotterdam): a) Een huis en
erf, in het dorp van de dijk noordwaarts tot
de IJssel (O = Pieter Janse van Stralen; W
= Steven Janse Mul; b) 4 hond land, nu
gebruikt als boomgaard aan de westkant
van de Kerkweg (Z = Herman Janse; N =
Heyndrick Bastiaanse Braeff). Verder alle
volgens koopcedulle d.d. 18-8-1657, prijs ƒ
1800.
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186
25-9-1660
Mathijs Jorisse (won. alhier) is schuldig aan
Claes Gerritse Slootmaker (won. alhier) ƒ
100 wegens betaling van matriaal aan huis
en erf, rente 5%. Als onderpand een huis
en erf in het dorp van de dijk af
noordwaarts tot Leendert Janse Cors.
187
12-10-1660
Taxatie van 1 morgen 4 hond land en huis,
berg, schuur in de Geer, gegrondkaveld in
18 morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Pieter Jacobse c.s.;
W = Pieter Willemse Vaendrader c.s.
Nagelaten door Cornelis Aertse Molenaar,
zonder wettige erfgenamen.
188
12-11-1660
Dirk Janse, won. Kr/Y verkoopt aan
Cornelis Jacobse zijn zwager. 4 hond 20
roeden land in de Lage Nesse in 7 morgen
land (O = Nanne Cornelisse; W = Pieter
Jacobs Roeloffse), prijs ƒ 470.
189
12-11-1660
Aert Cornelise Davivt, Cornelis Janse
Bouwman, Cornelis Jacobse Sost, Stoffel
Cornelisse en Gerrit Janse en voorn.
Stoffel in opdracht van Cornlis Jorisse, als
bij het standsbestuur van Rotterdam
gestelde voogden over de kinderen van
Leendert Janse en Aechje Jans, Leentgen
Cornelisdr mitsgaders Cornelis Cornelisse
Steenman en nog in opdracht van Jan
Cornelisse Steeman. Gaan kavelen, de
partijen land in de Lage Nesse, nagelaten
door wijlen Nanne Cornelisse: a) Aert
Cornelisse Davidt krijgt van voorn. Stoffel
Cornelisse c.s. zuidwaarts tot de Tienweg;
b) Idem van de steenweg zuidwaarts tot
Cornelis Bouwman; c) een kamp hooiland
van Cornelis Jacobse, zuidwaarts tot voorn.
Stoffel kavel; d) een heermoeskamp van
voorn. Stoffel tot Cornelis Janse Bouwman
toe. Cornelis Janse Bouwman krijgt: e) Een
kamp land van Aert Cornelisse Davidt tot
de heermoeskamp, een kamp hooiland van
Aert Davidt tot de Veenwetering, een
heermoeskamp van Aert Cornelisse tot de
Veenwetering. Cornelis Jacobse Sost krijgt:
h) een kamp weiland van de Bakwetering
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tot Stoffel Cornelisse. Een kamp hooiland
van voorn. Stoffel tot de landscheiding, een
kamp heermoes van Bouwman tot Stoffel.
Stoffel Cornelisse krijgt een kamp weiland
van Cornelis Sost tot Aert Cornelisse. een
kamp hooiland van Sost tot Aert
Cornelisse. Cornelis Jacobse Bouwman
idem 4 roeden naar de dijk toe en de werf
van Aert Davidt noordwaarts tot Stoffel.
Cornelis Sost 4 roeden dijk (O = Ary
Cornelisse; W = Cornelis Bouwman).
Stoffel Cornelisse etc. deel van de werf van
de kavel Bouwman tot de 4 roeden naar de
dijk toe.
190
12-11-1660
Kopie akte. Jan Cornelisse Schout geeft
volmacht aan zijn broer Cornelis Steenman
in verband met de nagelaten boedel van
hun oom zal. Nanne Cornelis d.d. 28-111658. Dirk Jacobse, Cornelis Cornelisse
Steeman voor zichzelf en in opdracht van
Jan Cornelisse Steenman, Cornelis
Jacobse (won. Achterbroek), als oom en
voogd van Thonis Janse en Aeryaentgen
Jans, nagelaten minderjarige weeskinderen
van Jan Jacobse Louter, erfgenamen van
wijlen Nanne Cornelisse, gewoond
hebbende in de polder Lage Nesse,
verkopen aan Cornelis Jacobse Sost (won.
alhier) a) Eerst Dirck Jacobse 1 hond 50
roeden land; b) Cornelis Cornelisse en Jan
Cornelisse Steenman 4 hond 36 roeden
land; c) Cornelis Jacobse 3 hond 38 voet
land, gegrondkaveld in 10 morgen van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Aert Cornelisse Davidt; W = de
koper.Prijs ƒ 700, per morgen dus totaal ƒ
1080.
191
1-8-1658
Kopie akte. Gerrit Janse en Stoffel
Cornelisse, metselaars, zijn voogden over
de nagelaten weeskinderen van Barent
Cornelisseansdr, d.d. 24-2-1645
weeskamer te Rotterdam.
192
13-11-1660
Kopie akte. Stoffel Cornelisse (metselaar)
en Cornelis Joris (arbeider) zijn voogden
over het nagelaten weeskind van wijlen
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Leendert Janse (varende man) en
Pieternelle Jansdr d.d. 13-1-1651,
weeskamer Rotterdam.
193
24-5-1659
Kopie akte. Verleden voor notaris Jacob
Duyfhuisen te Rotterdam. Cornelis Joris
(stadsarbeider te Rotterdam) voogd over
Joris Leendertse, waarvan de vader was
Leendert Janse, stelt aan tot voogd Stoffel
Cornelisse (metselaar te Rotterdam), om
met de andere erfgenamen van wijlen
Nanne Cornelisse (overl. te O/Y, zijn
oudoom) te verkopen.
194
12-11-1660
Wigger Aryaense van der Tack, Arien
Thonisse, Arien Pouwelse, Dirck Jacobse,
Merritgen Jans, Leentgen Cornelisdr,
Stoffel Cornelisse, mede in opdracht van
Cornelis Jorisse (beiden won. te
Rotterdam) als aangestelde voogden over
Joris Leendertse, zijnde het minderjarige
weeskind van wijlen Leendert Janse en
Pieternella Jans (hier mede present),
verder Stoffel Cornelisse en Gerrit Janse,
beiden als voogden over Jacobus
Barentse, Merritgen Barentse, zijnde
minderjarig weeskinderen van Barent
Cornelisse en Aechje Jansdr, en Jan
Pieterse Soeting, allen erfgenamen van
Nanne Cornelisse (won. O/Y in de Lage
Nesse), verkopen aan: a) Aert Cornelisse
Davidt, Wigger Aryaense van der Tack en
Aryen Thonisse, 1 hond 25 roeden land; b)
Idem en Jan Pieterse Soeting, 1 morgen 56
roeden 4 voet; c) Aryaen Pouwelse 2 hond
62 roeden land; d) Dirck Jacobse 1 hond
88 roeden land; e) Marritge Janse 2 hond
28 roeden 4 voeten; f) Leentgen Cornelisdr
2 hond 18 roeden 10 voet; g) Stoffel
Cornelisse en Cornelis Jorisse 3 hond 38
roeden 4 voet land; h) Stoffel Cornelisse en
Gerrit Janse 3 hond 20 roeden 4 voet land.
te samen 4 morgen 26 roeden land in de
Lage Nesse, gegrondkaveld in 10 morgen
land, van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = voorn. koper; W =
Cornelis Jacobse Sost. prijs ƒ 700 per
morgen totaal ƒ 2841 1/2 contant.
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195
19-11-1660
Nanne Janse Kors, Cornelis Janse Kors,
Aryen Janse Kors (won. in de Geer),
kinderen en erfgenamen van Jan
Leendertse Kors en Crijntgen Nanningsdr,
won. en overl. in de Geer. Hebben op
zaterdag 13 november 1660 onderling
verkaveld: a) huizing, schuren en 14
morgen 4 hond 75 roeden land in de Geer,
gegrondkaveld in 18 morgen, van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Adryaen Huybertse c.s.; W = de
erfgenamen van Willem Adryaense
steenbakker); b) een huis, berg, schuur eh
12 morgen land daar achter, van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Pieter Dircxe de Jonge; W = Adryaen
Symonse). Adryaen Janse Kors krijgt
huizing en schuren aan de oostkant van de
18 morgen plus de oosterhelft van de
landerwoning van de Tiendeweg
noordwaarts tot de IJssel, verder de helft
van de hooilanden van de halve kampsloot
onder de Tiendweg van Baeltgen
Cornelisse (wed. van Leendert Adryaense),
af zuidwaarts tot de landscheiding toe.
Nanne Janse en Cornelis Janse Kors
krijgen te samen de wederhelft van voorn.
land van (a) van halverwege de Tiendeweg
noordwaarts tot de IJssel. Verder nog de
voornoemde huizing, berg, schuur, en de
12 morgen daarachter gelegen.
196
11-12-1660
Pieter Adryaense Timmerman (won. alhier)
verkoopt aan Sent Adryaense Backer 1/18
deel van een huis en erf in het dorp
buitendijks van de dijk af noordwaarts tot
de IJssel (O = Cornelis Pouwelse
Schuytenvoerder; W = Adryaen Leendertse
Verwaal, afkomstig van wijlen Neeltgen
Crijnen, zijn tante, prijs ƒ 106.
197
14-12-1669
Adryaen Eeuwoutse de Lange (won.
Delfshaven) verkoopt aan Jan Dircxe Vonk
3 morgen land in de Zijde, gegrondkaveld
in 14 morgen van de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = Adryaen
Cornelisse Back; W = de wed. van Jan
Jacobse van Alphen), hem aangekomen

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

van Willemgen Cornelisse, alsmede bij de
weduwe en erfgenamen van Jasper
Cornelisse, prijs ƒ 2700.
198
16-12-1660
Dirck Willemse Creuck (nu won. te N/Y)
verkoopt aan Claes Janse Palesteyn (won.
alhier) 3 morgen hooiland in de Lage
Nesse gegrondkaveld in 12 morgen van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Cornelis Pieter Maartense c.s.; W =
Cornelis Thonisse), prijs ƒ 2030, waarvan
1/3 contant.
199
16-12-1660
Idem verkoopt aan Adryaen Sentense een
hoek hennepwerf binnendijks van de sloot
noordwaarts tot de dijksloot en 1/4 van een
buitendijkse griend en zelling, prijs ƒ 600
1/3 contant.
200
16-12-1660
Pieter Cornelisse x Maritge Sijbrantse,
Crijntgen Sijbrantse geassisteerd met mr.
Evert Maes (chirurgijn alhier), Aerjaentgen
Jorisd., wed. Leendert Sijbrantse
geassisteerd ,et Evert Maes, Jan Sijbrantse
tevens in opdracht van de minderjarige
weeskinderen van Leendert Sijbrantse,
allen kinderen en kleinkinderen van Sijbrant
Leendertse Schoenmaker zaliger, verkopen
aan Thonis Meeus 1/14 deel van 8 morgen
land met werven daar in gegrondkaveld in
8 morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Steven Janse Mul;
W = Adryaen Cornelisse Meester, prijs ƒ
600.
201
20-12-1660
Emmitgen Thoornsdr (wed. van Wouter
Cornelisse den Boer, substituut schout
alhier), geassisteerd met de schout,
verkoopt aan Jan Fijck, 1/2 gang, schuur,
boomgaard, timmeragie, de andere helft is
van de koper, beneden aan de werkstoep
van de Bakwetering noordwaarts tot
Aryaentgen Dingemans c.s (O = de
boomgaard; W = de steeg of gangpad met
de Kerkstraat en Ary Sijbrantse
erfgenamen), prijs ƒ 250.
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202
20-12-1660
Jan Dircxe Vonck verkoopt aan Jan
Jacobse Grutter (won. tegenwoordig alhier)
een werfje en uiterdijk in de Zijde
gegrondkaveld in 14 morgen van de
Bakwetering af noordwaarts tot de IJssel
(O = de kinderen van Sijbrant Leendertse;
W = de wed. van Jan Jacobse van Alphen,
prijs ƒ 900, en ƒ 50 speldegeld.
203
27-12-1660
Huybert Cornelisse als broer, en Joost
Lambertse als voogd over de 5 nagelaten
minderjarige weeskinderen van wijlen
Cornelis Janse x Trijntgen Aryaense mede
present, won. Rotterdam. Sijbrantse
Bouwense, Merritgen Bouwense en
Sentgen Bouwense beide geassisteerd met
de schout en gekozen voogd. Adryaen
Claess de Jonge x Aechje Bouwense en
voorn. Joost Lambertse als schoonvader
en voogd over de 5 nagelaten minderjarige
weeskinderen van Cornelis Bouwense.
Mitsgaders Cornelis als broer en voogd van
zijn minderjarige broers en zusters, allen
kinderen van wijlen Cornelis Bouwense.
alle erfgenamen van wijlen Aeffgen
Meeuse, verkopen aan Huybert Cornelisse
de helft van 1/3 huis en erf in het dorp van
de straat af zuidwaarts tot Joost Adryaense
Schiltman (O = Jacob Adryaense Romeyn;
W = met de wederhelft van Pieter Gerritse
Metselaar), prijs ƒ 350.
204
10-4-1661
Roeland Pieterse Versloot (won. alhier)
verkoopt aan Heyndrick Bastiaanse Graeff
(won. alhier) 1 morgen land in de Zijde
gemeen met 2 morgen gegrondkaveld in
1/4 land groot 6 morgen van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Adryaen Pieterse van der Zijde,; W =
Cornelis Janse op 't Schoor, prijs ƒ 1038.
205
14-1-1661
Jan Janse de Roy (Smit won. alhier)
verkoopt aan Adryaen Cornelisse
Ulielmaker (won. alhier) het ooster gedeelte
van zijn huis en erf in het dorp van de dijk
af zuidwaarts tot de boomgaard en de erf
van mr. Evert Maes (O = Evert Hermanse
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(kleermaker); W = zijn gedeelte vant huis,
prijs ƒ 1100 100 contant, afgelost 9-101705
206
14-1-1661
Schuldbekentenis behorende bij
voorstaand regest nr. 205.
207
20-1-1661
Leendert Janse Cors geven uit in erfpacht
aan Marritge Bouwense wed.van
Corstyaen Thonisse en Aryaentgen Jansdr,
wed van Cornelis Wouterse, beide (won.
alhier) iedervoor de helft. Een erf
noordwaarts van de woning van de
comparant van de dijk af noordwaarts ter
lengte van 13 voet en ter breedte 13 voet
(O = voorn. comparant; W = de steeg).
208
2-2-1661
Cornelis Gerritse Timmerman (won. alhier)
verkoopt aan Sent Adryaense Backer (won.
alhier) 1/2 huis en erf in het dorp
buitendijks van de dijk af noordwaarts tot
de IJssel (O = Cornelis Pouwelse
Schuytevoerder c.s; W = Adryaen
Leendertse van der Wael.
209
7-2-1661
Jan Sijbrantse, Pieter Cornelisse x Maritge
Sijbrantse, Crijntgen Sijbrantse (wed.
geassisteerd met mr. Evert Maes),
Aryaentgen Joris (wed. van Leendert
Sijbrantse, geassisteerd met Dirck
Michielse) en Leendert van Zijl (schout van
Capel, als Oppervoogd en Cornelis
Pieterse Schoenmaker als voogd over de
minderjarige kinderen van voorn. Leendert
Sijbrantse, allen kinderen en kleinkinderen
en erfgenamen van wijlen Sijbrant
Leendertse, verkopen aan Heyndrik
Bastiaanse Graeff (won. alhier) 2 morgen
hooi- en weiland in de Zijde in een 1/4 van
6 morgen gemeen in de afgekavelde 3
morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Adryaen Pieterse
van der Zijde; W = Cornelis Janse op 't
Schoor, Prijs ƒ 2016.
210
7-2-1661
Crijntgen Sijbrantse geassisteerd met Evert
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Maes, Pieter Cornelisse Cleermaker x
Merritge Sijbrantse, Aerjaentgen Jorisdr
(wed. van Leendert Sijbrantse,
geassisteerd met Dirck Michielse) en
Leendert van der Zijde, en Cornelis
Pieterse Schuytervoerder, als oppervoogd
over de kindren van Leendert Sijbrantse,
allen kinderen en erfgenamen van Sijbrant
Leendertse verkopen aan Jan Sijbrantse
3/4 van en kooi en erfje alhier aan de
oostkant van de Kerkweg, waarvan 1/4
door zijn vader gekregen heeft, prijs ƒ 230.
211
7-2-1661
Fam Sijbrantse in akte 209 d.d. 7/2-166,
verkopen aan de daarin vermelde Cornelis
Pieterse Schoenmaker voogd over de
kinderen, won. Kr/Y. Een huis enerf in het
dorp van de straat af zuidwaarts tot Jan
Cornelisse Schoenmaker (O = Jan Janse
de Roy; W = mr. Evert Maes. Prijs ƒ 1320.
212
11-2-1661
Leendert Janse Conijn, won. H.berg,
Verkoopt aan Jacob Cornelisse Roos (won.
alhier) 2 morgen 2 hond 40 roeden land in
de Lage Nesse, gegrondkaveld in 12
morgen gemeen met 9 morgen alwaar de
koper woont. Van de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = de woning van
wijlen Louris Janse steenbakker; W = de
wed. van Maarten Pieterse Boer.
213
11-2-1661
Pieter IJsbrantse (won. alhier) verkoopt aan
Jacob Cornelisse Roos (won. alhier) 1
morgen 2 hond 40 roeden land in de Lage
Nesse, gegrondkaveld in 12 morgen (koper
woont daar), van de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = de hofstede van
wijlen Louris Janse steenbakker; W = de
wed. van Maarten Pieterse Boer), prijs ƒ
1260, waarvan ƒ 300 contant, de koper
moet dit geld bij hem onder intrest houden
a 4 st. totdat Huych Pieterse, zijn zoon
verwekt bij wijlen Lijsbeth Cornelisse,
meerderjarig zal zijn.
214
19-2-1661
Jan Sijbrantse (won. alhier) voor 1/2
Aryaentgen Jorisd., wed. van Leendert
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Sijbrantse geassisteerd met Dirck
Michielse, Leonhard van Zijl (schout van
Ca/Y en Oppervoogd) en Cornelis Pieterse
Schoenmaker als voohgd over de
minderjarige weeskinderen van voorn.
Leendert Sijbrantse zal, allen kinderenen
erfgenamen van Sijbrant Leendertse
Schoenmaker. Vercopen aan Jan Dircxe
Vonck 4 morgen land in de Zijde
gegrondkaveld in 14 morgen van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Adryaen Cornelisse Back den Oude; W =
de wed. van Jan Jacobse van Alphen). Bij
proces voor het Hof van Holland is beslist,
dat de verkoper een 1/2 morgen land mag
behouden, verder zal de koper buiten
kosten van de verkoper het proces moeten
vervolgen als Dirck Gerritse Luyt als
erfgenaam van Willem Aryaense is
sustinerende en de kosten daarvan,
benevens Crijntgen en Merritge Sijbrants
mergens gelijk te lasten en te dragen, prijs
ƒ 2600.
215
7-3-1661
Leendert Huybertse Vet (won. alhier)
verkoopt aan Dirck Janse Bercouwer, 6
hond rijsland in de Boezem van de Hoge
Nesse in het Vlaminck weer, beginnende 1
morgen rijsland van Pieter Cornelis Foppen
tot Crijn Jacobse (O = de kinderen van
Adryaen Pieterse Peye; W = de koper),
prijs ƒ 1000.
216
21-3-1661
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Pieter Adryaense Verbie (alhier
zonder erfgenamen overleden): a) 1/6 van
de steenplaats met huizing, loodsen etc. in
de Cromme van de Bakwetering
noordwaarts tot de IJssel, prijs ƒ 275; b)
1/6 van 10 hond land in de Cromme
gegrondkaveld in 14 morgen van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Aryaen Janse Timmerman c.s.; W = Jan
Wiggertse Backer), prijs ƒ 105.
217
28-3-1661
Aryaen Leendertse van der Wael (won.
alhier) is schuldig aan Liedewij Gerritse,
wed.van Cornelis Janse Ruychooft (won.
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alhier) ƒ 400 afkomstig van een obligatie
groot ƒ 100 en ƒ 300 geleend geld, rente
4%. Als onderpand een huis en erf in het
dorp van de dijk noordwaarts tot de IJssel
(O = Sent Adryaense Backer; W = Dirck
Gerritse Luyt).
218
28-3-1661
Dirck Janse Bercouwer (won. alhier) geeft
6 hond rijsland in de Hoge Nesse aan Sent
Cornelisse Quant. Dit wegens aanspraken
op naasting van voorn. Quant op 21-31661. had Bercouwer gekocht van
Leendert Huybertse Vet (zie regest nr.
215). Quant neemt de schuld van ƒ 1000
over.
219
5-4-1661
mr. Evert Maes (won. alhier) in opdracht
van Adryaen Marcus Barm (won. Delft,
timmerman) Adolf Philipse Croonmeter
(korenmeter) x Jefgen Marcus Barm en
Caspar Jacobse (Cleermaker) x Lijsbeth
Marcus Barm (beiden, won. Rotterdam)
volgens volmacht 8-3-1661 gepasseerd
voor notaris Jacobus Delphus te
Rotterdam. Verkoopt aan Wouter
Cornelisse 3/4 van een huis en erf in het
dorp aan de westkant van de Verkenstoep
(de resterende 1/4 eigendom van de
koper). Prijs ƒ 339, erfpacht 10 st. ten
gunste van Kr/Y.
220
5-4-1661
Wouter Cornelisse is schuldig aan Eldert
Senten ƒ 400, wegens geleend geld, rnte 4
st.. Als onderpand een huis en erf op de
Verkenstoep, van de stoep zuidwaarts tot
het pad en erf van de gemene ambacht van
O/Y.
221
9-5-1661
Heyndrick Lambertse, won. Gouderak, in
opdracht van Jan Heyndricxe in der Hoeve
x Maertgen Lambertse, won. Reeuwijk,
Aert Cornelisse x Annetgen Lambertse,
Thoontgen Willemse, wed. van Cors
Lambertse. hadden op 15-5-1656
eigendommen verkocht aan Sent
Cornelisse Quant en Leendert Huybertse
Vet ieder de helft. Is vergeten in die
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transportakte te schrijven, dat zij een
overpad zouden hebben op het land van
Leentgen Sent Aertse, zoo als op ll-4-1636
bij de verkaveling bepaald is. Dit wordt nu
hier mede recht gezet.
222
13-5-1661
Adryaen Cornelisse Buys, nu, won. N/Y.
verkoopt aan Willem Gerritse Ganseman
(won. alhier) 4 1/2 hond weiland min 13 1/2
roeden land in de Cromme met een woning
daar op Fop Cornelisse nu woont. Van de
Tienweg niirdw, tot de 1.2 kampsloot, prijs
ƒ 400.
223
13-5-1661
Pieter Cornelisse Cleermaker x Marritge
Sijbrantse, won. Bergambacht. Verkoopt
aan Cornelis Gerritse Timmerman (won.
alhier) 1/4 van 6 morgen land en de helft
van een huis en erf en werf (de andere helft
behoord aan Crijntgen Sijbrantse in het
dorp, van de dijk af zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = de erfgenamen van
Steven Janse Mul; W = de kinderen van
Pieter Leendertse.
224
14-5-1661
Adryaen Janse Roock (won. alhier)
verkoopt aan Floris Heyndricxe, won.
Berkenwoude, 2 morgen land in de
Cromme in het Quackweer van de
Oudelandse weg zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Jan Mathijsse
steenbakker; W = de wed. van Willem
Adryaense steenbakker), prijs ƒ 865, 1/3
contant.
225
14-5-1661
Adryaen Adryaense Baers, weduwnaar van
Neeltgen Dircxe, Dirck Aryaense Baers,
Willem Adryaense Baers, Aryaen Aryaense
baers de Jonge, Leendert Maertense x
Ingetgen Aryaense, welke vervangende
voor Gerrit Willemse Schuylinck x Merritge
Aryaense, allen kinderen van voorn.
Aryaen Aryaense en Neeltgenb Dircxe,
verkopen aan Leendert Thonisse (won.
alhier) een huis en erf en rijsveld aan de
Groenendijk (O = Willem Adryanese; W =
Pieter Heyndricxe wed.). Prijs ƒ 650.
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226
27-5-1661
Neeltje Jansd., wed. van Pieter Willemse
Creuck geassisteerd met Thonis Pieterse
(won. alhier) verkoopt aan Reynger
Willemse Creuck de westkamer van haar
huis met het boomgaardje aan de westkant
gelegen, van het vierkant van de
binnenkant van de dijk zuidwaarts tot de
middelmuur van het huis. De boomgaard
van de dijk noordwaarts tot de Bakwetering
toe (O = de achterkant van het huis; W =
Cornelis Thonisz). prijs ƒ 475.
227
6-6-1661
Merritgen Gielend., wed. van Thonis
Leendertse steenbakker (won. alhier) in de
Hoge Nesse, geassisteerd met Pieter
Thonisse, haar zoon, is schuldig aan
Juffrouw Maria van Zoelen, won. Gouda, ƒ
1500 wegens geleend geld, rente 5%. Als
onderpand, haar steenplaats bestaande uit
huis, loodsen, etc. aan de Groenedijk.
Verder 3 morgen 5 hond land in de Hoge
Nesse gegrondkaveld in 10 morgen (O =
Ary Senten; W = Leendert Huybertse Vet).
Verder 5 morgen land gegrondkaveld in 10
morgen in de Hoge Nesse (O = Jan
Jacobse Pols; W = Jan Brantse
Timmerman te Gouderak), afgelost 20-51677.
228
6-6-1661
Thonis Pieterse Oudenaarde (won. alhier)
is schuldig aan Willem Gerritse Ganseman
ƒ 350, afkomstig van een obligatie groot ƒ
300 d.d. 28-5-1656 gepasseerd voor
notaris Thonis Janse Verve te Gouda en ƒ
50 geleend geld, rente 4%.. Onderpand
een huis in de Cromme op de
Berkenwoudse boezem tegen de
Oostervliet naastgelegen bij Leentgen
Frans in de Cromme, afgelost 5-3-1685.
229
24-6-1661
Cornelis Aertse Molenaar in leven won. in
de Geer, nagelaten een huis, berg, schuur,
uiterland en 8 morgen 3 hond land in de
Geer, gegrondkaveld in 18 morgen van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Pieter Adryaense Medelen; W = Pieter
Willemse Vaendrager. Verder 8 morgen 2
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hond land is ook erfgenaam Willem Aertse
Hol, voor 1/4 en Jan Pieterse Vlaminck
voor 1/10.
230
28-6-1661
Op verzoek van de., wed. en kinderen van
Adryaen Symonse (onlangs overl. alhier)
Getaxeerd de helft van 12 morgen land in
de Geer van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = de kinderen van Jan
Leendertse Cors zal.; W = de kinderen van
Claes Janse, Prijs ƒ 1340.
231
30-6-1661
Bartholomeus Janse Braet, schoenmaker,
won. H.berg, in opdracht van Lena Goris,
vrouw van Pieter Lievens (won. te Leiden),
gepasseerd voor notaris Hendrik Melchior
Braeser te Leiden d.d. 1-1-1661. Verkoopt
aan Willem Aertse Hol 1/8 van 8 morgen 2
hond land met huis, berg, schuur in de
Geer, gegrondkaveld in 10 morgen van de
IJssel af zuidwaarts tot de landscheiding
toe (O = Pieter Adryaense Medelen; W =
Pieter Willemse Vaendrager), prijs ƒ 688.
232
13-8-1661
Jan Govertse (won. alhier) erfgenaam van
een 1/10 part van een huis, schuur, berg,
werven, visserijen, plus 10 morgen 2 hond
40 roeden land, nagelaten door Jan
Thonisse en Leentgen Cornelisse. Als med
Leentgen Jacobse, wed. van Aert
Cornelisse Davidt, geassisteerd met
Cornelis Jacobse Sost, Maertgen Senten,
Evert Senten, Cornelis Pouwelse, IJsbrant
Willemse Bostelman, Willemtgen Thonisd.
Wigger Aryaense van der tack en tevens
voor Adryaen Thonisse Waert won. te
Streefkerk, allen erfgenamen voor de
resterende 9/10 parten van voorn. huizing
en landerijen. Zij gaan kavelen.
233
13-8-1661
Leentgen Jacobse, wed. van Aert
Cornelisse Davidt geassisteerd met
Cornelis Jacobse Sost voor 1/4, Maerten
Senten en Evert Senten, samen voor 1/4,
Cornelis Pouwelse, Isbrant Willemse
Bostelman, 36 Willemtgen Thonisd. Wigger
Adryaense van der tack, tvens ten gunste
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van Adryaen Thonisse voor 1/2 alle
erfgenamen van Jan Thonisse Verzijl en
Leentgen Cornelisse, overl, alhie, verkopen
aan Andries Mathijsse Crom, 9 morgen 2
hond 40 roeden land met huis, berg,
schuur, visserij, boomgaard in de Cromme
gegrondkaveld in 2 werven land, van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Jan Mathijse steenbakker; W =
Cornelis Senten Besemer), prijs ƒ 520.
234
29-8-1661
Taxatie van nagelaten goederen van Pieter
Aryaense Reye (zonder erfgenamen
overleden): a) de helft van een klein huis
en erf in de Lage Nesse aan de zuidkant
van Adryaen Franse, ƒ 36; b) de helft van 6
morgen land in de Lage Nesse (O = de
wed. van Maerten Pieterse Boer; W =
Abraham Andriese van der Horde) ƒ 615;
c) de helft van 2 morgen 50 roeden land in
de Hoge Nesse in het Vlaminck weer van
de IJssel tot de landscheiding toe (O =
Pieter Cornelis Foppen; W = het Francken
land, ƒ 120.
235
10-10-1661
Taxatie van nagelaten goederen van Aert
Cornelisse Davidt (alhier overleden in de
Lage Nesse zonder erfgenamen): a) de
helft van 5 morgen 4 hond 50 roeden land
met een huis in de Lage Nesse van de
IJssel af zuidwaarts tot de landscheiding
toe (O = Abraham Adryanse van der
Horde; W = Cornelis Janse Bouwman),
belast met Schoordijk; b) de helft van 4
morgen 3 hond 70 roeden land in de Lage
Nesse van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = hetvoorn. weer; W =
Cornelis Jacobse Sost, prijs ƒ 580.
236
14-10-1661
Adryaen Cornelisse Buys (nu won. N/Y)
verkoopt aan Huybert Leendertse Boertjes
(won. alhier) 5 1/2 hond land met een
hennepwerf daar in in de Comme
gegrondkaveld in 12 morgen van de
kampsloot en Fop Cornelisse af tot Claes
Janse kinderen toe (O = Adryaen Thonisse
Snoeyen; W = Claes Abrahamse), prijs ƒ
225 1/3 contant.
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237
26-10-1661
Taxatie van de helft van 29 morgen 3 hond
land met timmeragie nagelaten door
Eefgen Cornelisd, won. in de Geer zonder
erfgenamen na te laten. a) Westwaarts van
Huych Foppen weer, de helft van een huis
en 14 morgen in de Cromme (O = Huych
Foppen weer. prijs ƒ 1376; b) de helft van
een huis en 10 morgen 5 hond lamd
gelegen naast voorb. ƒ 1015; c) de helft
van 3 morgen 4 1/3 morgen land met
timmeragie etc. naast de 10 morgen 5 hond
land ƒ 355; d) de helft van 8 1/2 hond land
ten westen van voornoemde 3 morgen 3
hond 50 roeden in het Jan Senten weer.
238
15-11-1661
Willemken Cornelisdr (wed. van Crijn Janse
Stenbacker, geassisteerd met Jan Crijnen,
haar zoon en voogd) verkoopt aan
Leendert Jacobse Lagewaart (won. alhier)
de helft van een huis en erf in het dorp, de
andere helft is van Heyndrick Aertse
Wever. Van de Middelmuur van Heyndrick
Aertse Wever, oostwaarts tot het erf van
het gemene ambacht toe (Z = Aryaentgen
Dingeman; N = de ambachtsschool steeg),
prijs ƒ 250.
239
30-11-1661
Jan Geenen, Gijs Geenen x Merritge
Geenedr, Aert Cornelisse x Grietge
Geenen, won. Stolwijk, kinderen en
erfgenamen van Geen Janse, onlangs
alhier overleden. Nagelaten een huis, erf,
werf, uiterdijk met 6 morgen 75 roeden land
in de Geer van de IJssel af zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = Pieter Willemse
Vaendrager; W = Gerrit Adryaense Back.
Verder 7 hond land genaamd het Bree
weer in de Cromme (O = Willem Mathijse;
W = het Quackweer). Gijs Janse en Aert
Cornelisse krijgen samen alle verdere
roerende zaken, bestaande uit goud, zilver
etc. het landbouwgereedschap, hooi in de
berg, huisraad etc.
240
30-11-1661
Taxatie van land dat Jan Geenen bij akte
van erfscheiding (O = Gijs Janse en Aert
Corneliss zijn zwagers meer is toe bedeeld
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a) 7 hond land ƒ 285; b) 5 hond 75 roeden
land, in de Geer ggrondkaveld in 18
morgen, gedeelte van het stuk van 6
morgen 75 roeden ƒ 420.
241
7-12-1661
Jan Cornelisse Quant (won. alhier)
verkoopt aan Lijebet Pieterse, wed. van
Sent Cornelisse Quant. Een rijsakkertje
met Boezemlant in de Hoge Nesse in het
westerse Vlaminckweer, groot 11 morgen
min 1 hond land van de IJssel zuidwaarts
tot de landscheiding toe (O = het oosterse
Vlaminck weer; W = het Francken land).
242
6-1-1662
Taxatie van goederen nagelaten door Floris
Pieterse Jonggesel, zonder wettige
erfgenamen. a) 1/4 van 3 morgen 3 hond
land in de Cromme gegrondkaveld in 14
morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Willem Mathijsse; W
= Het Quackweer) ƒ 185; b) 1/4 van 10
morgen 5 1/2 hond land in de Cromme van
de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding
toe (O = de wed. van Willem Adryaense
steenbakker; W = Arie Mathijsse), ƒ 495; c)
1/4 van een huis en erf in de steenplaats
van Jan Mathijsse Backer c.s. ƒ 55; d) 1/8
van een kleine zelling in de Cromme voor
het Quack weer ƒ 12; e) 1/8 van een zelling
in de Cromme voor de woming van Pieter
Jacobse Cool (O = Willem Jan Govertse; W
= voorn. Pieter Jacobse Cool ƒ 10.
243
12-4-1662
Robbert Joosten de Bruyn (won. alhier) is
schuldig aan Eldert Senten Molenaar (won.
alhier) ƒ 200, wegens geleend geld. rente
4%. Als onderpand en morgen 4 hond 78
roeden land in de Cromme gegrondkaveld
in 14 morgen van Cornelis Wiggertse tot
Willem Aertse Hol (O = Jan Wiggertse
Backer c.s.; W = wed van Adryaen
Pieterse). Verder 1 morgen 4 hond 63
roeden land gelegen in de woning van
Adryaen Thonisse Snoeyen.
244
14-4-1662
Fop Cornelisse won. in de Cromme,
verkoopt aan Cornelis Pieter Naertense zijn
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zwager, een hoekje erf van de voorn. koper
noordwaarts tot de IJssel, verder een
hoekje dijck gekaveld voor het weer van
Willem Reynderse Creuck over de dijksloot
(O = Thonis Aelbertse; W = Merritge
Cornelis Foppen), prijs ƒ 175.
245
19-4-1662
Crijntgen Sijbrantse, wed. van Leendert
Leendertse Snoeck is schuldig aan
Leendert Janse Cors ƒ 300 wegens
geleend geld, rente 3%. Als onderpand een
1/2 huis, erf, werf en 1 morgen 3 hond land
in de Zijde, hierin gemeen met Cornelis
Gerritse Timmerman, van de dijk
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
Jan Stevense; W = de kinderen van Pieter
Leendertse).
246
1-5-1662
Cornelis Pieter Maertense, verkoopt aan
Pieter Cornelis Foppen (dienende
heemraad). Een hoekje erf aan de gemene
dijk voor een weer van 14 morgen (O = het
Plaatweer; W = het Vlaminckweer), prijs ƒ
90.
247
8-5-1662
Bastiaan Janse (won. Bergambacht) x
Trijntje Pietersdr, te voren wed. van Meeus
Claesz, mede in opdracht van Heyndrick
Davidt (schout van Bergambacht) als
oppervoogd over de minderjarige
weeskinderen van voorn. Meeus Claesse,
mitsgaders Gerrit Claese (oom van de
kinderen), verkopen aan Leendert Pieterse
en Jan Stevense 5 morgen land, hooi- en
weiland. Leendert Pieterse krijgt 2 morgen
5 1/2 hond en Jan Stevens 2 morgen 1 1/2
hond land in de Cromme gegrondkaveld in
20 morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Jan Pieterse; W =
de Vliet). Prijs ƒ 3050, waarvan ƒ 1011
contant.
248
8-5-1662
Jan Stevens en Leendert Pieterse zijn
schuldig aan Bastiaaan Jan etc. (zie regest
nr. 247) ƒ 2100, Afgelost 25-5-1665.
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249
8-5-1662
Neeltgen Sentendr, wed. van Gijsbert
Adryaense, is schuldig aan Eldert Senten ƒ
125 wegens geleend geld, rente 5% per
jaar. Als onderpand, haar huis en erf op de
kerkenstoep, van de stoep af oostwaarts tot
Gijsbert A. (Z = Joosje Joris; N = de steeg).
Afbetaald, dit wordt verklaard door Cent
Ariense, als zoon van Ary Senten, die broer
en enige erfgenaam was van Eldert Centen
250
8-5-1662
Sent Sentense Crijchsman (won. alhier) is
schuldig aan Anneken Gijsen ƒ 50, wegens
geleend geld, rente 5%. Als onderpand een
huis en erf in de Kerkenstoep, van de stoep
af zuidwaarts tot Aryaen Dingemans (N =
Trijntgen Senten c.s.).
251
16-5-1662
Dirck Piterse Boer verkoopt aan Leendert
Huybertse (won. alhier) 2 morgen land in
de Hoge Nesse (O = Giel Pieterse; W =
Jan Janse de Jonge, prijs ƒ 2850, waarvan
1150 contant.
252
17-5-1662
Neeltgen Jansd., wed. van Pieter Willemse
Creuck, geassisteerd met Cornelis Jacobse
Sost gaar voogd. Verkoopt aan Dirck Janse
Bercouwer 60 roeden rijsakker in de Hoge
Nesse (O = Crijn Jacobse; W = Ary Senten;
Z = Cornelis Jacobse Sost; N = Gerrit
Damen weeskind), prijs ƒ 40.
253
17-5-1662
Cornelis Jacobse Sost verkoopt aan Dirck
Janse Bercouwer 120 roeden land in de
Hoge Nesse in het Francken land, prijs ƒ
72.
254
17-5-1662
Lijsbeth Janse (wed. en testamentaire
boedelhoudster van Cornelis Janse
Bouwman) geassisteerd met Adryaen
Franse, haar voogd, verkoopt aan Claes
Abrahamse een werf voor het weer aldaar,
gekomen van wijlen Nanne Cornelisse in
de Lage Nesse van Cornelis Sost tot de
IJssel, prijs ƒ 310.
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255
17-5-1662
Dezelfde verkoper als in regest nr. 254,
geassisteerd met Claes Abrahamse, haar
voogd, verkoopt aan Adryaen Franse
Waert, 8 1/2 hond weiland in de Lage
Nesse, gegrondkaveld in 10 morgen van de
Veenwetering af zuidwaarts tot de wed. van
AZert Cornelisse Davidt (O = de wed. van
Aert Cornelisse Davidt; W = Cornelis
Jacobse Sost).
256
17-5-1662
Dezelfde verkoper als in regest nr. 254
verkoopt aan Dirck Janse Bercouwer 1 1/2
hond hooiland in de Lage Nesse,
gegrondkaveld in 10 morgen van de
kampsloot van de wed. van voornoemde
Davidt tot de Veenwetering toe (O = de
wed. van Davidt; W = Cornelis Sost), prijs ƒ
144.
257
31-5-1662
Jan Govertse Dijckhoff (burger te
Rotterdam) in opdracht van Adryaen Janse
Roock (won. alhier) blijkt voor notaris Isaak
de Roy te Rotterdam d.d. 29-5-1662
volgende schuldbekentenis is opgemaakt.
Ary Janse Roock is schuldig aan Jacob
Wouve ƒ 1600 wegens geleend geld, rente
5%. Als onderpand een huis, berg en 2
morgen weiland in de Cromme van de dijk
zuidwaarts tot de kampsloot en Huybert
Leendertse Boertjes (O = de wed. en
kinderen van Adryaen Symonse; W = de
wed. van Willem Adryaense steenbakker).
258
1-6-1662
Jan Genen verkoopt aan Willem Aertse Hol
(won. alhier) 8 1/2 hond land resp, zijn deel
in landerijen, huizing, berg, etc. nagelaten
door Cornelis Aertse Molenaar in de Geer,
van de IJssel af zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Pieter Adryaense
Nedelen; W = Pieter Willemse
Vaendrager), prijs ƒ 825.
259
1-6-1662
Idem verkoopt aan Willem Aertse Hol een
hoekje boomgaard in de Cromme van de
kinderen van Adryaen Anthonise Verbie,
prijs ƒ 100.
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260
1-6-1662
Willem Aertse hol verkoopt aan Cornelis
Aryaense Boer, Jan Symonse, en Annitgen
Cornelisd, ieder voor 1/3 het hoekje
boomgaard vermeld in regest nr. 259. Dit is
een geval van naasting.
261
5-6-1662
Herman Janse x Berber Willemse ter ene
en Adryaen Leendertse van der Wael x
Merritge Willemse ter andere zijde,
kinderen en erfgenamen van Willem
Willemse en Jannetge Foppen (alhier
overleden). Hebben gemeen en
onverkaveld in de Zijde; a) 3 morgen land
gemeen met 5 morgen in het Bree weer
van de IJssel tot de landscheiding toe (O =
Leendert Janse Cors; W = Pieter
Adryaense Timmerman; b) 1 1/2 morgen
land genaamd Merritge Pieter Maertense
weer groot 15 morgen van de IJssel tot de
landscheiding toe (O = Cornelis Janse op 't
Schoor; W = het land van Willem Willemse
en Jannetje Foppen; c) 11/2 morgen land in
de woning van voorn. erflaters (O =
Merritge Pieter Maertens weer; W =
Cornelis Janse op 't Schoor.
262
16-6-1662
Taxatie van de landen etc. nagelaten door
Dirck Pieterse den Boer (gewoond en overl.
in de Lage Nesse, zonder erfgenamen): a)
1 morgen 4 hond land in de Hoge Nesse (O
= Pieter Crijnen; W = Cornelis Foppen,
besmet met hermoes, prijs ƒ 350; b) 1
morgen 2 hond in de Hoge Nesse (O =
Cornelis Foppen; W = het Francken weer),
prijs ƒ 240; c) een woning van 8 morgen in
de Lage Nesse met huis, berg van de
IJssel tot de landscheiding toe (O =
Adryaen Pieterse Molenaar; W = Pieter
Adryaense Medelen, prijs ƒ 1760; d) 4
morgen land met de helft van een oud
huisje in de Lage Nesse; W = van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe; W =
Claes Janse Palesteoyn, prijs ƒ 830.
263
16-6-1662
Op verzoek van Ouderkerk is te
Berkenwoude getaxeerd 1 morgen 5 1/2
hond hooiland, nagelaten door Dirck
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Pieterse den Boer, gelegen van de
Nesselandscheiding zuid op tot de
Graafwetering (O = de wed. en kinderen
van Goossen Leendertse; W = Cornelis
Pouwelse Capiteyn. prijs ƒ 250.
264
24-6-1662
Adryaen Leendertse van der Wael x
Merritgen Willemse (won. alhier) is schuldig
aan Neeltgen Dircxe, wed. van Adryaen
Willemse, ƒ 1200 wegens geleend geld,
rente 3%.. Als onderpand de helft van 5
morgen 1 1/2 hond land in de Zijde, van de
IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe
(O = Leendert Janse Cors; W = Pieter
Adryaense Timmerman.
265
5-7-1662
Op verzoek van Overschie iis getaxeerd
het land nagelaten door Merritgen
Aryaense, wed. van Jan Jacobse van
Alphen te Overschie, zonder erfgenamen
na te laten: a) een huis, berg en 14 morgen
land in de Zijde, van de IJssel zuidwaarts
tot de landscheiding toe (O = Jan Dircxe
Vonck; W = Heyndrik Willemse c.s.),
besmet met heermoes, ƒ 3150; b) 1
morgen land in de Zijde, gegrondkaveld in
6 morgen van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe (O = Adryaen Mathijsse;
W = de erfgenamen van Thonis Meeuse ƒ
230.
266
13-7-1662
Jan Aertse Smit, Crijn Aertse Smit,
Neeltgen Aertse, Gerrit Senten Smit, Huych
Senten, allen (won. alhier) mr. Evert Maes
Procureur alhier in opdracht van mr.
Leendert de Heek, Jan Senten, Adryaen
Senten, Olof Janse Schipper x Merritge
Senten, Jan Janse x Willemken Senten en
Annetgen Aertse, wed. van Jacob de Roos,
won. Delfshaven, sijnde alle erfgenamen
van Merritge Aertse overl, alhier Zij
verkopen aan Trijntgen Senten, Neeltgen
Senten en Adriaentgen Senten allen (won.
alhier) hun compt, gedeelte van 1/2 huizing
en erven, binnendijks over de huizing van
Jan Aertse Smit voorn. van de straat en dijk
zuidwaarts tot Jan Dircxe Vonck (O = de
erfgenamen van Merritgen Aryaense; W =

75

het pad van Jan Dircxe Vonck), prijs ƒ
519.10.0.
267
17-7-1662
Jan Sijbrantse schoenmaker is schuldig
aan Joost Adryaense Schiltman (schout
alhier) ƒ 100, wegens geleend geld, rente
4%. Als onderpand zijn huis en erf op de
Kerkenstoep, van de stoep oostwaarts tot
de boomgaard van Jan Fijck (Z = de
Bakwetering; N = het huisje van Joosje
Joris).
268
18-8-1662
Jan Janse Backer (schoenmaker) is
schuldig aan Pieter Janse Noorman
minderjarige weeszoon van wijlen Jan
Claesse Noorman (in leven secretaris
alhier) ƒ 500, afkomstig als rest van een
grotere somme, rente 3%. Als onderpand
het gekochte huis van de dijkstraat af
zuidwaarts tot de Bakwetering toe (O =
Claes Pieterse Noorman, en Evert
Hermanse.
269
24-8-1662
Jan Fijck x Ingetgen Wouterse (won. alhier)
zijn onder huwelijksvoorwaarden getrouwd,
zijn schuldig aan Jan Ridder te Rotterdam
ƒ 800 wegens geleend geld, rente 6%. Als
onderpand een huis en erf in het dorp
buitendijks (O = Pieter IJsbrantse
Metselaar; W = het gemene steigerpad).
Op 3-9-1670 verklaart Gerrit Dircxe Luyt
dat de schuld afgelost is.
270
12-9-1662
Neeltgen Jansdr, wed. van Pieter Willemse
Creuck (won. alhier) verkoopt aan Adryaen
Janse Coyman, 3 hond land in de Cromme
van de koper tot de kinderen van Dirck
Janse Stolck (O = Jan Senten Besemer
c.s.; W = Pieter Dircxe de Jonge, prijs ƒ
106.
271
27-10-1662
Jan Janse de Roy (won. alhier) verkoopt
aan Frans Jacobse Verrijn (won. Gouda)
een hypotheekakte gepasseerd alhier op
13-1-1661 groot ƒ 1000 Als onderpand zijn
huis en erf in het dorp van de straat af
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zuidwaarts tot de Bakwetering (O = voorn.
Adryaen Cornelisse Wielmaker, en Evert
Hermanse Cleermaker; W = Cornelis
Pieterse, Jan Cornelisse en Jacob
Adryaense Schuytenvoerder, prijs ƒ 640.
272
27-10-1662
Huybert Cornelisse (won. alhier) is schuldig
aan Adryaen Senten ƒ 300 wegens
geleend geld, rente 5%. Onderpand zijn
huizing, berg, schuur en erf in de Hoge
Nesse van de weg af noordwaarts tot de
kampsloot en Dirck Janse Bercouwer (O =
de wed.van Jan Adryaense Bijl; W = Jan
Jasperse Pols).
273
1-12-1662
Maerten Thonisse en tevens in opdracht
van zijn broer Ghijs Thonisse (voogden
over het weeskind van gemelde Maerten
Thonisse en Lijsbet Senten), verder
voornoemde Maerten Thonise en Brand
Janse als voogden van de weeskinderen
van wijlen Boossen Vincenten Barderael en
Dirck Andriesse in opdracht van Claes
Pieterse Vuyct x Annitgen Senten, allen
kinderen en kleinkinderen en erfgenamen
van wijlen Sent Dircxe (in leven won. en
overl. te Gouderak). Zij verkopen aan Jan
Huybertse Proos, won. Souderak, een huis
en erf in de Hoge Nesse aan de
Broenendijk van de dijksloot af tot de
Boezem (Z = Jacob Janse; N = Meynsgen
Aertsdr), prijs ƒ 881.
274
5-1-1663
Cornelis Aryaense Baes en Jan Symonse,
vervangende Annitgen Aryaense (won.
alhier) geven aan Cornelis Wiggertse een
hoekje boomgaard in de Cromme van de
kinderen van Aryaen Anthonisse Verbie;
geval van naasting, prijs ƒ 117.16.0.
275
5-1-1663
Fop Cornelisse verkoopt aan Cornelis
Wiggertse zijn zwager zijn comparant
gedeelte van de landen (de wederhelft is
van Jan Wiggertse Backer) gelegen over
de Oudelandse weg waar de steenplaats
van Adryaen Anthonisse Verbie is gelegen,
prijs ƒ 150.
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276
31-1-1663
Taxatie van de helft van een huis in de
Cromme gegrondkaveld in 18 morgen van
de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding
toe (O = Jacob Pieterse Cool; W = Cornelis
Bastiaanse c.s.) nagelaten door Cornelis
Senten Besemer zonder wettige
nakomelingen na te laten, ƒ 1235.
277
5-2-1663
Claes Cornelisse Koy (won. Gouderak)
verkoopt aan Pieter Dircxz de Jonge (zijn
oom, won. alhier) 1/4 van 3 1/2 hond land
en 1/4 van een 1 morgen 50 roeden land in
de Hoge Nesse plus 1/4 van 8 hond land in
de Hoge Nesse in het Vlaminckweer.
Verder 1/4 van een oud huisje westwaarts
van de woning. Tenslotte 1/4 van 1 morgen
4 hond 50 roeden land in Berkenwoude.
Was hem aangekomen volgens
testamentaire beschikking van wijlen Dirck
Pieterse den Boer (zijn oudoom), prijs ƒ
3000.
278
5-2-1663
Claes Cornelisse Koy, broer en voogd van
Cornelis Cornelisse Koy (minderjarige
wees won. te Gouderak) verkopen aan
Pieter Dircxz de Jonge (hun oom, won.
alhier) 1/4 van 4 1/2 hond land en 1/4 van 1
morgen 50 roeden land in de Hoge Nesse,
1/4 van 8 hond land in het Vlaminckweer in
de Hoge Nesse, 1/4 van 8 morgen land met
huis, berg, schuur in de Lage Nesse, 1/4
van 4 morgen land met een oud huis
westwaarts van de voornoemde woning,
1/4 van 1 morgen 4 hond 50 roeden land in
het ambacht van Bergambacht.
279
5-2-1663
Hypotheekakte behorende bij de
voorgaande akte (regest nr. 278), rente 3
1/2 %, afgelost 13-6-1668
280
7-2-1663
Andries Heyndricxz (steenbakker, won. aan
de Groenendijk) is schuldig aan Frans
Jacobsz Verrijn (won. Gouda) ƒ 1700
wegens geleend geld, rente 4 1/2%. Als
onderpand zijn huis en erf, zoals het jegens
zijn broer Claes Heydricxz is gekaveld en
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waarin hij woont, van de IJssel zuidwaarts
tot de Nesseboezem (O = Jan Jacobse
Pols; W = Pieter Cornelisse Foppen).
Verder nog de helft van 2 morgen land in
het Vlaminck weer in de Hoge Nesse van
de dijkwetering af zuidwaarts tot Crijn
Jacobse (O = Leendert Huybertse Vet; W =
Peye Pieterse. Verder de helft van een
boomgaard waarvan de 1/2 toebehoort aan
voorn. Claes Heyndricxe aan de
Groenendijk van de IJssel zuidwaarts tot de
wetering (O = Eldert Adriaense Visser; W =
de wederhelft van Claes Heyndricxe).
281
7-2-1663
Willem Willemse, Dirkje Cornelisdr (wed.
van Dirck Willemse steenbakker)
geassisteerd met Lucas Alexanders (haar
zwager en voogd, won. N/Y), Lucas
Alexanders (gehuwd geweest met Maritgen
Willemse, nu won. Gouda), Jacob Willemse
(won. aan de Ouden Dijk onder Kralingen)
en tevens als oom en bloedvoogd van
Dirck Jacobse minderjarige weeskind van
wijlen Grietgen Willemse en de
voornoemde Jacob Willemse in opdracht
van Adryaen Willemse (zijn broer, won.
Rotterdam), allen kinderen en kleinkinderen
van Willem Jacobse, erfgenamen van
wijlen Volckje Jacobsdr. Zij verkopen aan
Roelandt Pieters Versloot 3 morgen 1 1/2
hond land met hun gedeelte van de huizing
etc. in de Zijde van de IJssel zuidwaarts tot
de landscheiding toe (O = Palus Andriesse
Evengroen; W = voorn. koper, prijs ƒ 3087.
282
22-2-1663
Robbert Joosten de Sruyn (won. alhier) is
schuldig aan Eldert Sentense ƒ 300
wegens geleend geld, rente 4%. Als
onderpand 1 1/2 morgen land gelegen in
de woning van Adryaen Thonisz Snoeyen,
2 morgen min 1 hond land gegrondkaveld
in 14 morgen achter de woning van Jan
Wiggertse Backer (O = Jan Wiggertse
backer; W = Adryaen Pieterse, wed. in de
Cromme Z = Cornelis Wiggertse; N =
Willem Aertse Hol).
283
16-3-1663
Jan Geenen verkoopt aan Huybert
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Leendertse Boertjes (dienende heemraad
alhier) een hoekje rijsakker met een steeg
daarnaast gelegen in de Cromme van
Willem Aertse Hol zuidwaarts tot Jan
Wiggertse Backer toe (O = de voorn. Hol;
W = de wed. van Ary Pieterse, prijs ƒ 32.
284
16-3-1663
Op verzoek van Merritgen Pieterse, wed.
van Dirck Andriesse Timmerman (won.
alhier) getaxeerd de landen etc. nagelaten
door haar voornoemde man (overleden
zonder wettige erfgenamen na te laten): a)
de helft van een huis en erf in het dorp van
de straat af noordwaarts tot de IJssel (O =
Heyndrick Bastiaanse Graeff; W = de wed.
van Adryaen Pieterse Timmerman, prijs ƒ
220; b) de helft van 1 morgen land in de
Zijde in het Bart Pieterse weer achter de
steenplaats bij de korenmolen; c) de helft
van 6 morgen land in de Zijde met huis,
berg etc. van de IJssel zuidwaarts tot de
landscheiding toe, daar een erf buitendijks
met daarop een huis van wijlen Pieter
Willemse Scheepmaker is getimmerd prijs
ƒ 930; d) de helft van 2 morgen 3 hond 30
roeden land in de Zijde in het Merritge
Pieter Maertense weer aan de oostkant van
de gemene poldervliet bij Jannetge
Foppen.
285
20-4-1663
Adryaen Franse (won. alhier) verkoopt aan
Adryaen Thonisse Decker, 2 morgen land
achter de woning van Cornelis Pieter
Maertens binnen de Veenwetering (O =
Cornelis Aelbertse; W = Aryaen Senten),
prijs ƒ 1600.
286
30-4-1663
Jan Janse de Roy (smid, won. alhier) is
schuldig aan Leendert Janse Cors en
Symon Aryaense ieder voor de helft ƒ 200
wegens geleend geld, rente 5%. Als
onderpand huizing en erf in het dorp van de
straat af zuidwaarts tot de dijkwetering (O =
Aryaen Cornelisse Wielmaker; W = Conelis
Pieterse Schoenmaker c.s.).
287
30-4-1663
Jan Sijbrantse Schoenmaker is schuldig
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aan Joost Adryaense Schiltman ƒ 100
wegens geleend geld, rente 4%.
Onderpand zijn huis en erf in de Kerkstraat
tot Jan Fijck toe Z = de Bakwetering; N =
het huis van Joosje Joris).
288
30-4-1663
Leendert Huybertse Vet geeft aan Pieter
Dircxe de Jonge 3 morgen hooi- en weiland
in de Hoge Nesse (O = Giel Pieterse; W =
Dirk Pieterse de Boer). Pieter Dircxe de
Jonge is een volle neef van voorn. Dirck
Pieterse den Boer; geval van naasting.
289
17-5-1663
Huybert Leendertse Boertjes verkoopt aan
Cornelis Wiggertse (won. alhier) een huisje
erf aan de oostzijde van de werf gekaveld
tot de dijkwetering (O = de steenplaats van
de kinderen van Adryaen Anthonisse
Verbie; W = Jan Wiggertse), prijs ƒ 1200,
waarvan 1/3 contant.
290
17-5-1663
Dirck Janse Bercouwer (weduwnaar van
Neeltgen Meeuse), Thonis Pauwen als
oom en bloedvoogd van de nagelaten
minderjarige weeskinderen van
voornoemde Dirk Janse, verkopen aan
Eldert Adryaense Visser, 4 1/2 hond land in
de Hoge Nesse in het Crijn Pieterse weer,
van de wetering zuidwaarts tot Huybert
Cornelisse (O = de wed. van Jan Adryanse
Bijl; W = Jan Jacobse Pols), prijs ƒ 502.
291
17-5-1663
Idem als regest nr. 290 verkopen aan
Sijtgen Meeuse (wed. van Willem Willemse
Bloot, won. Gouderak) een huis en erf aan
de Groenedijk van de IJssel tot de afpaling
toe (N = de kinderen van Cornelis Foppen;
Z = Jan Cornelisse Quant), prijs ƒ 600; 2/3
contant.
292
19-5-1663
Jan Pieterse Pluyser en Symon Janse
(won. Zuidbroek) verkopen aan Willem
Pouwelse Capiteyn, won. Berkenwoude. 2
morgen 2 hond land in de Comme
gegrondkaveld in 14 morgen, van de IJssel
zuidwaarts tot de landscheiding toe (O =
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het Tuchthuis; W = Willem Mathijse), prijs ƒ
600, waarvan 1/3 contant.
293
19-5-1663
Willemken Cornelisdr (wed. van Crijn Janse
steenbakker) geassisteerd met Dirck
Gerritse Luyt (won. alhier) haar voogd,
verkopen aan Jan Stevense 1/3 van een
zelling gelegen voor een weer van 6
morgen 1/3 van de zelling in de Zijde, van
de dijk tot in de IJssel (O = Adryaen
Mathijse; W = voorn. koper), prijs ƒ 200
Compareerde verder Jan Crijnen de Jonge,
met Thonis Jacobse, Jan Aryaense Cruyt
en Lijsbet Jacobse, vervangende Willem
crijnen hare man en broer resp.
294
23-5-1663
Geen Jansz Ganseman, tevens in opdracht
van Jan Janse Roerom en tevens als oom
en bloedvoogd van Aechgen Aryaense
Gansman, minderjarige weesdochter van
Ary Janse Gansman. Leentgen Janse
Gansman, wed. van wijlen Thonis Janse,
geassisteerd met Roelant Pieterse
Versloot, Neeltge Janse, wed. van Pieter
Jacobse Breedvelt geassisteerd met Jan
Jacobse Roerom, de voorn. Geer Janse
Gansman als oom en Leendert Janse Cors
als voogd van Jan Dircxe, minderjarige
weessoon van Dirck Janse Gansman.
Cornelis Cornelisse Speelman (?) gehuwd
geweest met Willemken Jans en Jan
Cornelisse zijn zoon vervangende en zich
sterk makende voor de verdere
minderjarige kinderen en mede voogden in
dezen van de minderjarigen, voor haarzelf.
Adryaen Franse neef en voogd van de
minderjarige weeskinderen van wijlen
Cornelis Gerritse en Merritgen Jansdr,
vervangende voor Tijme van Amerongen
en bij het stadsbestuur van Rotterdam
gestelde voogden, den selve Aryaen
Franse neef en Tanneken Cornelisd, vrouw
van Cornelis Cornelisse, jegenwoordig in
Groenlandt in opdracht van de 2 andere
zijn broers vertrokken naar Oost Indien,
meerderjarige zijnde. Allen kinderen en
kleinkinderen en erfgenamen van wijlen
Jan Dircxe Ganseman, en Anna Geenend,
in leven won. en overl. alhier in de Zijde,
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verkopen aan Heyndrick Adryaense
Senten, won. Kr/Y 4 morgen 3 hond land,
in de Zijde prijs ƒ 4500 1/3 contant.
295
23-5-1663
Voornoemde erfgenamen (zie regest nr.
295) van Jan Dircxe Ganseman en Anne
Geenendr verkopen aan Jan Willemse een
rol en erf van de dijk af, prijs ƒ 225, 1/3
contant in de polder de Zijde.
296
23-5-1663
Voornoemde erfgenamen (zie regest nr.
295) van Ganseman verkopen aan Pieter
Pieterse Baes (won. in de steenplaats bij
de korenmolen) 1/4 van de steenplaats etc,
in de Zijde bij de voornoemde korenmolen,
prijs ƒ 1275, 1/3 contant.
297
23-5-1663
Schuldbekentenis behorende bij regest nr.
294 groot ƒ 3000.
298
23-5-1663
Schuldbekentenis behorende bij regest nr.
296, groot ƒ 850.
299
23-5-1663
Schuldbekentenis behorende bij regest nr.
295, groot ƒ 150.
300
23-5-1663
Geen Janse ganseman (won. alhier)
verkoopt aan Leentgen Jans Ganseman
(wed. van Thonis Janse) het achterhuis en
erf, staat achter de huizen van voornoemde
comparant, en 1/2 hennepwerf, prijs ƒ 850.
301
24-5-1663
Adryaen Cornelis Heyenaer x Merritge
Huygen, Neeltgen Cornelis, meerderjarige
zuster, en voorn. A.C. Heyenaer als
aangetrouwde oom en voogd van Frans
Cornelisse, Pieter Cornelisse en Huych
Cornelisse, minderjarige kinderen van
wijlen Cornelis Heymense en Annetgen
Huygen tot Vlaerdingen te samen voor de
ene helft. En Jan Claesse Clip, Cornelis
Leendertse in opdracht van Leendert
Eldertse Stocker, won. Oudewater, Jan
Janse van Eek x Macheltje Jansdr, tevens
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voor Aert Janse, Meerten Janse en
Cornelis Cornelisse Blommert zijn zwagers,
Leendert Aerts, Aechgen Jansdr, wed. van
wijlen Adryaen Adryaense geassisteerd
met Willem Aertse Verdoolt voor de andere
helft, erfgenamen ab intestato van wijlen
Aert Cornelisse Davidt aan de ene zijde en
Leentgen Jacobse (laatst wed. van wijlen
Aert Cornelisse Davidt voornoemd, nu x
Daniel Jacobse, won. alhier) ter andere
zijde. Onderlinge verdeling van de
nagelaten Goederen.
302
24-5-1663
Voornoemde erfgenamen (zie regest nr.
301) van Aert Cornelisse Davidt verkopen
aan Aryaen Franse 9 hond 74 roeden
weiland in de Lage Nesse, prijs ƒ 1425.
303
24-5-1663
Voornoemde erfgenamen (zie regest nr.
301) hebben verkocht aan Leentgen
Jacobse x Daniel Jacobse 5 hond weiland
in de Lage Nesse onder de Tienweg, prijs ƒ
700, 1/2 contant.
304
24-5-1663
Voornoemde erfgenamen (zie regest nr.
301) hebben verkocht aan Reynger
Aryaense Boer 2 hond hooiland in de Lage
Nesse, prijs ƒ 100, 1/2 contant.
305
24-5-1663
Voornoemde erfgenamen (zie regest nr.
301) hebben verkocht aan Tijs Pieterse 11
hond hooiland in de Lage Nesse, prijs ƒ
595 Contant.
306
31-5-1663
Sent Pieterse, Engel Pieterse, Jan Pieterse
de Jonge en Inge Pieterse (won. alhier),
verkopen aan Jan Pieterse den Ouden hun
broer, een erf en rol langs de dijk in de
Hoge Nesse, prijs ƒ 300.
307
31-5-1663
Verkopers als in regest nr. 306 verkopen
aan Joosen Jans Schaer (won. alhier)
zekere rijsakker achter de werf gelegen
aan de Groenedijk, prijs ƒ 200.
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308
11-6-1663
Sijbrant Schouwens (won. alhier) heeft in
eeuwige eigendom aangenomen de huizing
en erf, gekomen en nagelaten door Joosje
Jorisdr, in het dorp in de Kerkstraat, prijs ƒ
125 volgens koopvoorwaarden d.d. 1-11663.
309
11-6-1663
Schuldbekentenis bij akte 308 groot ƒ 110.
310
20-6-1663
Merritge Pietersed., wed. van wijlen Jasper
Pieterse (won. alhier) geassisteerd met de
schout, is schuldig aan Cornelis Gerritse
Ganseman ƒ 300 wegens accijnsen vant
gemael, rente 4%.
311
7-7-1663
Adryaen Cornelisse Buys (tegenwoordig
won. N/Y) verkoopt aan Fop Cornelisse zijn
zwager 10 hond land met de steeg over de
dijkwetering in de Cromme prijs ƒ 1300, 1/2
contant.
312
15-9-1663
Pieter van Driel (koopman te Amsterdam)
verkoopt aan Adryaen Corstiaanse 4 hond
boomgaard in de Zijde aan de westkant
van de Kerkweg, prijs ƒ 475, waarvan ƒ
100 contant.
313
15-9-1663
Schuldbekentenis behorende bij regest nr.
213 groot ƒ 325.
314
18-10-1663
Neeltgen Jansdr (wed. van Pieter Willemse
Creuck), geassisteerd met Adryaen Franse
(herbergier) is schuldig aan Joost
Adryaense Schiltman (schout alhier) ƒ 200
wegens geleend geld ontvangen begin mei
1662 rente 4%, afgelost 26-4-1667.
315
14-11-1663
Joris Pieterse Verduyn, tevens in opdracht
van Maerten Pieterse Verduyn zijn broer en
Adryaen Pieterse Bennes x Annitgen Pieter
Verduyn zijn zuster, kinderen van zal,
Berber Maertense. Verkopen aan Pieter
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Maertense Boer zijn oom (won. alhier) 1
morgen land in de Lage Nesse, prijs ƒ 600.
316
28-11-1663
Leendert Jacobse Sost (won. alhier) is
schuldig aan Joost Adryaense Schiltman ƒ
1200 wegens geleend geld, rente 4%.
Afgelost 30-5-1692.
317
29-11-1663
Jan Willemse alias Cleyn Jan (won. alhier)
is schuldig aan Joost Adryaense Schiltman
ƒ 400, wegens geleend geld, rente 4%.
Afgelost d.d. ....... (niet ingevuld).
318
13-12-1663
Sent Janse verkoopt aan Adryaen
Huybertse (won. alhier) 1/8 deel van 7
morgen land met huis, berg, schuur en
bepoting in de Geer. Prijs ƒ 650, waarvan ƒ
200 contant.
319
5-1-1664
Willem Pouwelse Capiteyn (won.
Berkenwoude) verkoopt aan Jan Jacobse
Coome (won. Berkenwoude) 2 morgen 2
hond land in de Cromme, prijs ƒ 700,
waarvan ƒ 200 contant.
320
5-1-1664
Schuldbrief behorende bij 319 de rest ƒ
500, wordt nu ook betaald.
321
30-1-1664
Taxatie van de nagelaten goederen van
Aerjaentgen Ruychooft, alhier overl. zonder
kinderen. Op verzoek van erfgenamen. Een
huis, berg, schuur met 9 morgen 4 hond 50
roeden land prijs ƒ 1725. Dan 1 morgen 4
hond 50 roeden land prijs ƒ 295. Tenslotte
nog 3 morgen 5 hond 50 roeden land, prijs
ƒ 355. Tevens bevestigt de substituutschout van O/Y te hebben ontvangen de
20e penning van een rentebrief groot ƒ
1000 ten gunste van het gemeneland
kantoor Rotterdam.
322
4-2-1664
Taxatie van onroerend goeg, nagelaten
door Pouwel Jacobse zonder
nakomelingen. de helft van een huis en
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erfje in de Hoge Nesse bij de Vrouwestoep
buitendijks ƒ 70 en de helft van een erfje of
rijsakkertje in het boezemland ƒ 30.
323
15-2-1664
Adryaen Leendertse van der Wael x
Maritgen Willemsdr is schuldig aan Willem
Aryaense, Trijntgen Aryaense en Aryaen
Aryaense, minderjarige kinderen van wijlen
Aryaen Willemse en Neeltgen Dircxdr ƒ
400, wegens geleend geld, via hun oom en
bloedvoogd Dirck Cornelisse ontvangen;
rente 4%.
324
18-2-1664
Jan Janse de Roy smit (won. alhier) is
schuldig aan de Diakonie van O/Y ƒ 200
wegens een obligatie van ƒ 50 en geleend
geld, rente 4%. afgelost 21-5-1701.
325
27-2-1664
Adryan Thonisse Snoeyen won. in de
Cromme is aangegaan met zijn zwager
Pieter Pieterse Engel een contrat en wel,
dat Engel zal behouden 4 morgen 3 hond
land met een huis en berg en schuur,
tevens de beesten, zal daarvoor vergoeden
ƒ 500 en ƒ 2200 met ƒ 300 per jaar.
326
27-2-1664
Thonis Adryaensae Snoeyen verkoopt aan
Pieter Pieterse Engel 1 1/2 morgen land
plus een gedeelte van het huis, berg, en
schuur in de Cromme, prijs ƒ 1100 contant,
of geheel als een schuldbekentenis met 3%
intrest.
327
3-3-1664
Aryaen Aryense en Leendert Janse Cors in
opdracht van Neeltgen Willemsdr (wed. van
Aryaen Symonse, hun moeder, won. alhier)
geven in eeuwige erfpacht uit aan Cornelis
Gerritse een erfje buitendijks in de Cromme
in het Bree weer, prijs ƒ 220. In de marge
staat: Jan Nannense Kors en Jan Willemse
Verduyn en de verdere erfgenamen van
deze brief, verminderen de erfpacht tot ƒ 1,
te beginnen op 1-1-1718.
328
2-4-1664
Pieter Crijnen (steenbakker, won.
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Gouderak) verkoopt aan Thonis Janse
(steenbakker) voor de helft en Giel Pieterse
en Merritgen Jansdr (wed. van Jan Piterse
steenbakker) voor de andere helft (allen
won. Gouderak) een zelling in de Hoge
Nesse voor het buitenland aan de
Groenedijk, prijs ƒ 761.
329
8-4-1664
Cornelis Jacobse Sost, Leendert Jacobse
Sost, en Jan Pieterse Luyt, won. alhie,
verkopen aan Willem Janse Vonck en
Adryaen Janse Vonck (Steenbakkers, won.
Stormpolder, de helft van 12 morgen land
met de helft van huis, berg, schuur in de
Cromme, prijs ƒ 4530, waarvan 1/2
contant.
330
17-4-1664
Jan Pieterse Besemer (wagenmaker) en
Dirck Cornelisse Schoenmaker won. alhie,
verkopen aan Leendert Evertse van Reede
(Schoolmeester te Polsbroek) en Jan
Evertse van Reede (won. alhier) 2/5 van
een huis en erf in het dorp van de straat tot
de Bakwetering (O = Jan Janse backer; W
= Jan Janse en Aryaen Cornelise
Wielmaker. En 2/5 van 2 morgen land in de
Zijde. Verder nog een jaarlijkse erfpacht,
staande op het huis en erf van Pieter Janse
Snijder, met de rechten zooals Evert
Hermanse van Reede zal. heeft gehad,
prijs ƒ 1200.
331
1-5-1664
Cornelis Pieterse van der Joen
(schoenmaker won. alhier) verkoopt aan
Jan Cornelisse Beelden (won. alhier) een
huis en erf in het dorp, van de dijk
zuidwaarts tot Jan Cornelisse
Schoenmaker (O = Jan Janse de Roy; W =
mr. Evert Maes), prijs ƒ 1425, ƒ 600
contant.
332
1-5-1664
Schuldbekentenis behorende bij akte 331
groot ƒ 825.
333
16-5-1664
Leendert Pieterse Luyt x Lijsbet Willemse
Feysdr, Pieter Pieterse in opdracht van
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Neeltgen Feysd, Heyndrick Isbrantse
tevens als meerderjarige broer en voogd
van des vaders zijde. Mitsgaders Cornelis
Adryaense Cruyt als oom en bloedvoogd
van des moeders zijde over Feys
Isbrandse, Merritge Isbrantse, Duyfgen
Isbrantse en Nellitgen Isbrantse
minderjarige weeskinderen van Isbrant
Feys en Aechgen Jansdr (in leven won.
O/Y) verkopen aan Aryaen Aryaense en
heyndrick Aryaense Senten, ooms en
bloedvoogden van Neeltgen Willemsdr,
minderjarig weeskind van Willem Adryan
Symonse en Jennitge Sentensdr (in leven
won. te O/Y) 3/5 van 6 morgen land in de
Zijde, prijs ƒ 3103.4.0, waarvan 1/2
contant.
334
16-5-1664
Schuldbekentenis behorende bij regest nr.
333 groot ƒ 1551.12.2; is de helft betaald,
op 28-11-1666 afgelost.
335
16-5-1664
Leendert Pieterse Luyt x Lijsbet Willem
Feysdr verkopen aan Isbrand Michielse
Molenaar (beiden won. alhier) een huis en
erf in de Zijde bij de steenplaats waar de
korenmolen staat, van de dijk 4 voet achter
de huizing door de overleden Willem Feyse
gebruikt. Prijs ƒ 560, waarvan 1/2 contant.
336
26-5-1664
Cornelis Aelbertse, Jan Aelbertse (won.
Stolwijk) verkopen aan Cornelis Bastiaanse
als vader en voogd van Ingetgen Cornelis
zijn minderjarige dochter verwekt bij
Grietgen Aelbertse, zijn overleden vrouw, 3
hond land in de Zijde, prijs ƒ 190.
337
30-5-1664
Sijbrant Bouwense (won. alhier) verkoopt
aan Jan Dircxe Plattuyt (won. alhier) een
huis en erf in de Kerkstraat, belast met een
rentebrief ten gunste van de Heilige
Geestarmen groot ƒ 110, prijs ƒ 125, van
de Kerkstraat af oostwaarts tot Jan Feyck
(O = Jan Sijbrantse; W = Neel Senten).
338
30-5-1664
Jan Geenen verkoopt aan Willem
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Pouwelse Capiteyn, won. Berkenwoude, 11
hond hooiland in de Cromme, prijs ƒ 775,
1/3 contant.
339
6-6-1664
Leendert Pieterse Luyt x Lijsbet Willemse
Feysd. en Pieter Pieterse Baes in opdracht
van Neeltgen Feysdr (won. alhier)
verkopen aan Heyndrick Isbrantse, Feys
Isbrantse, Merritge Isbrantse, Duyfgen
Isbrantse en Nellitgen Isbrantse de
kinderen van wijlen Isbrant Feysse voor de
helft, Adryaen Jan Feyse, Pieter Jan
Feyse, Willem Jan Feyse en Huych Jan
Feyse voor de andere helft. 2/15 van de
steenplaats, ovens, loodsen etc. in de
Zijde, prijs ƒ 600 Nemen de stenen die over
zijn, doch ook de boekschulden.
340
26-6-1664
Gerrit Lambertse (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Dircxe een rijsakkertje in het
nieuwe land in de Hoge Nesse, groot 2
hond prijs ƒ 50, plus ƒ 25 ieder jaar tot de
verkoper komt te overlijden.
341
26-6-1664
Idem verkoopt aan Leendert Huybertse Vet
het buitenland aan de Groenendijk in de
Hoge Nesse, prijs ƒ 50 met Allerheiligen,
verder ƒ 200 in mei 1665.
342
2-7-1664
Singeur Issaack van Driel in opdracht van
Maria de Prins, wed. en boedel houdster
van Pieter van Driel (koopman te
Amsterdam) verkoopt aan Isbrant
Cornelisse (schuitenvoerder) een huis in
het dorp buitendijks van de straat af tot de
IJssel (O = Pieter Janse van Stralen; W =
de wed. van Steven Janse Mul, prijs ƒ
1900, 700 contant.
343
2-7-1664
Schuldbekentenis behorende bij de vorige
akte (regest nr. 342) groot ƒ 1200, afgelost
22-5-1667.
344
5-9-1664
Taxatie op verzoek van Stolwijk van 1
morgen 5 hond 60 roeden land gelegen in
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de polder de Zijde in verband met
overlijden van Merritge Cornelisdr te
Stolwijk zonder wettige nakomelingen,
taxatie ƒ 425.
345
27-9-1664
Taxatie op verzoek van Kr/Y van het
nagelaten land door Jan Willemse zal,
zonder wettige nakomelingen overl. te Kr/Y
a) 1 morgen 4 hond 50 roeden in de Zijde ƒ
295; b) de helft van 5 hond 12 roeden land
in de Zijde prijs ƒ 40.
346
2-10-1664
Claes Pieterse Noormanm, grootvader en
voogd van Pieter Janse Noorman, mede
aanwezig, verkopen aan Joost Adryaense
Schiltman een rente brief groot ƒ 500 ten
gunste van Jan Janse Backer
(schoenmaker alhier) als hypotheek op
diens huis en erf in het dorp d.d. 18-81662, prijs ƒ 300 contant en ƒ 200, een
jaar.
347
5-12-1664
Isbrant Cornelisse Schuytevoerder
verkoopt aan Pieter Cornelisse en Pouwel
Cornelisse (scheepmakers, zijn broers,
won. alhier) 1/3 van de huizing en erf in het
dorp buitendijks van de dijk tot de IJssel (O
= de moeder van de kopers; W = Sent
Adryanse Backer), prijs ƒ 1200, waarvan
200 contant.
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de Hoge Nesse aan de Groenendijk prijs ƒ
600.
350
5-1-1665
Schuldbrief groot ƒ 600, behorende bij de
vorige akte (regest nr. 349), rente 3%.
351
10-2-1665
Merritge Bouwense x Corstiaan Thonisz
(geassisteerd met de schout van O/Y) is
schuldig aan Jan Cornelisse Beelde ƒ 285,
als rest van ƒ 325, en verlopen rente
volgens 2 oblgaties in verband met
overlijden van Sentge Bouwens (haar
zuster), rente 3%. Als onderpand haar huis
en erf in het dorp, van de dijk noordwaarts
tot Leendert Janse Cors (O = de
erfgenamen van Leendert Janse Cors; W =
weduwe Aerjaentgen Jacobse).
352
26-2-1665
Fop Cornelisse verkoopt aan Cornelis
Adryaense Baes en Jan Symonse den
Ouden (won. alhier) zijn gedeelte van een
huis en erf in de Cromme prijs ƒ 550, 200
contant.
353
10-3-1665
Taxatie van 1/6 van een huis en erf in het
dorp buitendijks, nagelaten door Merritgen
Gerritse Luytdr (overl, zonder
nakomelingen) van de dijk tot de IJssel (O
= Dirck Gerritse Luyt; W = Pieter Janse van
Stralen), prijs ƒ 113.

348
26-12-1664
Neeltgen Jansdr, wed. van Pieter Willemse
Creuck geassisteerd met Jan Hontijn
(schoolmeester alhier) is schuldig aan
Joost Adryaanse Schiltman ƒ 300, wegens
geleend geld, rente 4%. Als onderpand,
haar huis en erf in de Lage Nesse en een
kamp land daar achter over de Tienweg, en
een kamp over de Veenwetering te samen
3 morgen land afgelost 26-4-1667.

354
21-4-1665
Jan Janse Schoenmaker is schuldig aan
Arien Ariense Jongebreur (won. N/Y aan de
's-Gravenweg) ƒ 1000 wegens geleend
geld rente 3 1/2%, Ala onderpand zijn huis
erf schuur en loykuyper in het dorp van de
dijk zuidwaarts tot Noorman (O = de
kinderen van Evert Hermanse van Reede;
W = de dijkwetering.

349
5-1-1665
Merritge Pouwelse, wed. en
boedelhoudster van Pouwel Jacobse,
geassisteerd met Andries Pieterse
Timmerman, verkoopt aan Leendert
Huybertse Vet een erf beneden de dijk in

355
8-5-1665
Pieter Knieren (won. alhier) verkoopt aan
Jan Stevense Muil, zijn zwager (dienende
heemraad van O/Y) 3 morgen 1 1/2 hond
land met 1/4 van de huizing, uiterland in de
Zijde (O = Dirck Janse Muil; W = de
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erfgenamen van Aerjaentgen Ariense
Ruyghooft zal, prijs ƒ 2600.
356
13-5-1665
Cornelis Pieterse van der Joen
(schoenmaker, won. Ca/Y) verkoopt aan
Joost Adryaense Schiltman een
hypotheekakte in kapitaal ƒ 625 ten gunste
van Cornelis Beelden wegens koop van zijn
huis en erf in het dorp, prijs ƒ 625.
357
14-5-1665
Taxatie van 1 morgen land in de kooi in de
Cromme, nagelaten door Adriaan Janse
Koyman (bejaarde jongeman zonder
wettige nakomelingen na te laten), prijs ƒ
75.
358
14-5-1665
Leendert Dircxe x Swaentgen Dircxe,
Cornelis Dircxe en Pieter Dircxe Stolck
vervangende Arien Dircxe haere broer
tegenwoordig in Oost Indie, kinderen van
wijlen Dirck Janse Stolck, mitsgaders
Neeltgen Janse, wed. van Pieter Willemse
Creuck geassisteerd met Leendert Dircxe,
haar neef, verkopen aan Cornelis Janse
Stolck eerst dfe kinderen van Dirck Janse
Stolck 4 hond 5 roeden land en voorn.
Neeltgen Jansdr 1 hond 50 roeden land,
alles in de Cromme in de kooi over de
Oudelandse weg, prijs ƒ 132, aan de
kinderen van D.J. Stock, en ƒ 50 aan
Neeltje Jans.
359
23-5-1665
Willem Pouwelse Capiteyn, won.
Berkenwoude ,is schuldig aan Frans
Jasperse Verrijn, won. Gouda ƒ 600,
wegens geleend geld rente 5%. Als
onderpand een kamp land van 2 morgen 2
hond en een 11 hond land naast Wiggertse
Vliet achter de steenplaats van de kinderen
van Arien Thonisse Verbie, en 8 hond land
in woningen bij de Oudelandse weg. Gerrit
en Willemtje Verrijn enige kinderen en
ergenamen van F.J. Verrijn erkennen dat
de schuld is afgelost, 4-5-16..
360
28-5-1665
Taxatie van een rijsakkertje in de Hoge
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Nesse, is door Cornelis Dircxe van Geer
Lambertse gekocht voor ƒ 50 ieder jaar tot
Gerrit Lambertse overlijden toe, getaxeerd
op ƒ 190.
361
28-5-1665
Taxatie van een stuk buitenland in de Hoge
Nesse dat bij Leendert Huybertse Vet is
gekocht van Gerrit Lambertse voor ƒ 530
en ƒ 30, tot het overl. van Gerrit Lambertse,
prijs is ƒ 625.
362
28-5-1665
Thonis Pauwen (won. alhier) Cornelis
Maerten x Merritgen Pauwen, won. Kr/Y en
Arien Pauwen, won. N/Y verkopen aan
Adriaan Pieterse van der Zijde voor de
helft, en Pieter Ariense en heyndrick
Ariense van der Zijde voor de andere helft.
2 morgen 1 1/2 hond land doorgaans in
huis, berg, schuur, gepoting en beplanting
in de Zijde (O = Adriaan Pieterse van der
Zijde; W = de woning van Volckje
Jacobse), prijs ƒ 2025, de helft contant.
363
4-6-1665
Pieter Pieterse Baes (won. alhier) verkoopt
aan Arien Pieterse Baes zijn broer (won.
alhier) de helft van 1/4 van een
steenplaats, ovens, loodsen etc. in de Zijde
bij de Koornmolen, die verkopen geheel
van de erfgenamen van Anna Beenen heeft
gekocht.
364
11-6-1665
Martijntgen Jacobse, wed. van Pieter
Willemse Scheepmaker geassisteerd met
Adriaan Sentense, is schuldig aan Eldert
Senten ƒ 509, wegens geleend geld, rente
4%. Onderpand 1/6 part van 12 morgen
land in de Geer met huis, berg, schuur
alwaar Jacob Jacobse Sost zal. heeft
gewoont.
365
11-6-1665
Lijsgen Cornelisdr (wed. van Pieter Ariense
Timmerman), geassisteerd met Willem
Cornelise Ruychooft voor zichzelf en
tevens vervangende samen haar verdere
kinderen, zuster en zwagers voor de ene
helft. Pieter Andriese Timmerman, Abram
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Cornelisse Vermeer x Lijsbet Andriesse,
Cornelis Franse x Berber Andries (won.
Streefkerk), Andries Pieterse Timmerman
voor zichzelf en tevens voor Pieter Andries,
voogd over de kinderen van Adriaan
Pieterse Timmerman, Arien Abramse,
Reymje Willemse (wed. van Arien Pieterse
voornoemd), Sent Adriaanse Backer,
Willem Dircxe Keyser, vervangende en zich
sterk makende voor Aert Maertense x
Aerjaentgen Pieterse en zulks voogd van
haar kinderen voor de andere helft,
erfgenamen van Dirck Timmerman en
Merritge Pieterse (te O/Y overleden),
verkopen aan Martijntje Jacobse (wed. van
Pieter Willemse Scheepmaker) een
buitendijks erf in de Zijde en 6 morgen, prijs
ƒ 500.
366
19-6-1665
Cornelis Leendertse den Herder, won.
Keeten, Verkoopt aan Aeltgen Pauwen
(won. alhier) 4 1/2 hond land doorgaans in
6 morgen met huis, berg, schuur, uiterdijk
waar wijlen Pau Andriese Evengroen placht
te wonen in een weer van 9 morgen in de
Zijde (O = Arien Pieterse; W = Roeland
Pieterse Versloot, prijs ƒ 700.
367
9-9-1665
Jan Janse de Roy (smid, won. alhier) is
schuldig aan Leendert Janse Cors ƒ 75,
wegens geleend geld, rente 4%, onderpand
zijn huis en erf van de dijk tot de
Bakwetering (O = Arien Cornelisse
Wielmaker; W = Jan Cornelisse Beelden),
binnendijks. Ary Leendertse Kors in
opdracht van zijn moeder Marrigje Ariense,
wed. van Leendert Janse Kors.
368
29-11-1665
Ruth Schrijver (lakenkoper te O/Y) x
Magdalena van Craen voor 1/3 part mede
erfgenaam in de nagelaten boedel van
Petronella Pieterse van der Mertsen zal. in
haar leven wed. van Jacobus Jacobse van
der Craen won. en overl, te O/Y, zijnde
voorn. comparants schoonmoeder en in
dezelfde functie erfgenaam geworden van
de helft van een schuldbekentenis d.d. 291-1663 ten gunste van Jan Ariaense
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Schiltman (schout te Lekkerkerk) en
Adriaen Jacobse Schiltman diens neef, ten
gunste van voorn. Petronella va der
Mertsen en haar kinderen verleden groot ƒ
4362.10.0, nu per resto ƒ 1500. Hij
verkoopt aan Cornelis Wachman
(lakenkoper te Rotterdam) ƒ 500, zodat hij
zelf ƒ 250, over houd prijs ƒ 500.
369
4-1-1666
Adriaan Lendertse verwaell (won. alhier) is
schuldig aan Mathijs van Houders
(Koopman te Rotterdam) ƒ 350 wegens
niet terug betaald geld van zijn vrouw aan
Houders vrouw over, haar vaderlijk bewijs,
rente 4%. Als onderpand een huis en erf
schur, grutmolen in het dorp van de dijk tot
de IJssel (O = Sent Ariense Backer; W =
Dirk Gerritse Luyt).
370
11-1-1666
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Merritgen Pieterse Peye
(ongehuwde bejaarde dochter zonder
erfgenamen): a) 2 hond land in de Hoge
Nesse prijs ƒ 60; b) 3 morgen 3 hond 50
roeden land in het Vlaminck weer groot 21
morgen 3 hond prijs ƒ 645.
371
23-2-1666
Jacob Cornelisse Roos (won. alhier) is
schuldig aan Dirck Willemse Keyser
(kleermaker alhier) ƒ 1600 wegens geleend
geld, rente 4%. Als onderpand zijn woning
groot 9 morgen in de Lage Nesse. Is
afgelost aan Maria van der Snoek, wed.
van Dirk Ariense Hijselendoorn, welke
schuldbekentenis, haar was toe gedeeld bij
een scheiding d.d. 25-2-1723, Boskoop,
schudbrief was getransporteerd op 22-31693.
372
23-2-1666
Taxatie op verzoek van N/Y van het land
van Dircken Govertse in leven vrouw van
Cornelis Adriaense Zeeuw, zonder
nakomelingen. 4 morgen met 1/4 van een
vogelkooi, de helft van een werfje in de
Geer prijs ƒ 60, de helft van een weikamp
en 4 morgen 3 hond gelegen idem prijs ƒ
525, de helft van 2 morgen 3 hond hooiland
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gelegen idem prijs ƒ 260, de helft van 1
morgen hooiland gelegen idem ƒ 100, 1/4
van een kooi achter voorn. land.
373
9-4-1666
Huybert Leendertse Boertjes verkoopt aan
Cornelis Adryaense Verbie een rijsakkertje
in het Comen Neeien weer in de Cromme
bij de steenplaats van Adryaen Anthonisse
kinderen, prijs ƒ 49-13-0.
374
12-4-1666
Neeltgen Jansdr, wed. van Pieter Willemse
Creuck geassisteerd met Jan Fijck is
schuldig aan Joost Adriaense Schiltman
(schout van O/Y) ƒ 350 wegend geleend
geld, rente 4 1/2%. Als onderpand, haar
huis en erf in de Lage Nesse, waarin zij
woont, een kamp land daar achter te
samen 3 morgen land.
375
30-4-1666
Wouter Gerritse van Aels, testamentaire
voogd van Willem Ariense Boertjes (tevens
present) voor 1/3 part. Fijtgen Ariense,
wed. van Sent Pieterse van der velde
geassisteerd met voorn. Wouter van Aelst
voor 1/3 part, en mr. Evert Maes, in
opdracht van Emanuell van Welsenes
(Klerk op de secretarij van Rotterdam) als
vervangende Nicolaas van Dongen, beiden
als curateurs over de boedel van Aert
Gerritse Neuteboom en Aefgen Ariense
Boertjes, beide overl. volgens akte d.d. 1512-1665 Rotterdam en 20-4-1666
Rotterdam voor 1/3 part, verkopen aan
Abram Ariense van der Horde 3 morgen
land in de Lage Nesse Verkpopers is het
aangekomen van Arien Willemsz Boertjes
en Emmetgen Jans na diens overlijden.
Prijs ƒ 1800, waarvan 1100 contant
376
3-5-1666
Jan Dircxe Vonck en mr. Evert Maes als
Curateurs van de boedel van Arien
Leendertse van der Waell, volgens akte
van de vierschaar van 2,Holland d.d. 12- 2
1666. verkopen aan Dirck Cornelisse en
Willem Willemse als ooms en
bloedvoogden van het kind van Arien
Willemse en Neeltgen Dircxe en ook van
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deer selve, de helft van 5 morgen 1 1/2
hond land in de Zij"de, prij's ƒ 2300.
377
3-5-1666
Verkopers uit akte 376, verkopen aan
Mathijs van Gouders (koopman te
Rotterdam) een huis en erf metschuur,
grutmolen in het dorp, van de dijk af tot de
IJssel (O = Sent Ariense Backer; W = Dirck
Gerritse), prijs ƒ 1500 1/2 contant
378
19-5-1666
Pieter Abramsz (won. Berkenwoude)
namens Jaepgen Cornelisdr (wed. van Jan
Gerritsz Back) wegens haar
krankzinnigheid aan de ene zijde en Thonis
Gerritse Back voor hemzelf, Jacob Pieterse
Cool x Baeltgen Gerritse Back, Jan Crijnen
x Aryaentgen Gerritse Back, en tevens als
voogden van Cornelis Willemse,
minderjarige zoon van Lijsbet Gerritse
Back, erfgenamen van wijlen Jan Gerritse
Back voornoemd, ter andere zijde. Kaveling
van de boedel die de voornoemde Jaepgen
Conelisse en wijlen haar man Jan Gerritse
Back in gemeenschap hadden. Jaepgen
krijgt 1/3 part van het huis en van 6 morgen
land waar zij woont. Verder 1/3 van 2
morgen 5 hond 25 roeden land achter de
woning van Jan Geenen in de Geer. en 1/3
part van 10 1/2 hond hooiland in de
Cromme, welk land zij bij haar huwelijk
heeft ingebracht. Thonis Geritse Back c.s.
krijgt 2 1/2 morgen land achter Jan Geenen
woning en de helft van de huizing waarop
de wed. van Sent Leendertse woont, zoals
het door Jan Gerritse Back tijdens het
huwelijk met Jaepgen Cornelisse
aangekomen is.
379
26-5-1666
Abram Cornelisse Vermeer x Lijsbet
Andriese, won. Streefkerk verkopen aan
Pieter Andriesse Timmerman zijn zwager
(won. alhier) 1/6 part van een huis in het
dorp verder 1/6 part van ee morgen achter
de steenplaats en idem 6 morgen met huis,
berg en idem 2 1/2 morgen in het Merritgen
Pieter Maertns weer in de Zijde, prijs ƒ
1500, ƒ 600 contant ,rest betaald op 30-51667.
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380
19-8-1666
Merritge Gielen, wed. van Thonis
Leendertse geassisteerd met Adriaane
Janse Uijtenbroek, is schuldig aan
Aryaentgen Cornelisdr (bejaarde dochter,
won. Gouda) ƒ 2000, wegens geleend geld,
rente 5%. Onderpand een hele steenplaats
etc. in de Hoge Nesse aan de Groendijk
buitendijks een 5 morgen 1 1/2 hond land,
nog 3 morgen 5 hond land in de Hoge
Nesse, afgelost 31-5-1677.
381
20-10-1666
Taxatie van de goederen van Claes Pieter
Thijs (overleden in het land van Stein,
zonder wettige nakomelingen): 1) 1/4 van
2/3 van een huis en erf in de Hoge Nesse,
waarin Huybert Danielse woont prijs ƒ 110.
2) De helft van 2/3 van een weer land van
10 morgen 3 hond in de Hoge Nesse, prijs
ƒ 315.
382
30-10-1666
Andries Heyndricxe steenbakker is schuldig
aan Aerjaentgen Cornelis (bejaarde
dochter, won. Gouda) ƒ 800 wegens
geleend geld, rente 5 Als onderpand zijn
huis en erf zijn broer is Claes Heyndricxe
en de helft van de steenplaats in de Hoge
Nesse.
383
4-12-1666
Taxatie van een 1/3 part van een huis en
erf in het dorp nagelaten door Cornelis
Gerritsz Ganseman (zonder wettige
nakomelingen) buitendijks, van de dijk tot
de IJssel (O = Dirck Gerritse Luyt; W =
Pieter Janse van Stralen), prijs ƒ 204.
384
27-12-1666
Merritgen Aryaense (wed.van Dirck
Pouwelse Evengroen), Jan Pieterse x
Neeltgen Dirck Pouwendr en Aerjaentgen
Dirck Pouwend won. tr Ca/Y verkopen aan
Adryaen Pieterse van der Zijde (Dienede
heemraad) voor de helft en aan Pieter
Adryaense van der Zijde en Heyndrik
Adryanse van der Zijde samen voor de
andere helft het 1/8 part van 6 morgen land
met huis, berg, uiterland, zelling waar Pauw
Andriese Evengroen woont (O = de kopers;
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W = de woning van Volckje Jacobsd, Prijs
ƒ 600.
385
30-12-1666
Taxatie van land nagelaten door Jan
Gerritse Back (won. alhier, overleden
zonder kinderen): a) 3 hond 50 roeden land
in de Cromme ƒ 54; b) 1/2 vn 5 hond 75
roeden land in de Geer ƒ 160; c) de helft
van 2 1/2 morgen land en 1/4 van een huis,
berg in de Geer ƒ 47; d) de helft van 2
morgen en 1/6 van een huis en berg ƒ 350.
386
30-12-1666
Taxatie nagelaten door Cornelis Gerritse
Back zonder Kinderen. a) 1/5 van 2 1/2
morgen land en 1/10 van een huis ,berg in
de Geer ƒ 180; b) 1/4 van een woning groot
16 morgen met huis, berg, schuur in de
Geer prijs ƒ 1460.
387
3-2-1667
Ingetgen Wiggertse, wed. van Aryaen
Cornelisse Beuys (won. aan de 'sGravenweg) geassisteerd met Cornelis
Janse van der Berch. Verkoopt aan Fop
Cornelisse een boomgaard bij de kopers
woning in de Cromme, prijs ƒ 153.
388
10-2-1667
Taxatie van land bij overl. van Jacob
Willemse, minderjarige weeskind a) Een
hond 20 roeden land en eeen klein
gedeelte van een huis waar Adryaen
Huybertse woont (O = Geerlof Cornelisse;
W = Adryaen Timmerman); b) 1/10 van een
1/2 woning groot 12 morgen in de Zijde
alwaar Theuntge Huybertse woont (O =
Cornelis Gerritse Timmerman; W = de wed.
van Pieter Aryaense Timmerman, prijs ƒ
150.
389
19-2-1667
Pieter Cornelisz (scheepmaker) ter ene en
Pouwel Cornelisz (mede scheepmaker) ter
andere zijde hebben samen gekocht van
hun broer Isbrand Cornelisz een huizing en
erf in het dorp, waar wijlen Bouwen
Sijbrantse heeft gewoond, gekocht,
afgebroken en opnieuw gebouwd. Partijen
komen nu overeen, dat Pouwel Cornelisse
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krijgt voornoemde gekochte huizing die
samen gekocht was, en de inkomsten die
in hun gemeenschap staan te ontvangen.
Verder de gemeenschappelijke
timmergereedschappen en het gedeelte
van huizing en erf etc. van voornoemde
Pieter Cornelisz zoals het testament van
hun ouders Cornelis Pouwelsz en Leentgen
Thonisse d.d. 5-4-1663 luidt. Pieter
Cornelisz krijgt al het
landbouwgereedschap en ƒ 2200, waarvan
1/2 contant.
390
19-3-1667
Taxatie van de halve huizing en erf in het
dorp buitendijks waar wijlen Bouwen
Sijbrantsz woonde (O = Leentgen
Thonisse; W = Sent Adriaensz Bakker), als
bedoeld in regest nr. 389. Waarde ƒ 380.
391
8-4-1667
Taxatie van de goederen nagelaten door
Inge Pieterse (alhier overleden zonder
wettige nakomelingen): a) de helft van 7
hond land in de Zijde bij de Kerkweg, ƒ
108; b) 1/2 huizing, erf, hennepwerf in de
Zijde, ƒ 210; c) 1/2 kamp weiland en 9 1/2
hond ƒ 210; d) 1/2 kamp hooiland en 3
hond land aan de Tienweg, ƒ 25; e) 1/2
kamp hooiland en 11 hond besmet met
heermoes, ƒ 110.
392
26-4-1667
Neeltgen Jansdr (wed. van Pieter Willemsz
Creuck), geassisteerd met Willem Pieterse
Creuck, verkoopt aan Adryaen Sentense,
een gedeelte van, haar huis ,erf, een
werfje, zelling tevens een kamp hooiland
groot ee morgen in de Lage Nesse, prijs ƒ
1225.
393
26-4-1667
Dirck Janse Bercouwer gehuwd geweest
met Neeltgen Meeuse (nu won. N/Y),
Anthonis Puawen als behuwelijkt oom en
voogd van zijn eerst comparants weeskind,
verkopen aan mr. Gerard Donker, won.
Gouda, een kampje hooiland in de Lage
Nesse prijs ƒ 142.
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394
26-4-1667
Verkoper en koper idem als 393 wordt
verkocht; a) 120 roeden land in de Hoge
Nesse, b) 60 roeden land in de Hoge
Nesse, d.d. 16-5-16662 prijs ƒ 112 die in
mindering wordt gebracht op de obligatie
berustende op dese boedel.
395
6-5-1667
Narij Jansd. wed.van Cornelis Foppen
Vranckrijcker (won. alhier) geassisteerd
met Geerlof Cornelisse Vranckrijcker.
Verkoopt aan Jan Willemse Baes 2
kampen weiland met 2 werfjes in de Geer
prijs ƒ 1800.
396
6-5-1667
dezelde verkopers verkopen nu aan Willem
Cornelisse Ruychooft een kamp hooiland
met het werfje van 7 hond land in de Geer
prijs ƒ 405.
397
6-5-1667
Dezelfde verkopers verkopen nu aan
Reynier Reynierse (won. mede alhier) een
boezem met een werfje in het Ouweland in
de Geer van 5 hond.
398
7-5-1667
Jan Wiggertse Backer en Merritgen
Heydrikse wed.van Robbert Joosten de
Bruyn verkopen aan Jan Jacobse Grutter
(won. alhier) 7 1/2 hond land in de
Cromme, prijs ƒ 595, 1/2 contant.
399
20-5-1667
Geen Janse Ganseman (won. alhier)
verkoopt aan Adryaen Heyndricxe (won.
Kr/Y) een huis en erf, berg, schuurtje in de
steenplaatse waar tegenwoordig de
korenmolen staat, prijs ƒ 1485, waarvan ƒ
400 contant.
400
25-5-1667
Mathijs van Goudens (koopman te
Rotterdam) verkoopt aan Willem Jacobse
van Sechwaert (Zegwaard) (won. alhier)
een huis, erf, schuurtje met de grutmolen in
het dorp buitendijks van de straat af tot de
IJssel (O = Sent Adryaense Backer; W = de
wed. van Dirck Gerritse Luyt, prijs ƒ 2000,
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1/2 contant, afgelost 17-12-1686 door
Cornelis Vassen van Ardennen.
401
26-5-1667
Arent Leendertse steenbakker
(grootvader), Pieter Gerritse in 't Veld,
gerechte oom en voogd van de nagelaten
minderjarige weeskinderen van wijlen
Herbert Gerritse en Neeltgen Arentse,
verkopen aan Jan Dircxe Vonck en Harmen
Janse 2 morgen land en een gedeelte werf
prijs ƒ 1665, waarvan verleden jaar al ƒ
800, betaald is.
402
27-5-1667
Adryaen Senten en Leentgen Thonisdr
(wed. van Cornelis Pouwelse
Schuytevoeder) geassisteerd met Pouwel
Cornelisz (haar zoon) is schuldig aan
Leendert Jacobse Lagewaart ƒ 700
wegens een gecasseerde obligatie en
geleend geld. Onderpand een huis en erf in
het dorp van de straat af tot de IJssel (O =
Aryaen Abrahamse; W = Compt s kinderen
met huis waar Bouwen Sijbrantse zal.
woonde.
403
8-6-1667
Taxatie - op verzoek van de secretaris van
Stein - van goederen in de Hoge Nesse
nagelaten door Brant Pieterse Tijs
(overleden in Stein zonder nakomelingen
na te laten): a) 1/3 van 2/3 van een huis in
de Hoge Nesse ƒ 135; b) 1/3 van 2/3 van
10 morgen 3 hond in de Hoge Nesse ƒ
430.
404
11-7-1667
Mathijs van Goudens verkoopt aan Joost
Adryanse Schiltman een hypotheekakte
groot ƒ 1000 ten gunste van Willem
Jacobse van Segwaert op een huis, erf,
schuur etc. prijs ƒ 920.
405
6-8-1667
Pieter Cornelisse Scheepmaker geeft aan
Pauw Cornelisse scheepmaker zijn broer
de helft van 3/4 van 2 huizen en erf, in het
dorp buitendijks, prijs ƒ 110, is ƒ 1000,
geleend van Frans Jacobse Verrijn.
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406
6-8-1667
Pieter Gerritse Luyt en Fop Gerritse Luyt,
won. Haastrecht, verkopen aan Pieter
Cornelisse Scheepmaker een huis en erf in
het dorp van de dijk af tot de IJssel (O = de
wed. van Dirck Gerritse Luyt; W = Ruth
Janse van Stralen), prijs ƒ 1000 contant.
407
27-8-1667
Merritge Gielen, wed. van Thonis
Leendertse steenbakker geassisteerd met
Pieter Janse, haar zoon is schuldig aan
Pieter Cornelisse Foppn ƒ 800 wegens
geleend geld. Als onderpand de geheele
steenplaats met huis etc. alsmede land aan
de Groenedijk in de Hoge Nesse, veder
nog 5 morgen 1 1/2 hond zelling mede in
de Hoge Nesse.
408
13-10-1667
Taxatie van 1/5 van 1 morgen land in de
Zijde nagelaten door Gerrit Arien Jasperse
(te Kr/L overleden) op verzoek van Pieter
Gerritse van Holst (secretaris te Kr/L),
waarde ƒ 66.
409
17-10-1667
Op verzoek van Eeuwout Jacobse
(secretaris te Kr/Y) is getaxeerd de helft
van 2 morgen 4 1/2 hond land met huis en
getimmerde in de Geer nagelaten door
Arien Bastiaanse te Kr/Y overl. zonder
nakomelingen. Waarde ƒ 315.
410
19-11-1667
Aryen Janse voorzichzelf , Govert Pieterse
Quick x Aeltgenn Janse voor zichzelf ,
Maerten Weesselse x Willemken Jansd.
voor zichzelf kindferen van zal, Jan
Willemse, verkopen aan Cornelis Janse
Stolck (won. alhier) een rentebrief groot ƒ
600, d.d. 24-8-1646 ten gunste van
hetgemeneland van Holland ten kantooren
te Gouda.
411
19-11-1667
Weyntge Adryaense, won. Streefkerk, voor
1/4 ,Wigger Ariaense van der tack voor 1/4
Ary Janse Govertse, Pieter Quick x Aeltgen
Jansdr, en Maerten WQEssels x Willempje
Jans samen voor 1/4 kinderen en
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kleinkinderen en erfgenamen van Jannitge,
wed. van Arien Wiggertse, beide alhier
overl, verkopen aan Cornelis Janse Stolck
3/4 parten van een rentebrief groot ƒ 800
d.d. 24-8-1646 waarvan hem Cornelis
Janse Stolck 1/4 part is aanbestorven (zie
regest nr. 410), prijs ƒ 660.
412
3-12-1667
Jan Willemse Baes verkoopt aan Mathijse
Ariense zijn zwager 6 morgen land met
huis, berg in de Geer prijs ƒ 4800, 3000
contant
413
12-12-1667
Taxatie van de Goederen nagelaten door
Merritge Pieterse zonder nakomelingen
overl. a) 1/4 van een huis, erf, berg, in de
Cromme ƒ 84; b) de helft van 2 morgen 2
hond 50 roeden land deels wei- en
hooiland in de Cromme prijs ƒ 475; c) de
helft van ee morgen 4 hond hooiland ƒ 140;
d) de helft van 2 werfjes binnen de
Oudelandse weg, 450 roeden ƒ 35.
414
14-12-1667
Leentje Thonisse, wed. van Cornelis
Pouwelse Schuytevoerder geassisteerd
met Pouwel Cornelisse, haar zoon is
schuldig aan Dirck Jacobse, minderjarige
weessoon van Jacob Dircxe verwekt bij
Grietge Willemse overl. alhier ƒ 300
wegens geleend geld gekregen van voorn.
Leendert Janse Cors (is heemraad) als
voogd van het weeskind. Als onderpand
een geheel huis en erf schuur etc, in het
dorp van de dijk af tot de IJssel (O = Arien
Abrahame; W = de comparante).
415
29-12-1667
Taxatie van de goederen nagelaten door
Leendert Jacobse Lagewaart (zonder
wettige nakomelingen alhier overleden): a)
een kamp weiland aan de Tienweg 2
morgen 3 hond ƒ 620; b) 2 akkertjes
weiland over de Tienweg 4 hond land ƒ
110; c) een hoekje hooiland van 2 hond
land ƒ 25; d) een kamp hooiland van 1
morgen ƒ 120; e) een hoekje of werf van 3
hond ƒ 50; f) een kamp hooiland van 1
morgen 3 hond land bij de Oudelandse weg
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ƒ 180; g) de helft van een werf, boomgaard
met een achterhuis, berg, erf, schuur aan
de Kerkweg ƒ 150; h) Een achterhuis en erf
in de Schoolsteeg ƒ 100. Alles gelegen
zuidwaarts van de krk te O/Y.
416
9-1-1668
Govert Janse Quick en Adriaan Gerritse x
Adriaansgen Jans Quick (won. alhier)
vervangende Pleuntgen Jans en Cornelia
Janse Quick, allen kinderen en
erfghenamen van Jan Govertse Quick
geven aan Geertgen Jasperse bejaarde
dochter (tante van de comparant) de helft
van een huis en erf alhier op de erkestoep
de andere helft is van de koopster van de
straat af westwaarts tot Claes Noorman (N
= Joost Schiltman; Z = Jan Willemse
Stolck), prijs ƒ 100.
417
16-2-1668
Taxatie van onroerende zaken, nagelaten
door Thonis Gerritse Back (alhier overleden
zonder nakomelingen): a) 5 morgen land
met 1/3 van een huis, berg, schuur daarbij
staande in de Geer, ƒ 1520; b) 1/4 van 2
morgen 3 hond land in de Geer in de
woning waar de weduwe van Sent
Leendertse Matroos woont, ƒ 212.
418
18-2-1668
Joost Adriaanse Schiltman (bode alhier)
heeft in deze hoedanigheid na voorgaande
vonnisse ten gunste van Wouter Cornelisse
verkocht aan Eldert Sentense, een huizing
in de Kerkstraat, van de straat tot de
boomgaard van Claes Noorman Z = het
gemenelands erf; N = Jan Willemse
Stolck); erfpacht ten gunste van O/Y.
419
12-3-1668
Taxatie v.d nagelaten goederen van Jan
Aertse Smidt overl. alhier zonder wettige
nakomelingen na te laten. a) 1/6 van een
huis, erf, in het dorp buitendijks, van de
straat tot de IJssel (O = Eeeuwout
Jacobse; W = Claes Noorman), ƒ 150; b)
1/3 van 2 morgen land in de Zijde ƒ 225.
420
29-2-1668
Joost Adriaen Schiltman (bode alhier) in
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deze hoedanigheid verkoopt ten gunste
van Mathijs Janse (schoenlapper alhier)
aan Claes Gerritse Slootmaker (won. mede
alhier) een huis en erf in het dorp
westeinde buitendijks van de IJssel
noordwaarts ter breedte van 15 voet (O =
Leendert Janse Cors; W = Isaack Arjanse),
prijs ƒ 230.
421
29-3-1668
Jan Sijbrantse Schoenmaker verkoopt aan
Joost Adriaanse Schiltman een erfje
oostwaarts van de Kerkstraat van de
huisijnge van de compt, zuidwaarts tot de
dijk (O en W = de Kerkstraat en
Kerkstoep). prijs ƒ 111.
422
16-4-1668
Adriaan Cornelisse won. te Heeskendorp
verkoopt aan Huych Herbertse een weer
land grrot 8 morgen met huis etc (O = de
koper; W = Pieter Jacobse Crull. prijs ƒ
7200, Het huis is voor 7 jaar verhuurd aan
Roeland Pieterse Versloot.
423
20-4-1668
Aechje Adryaense, wed. van Jan Senten
Rechtuyt, won. Rotterdam, en Gerrit
Senten Cruyck (smid) als oom en voogd
van de minderjarige nagelaten kinderen
van voorn. echtpaar, verkopen aan Willem
Thomasse Cleynkoot (won. alhier) huis en
erf in de Zijde van de IJssel tot de dijk (O =
Cornelis Janse op 't Schoor; W = Jacob
Adryaense Schuytevoerder, prijs ƒ 450, ƒ
300 contant.
424
29-4-1668
Pietertje Aertse, wed. van Jan Pieterse
Hoochboom geassisteerd met Ary
Cornelisse Dombares timmerman won.
Haastrecht, Jan Pieterse Aertse voor
zichzelf en als oom en voogd van de
onmondige kinderen van wijlen Engel
Pieterse, mitsgaders Inge Pieterse (won.
Haastrecht) mede voor zichzelf, verkopen
aan Ary Janse Verbie een werf in de Hoge
Nesse aan de Groenedijk binnendijks voor
de steenplaats van Marritge Gielen, prijs ƒ
300, 1/3 contant.

91

425
11-5-1668
Willem Adriaanse Koot x Neeltgen
Willemse, won. Leerdam, verkoopt aan
Eeuwout Willemse en Ary Willemse
steenbakker 1 1/2 morgen land in de
Cromme prijs ƒ 700 en een rozennobel tot
speldegeld.
426
14-5-1668
Taxatie van land van Willem Mathijse overl.
zonder decndenten. a) 5 morgen 5 hond
land in de Cromme 11 ƒ 75; b) 2 morgen 2
hond 17 roeden land idem in de Cromme ƒ
405.
427
16-5-1668
Merritge Heyndricxe, wed. van Robbert
Joosten de Bruyn geassisteerd met
Wiggert Janse Backer. Verkoopt aan Pieter
Pieterse Engel (dienende heemraad) 9
hond land in de Cromm ƒ 900.
428
17-5-1668
Jan Cornelisse Quant (won. alhier)
verkoopt aan Jannetgen Aelbertse, wed.
van Aryaen Reyngertse Boer, won. Gouda.
1/4 van een huis, erf. Het is de woning van
Cornelis Aelbertse in de Lage Nesse prijs ƒ
300.
429
17-5-1668
Willem Pouwelse Capiteyn (won.
Berkenwoude) is schuldig aan Frans
Jacobse Verrijn (coopman te Gouda) ƒ 400
wegens geleend geld. Als onderpand een
kampsloot 2 morgen 2 hond bij de
Oudelandse weg en het tuchthuis van
Gouda. Een kamp land van 11 morgen
gelegen idem in de Cromme en 8 hond
land in een woning waarin Fop Cornelisse
woont. Gerrit Verrijn en Willemtgen Verrijn,
enige kinderen en erfgenamen zijn voldaan
4-5-1701.
430
17-5-1668
Aeltgen Pietersd., wed. van Andries
Heyndricxe steenbakker geassisteerd met
Pieter Andriese, haar zoon verkoopt aan
Jan Willemse Baes: a) de helft van de
steenplaats met 3 steenovens met loodsen
de helft van de huizing binnendijks en de
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helft van zellingen de gehele huizing
buitendijks gelegen in de Hoge Nesse aan
de Groenendijk; b) de helft van 2 morgen
hooi- en weiland achter de steenplaats in
de Hoge Nesse, de andere helft behoort
Claes Heyndricxe; prijs ƒ 5200, daarvan tot
N/Y is afgegeven ƒ 1200,.
431
17-5-1668
Jan Wiggertse Backer verkoopt aan Jan
Jacobse Grutter een werfje en 1/2 hond
Land in de Cromme achter de woning van
Heyndrick Cornelisse zal, prijs ƒ 170.
432
19-5-1668
Merritge Heyndricxe, wed. van Robbert
Joosten de Bruyn geassisteerd met Wigger
Janse Backer (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Wiggertse 10 hond hooiland
eaarvan Jan Wiggertse Backer de
wederhelft is competerende, prijs ƒ 850.
433
19-5-1668
Idem als regest nr. 432 verkopen aan
Arikjaen Huybertse ee morgen hooiland in
de woning waar Heyndrick Cornelis Decker
zal. woonde in de Cropmme bij de
Tienweg, prijs ƒ 650.
434
20-5-1668
Willem Gerritse x Merritge Willemse,
Isbrant Willemse, oom en voogd van de
nagelaten minderjarige kinderen van Jan
Willemse en Ingetgen Willemse, won. aan
de Driebrugge, geassisteerd met voorn.
Isbrand Willemse, haar broer en voor de
kinderen en kleinkinderen van wijlen Inge
Geenen, verkopen aan Merritgen Willemsdr
(x Pieter Janse Crull) in de Zijde 4 morgen
3 hond, prijs ƒ 3700, waarvan ƒ 1260
contant. Volgt schuldbekentenis die op 255-1670 is afgelost.
435
23-5-1668
Adriaan Jasperse, Geen Jasperse, Frans
Janse x Grietgen Jasperse, Pieter
Willemse x Rusgen Jasperse, Helena
Jasperse en Merritge Jasperse beide
geassisteerd met Ary Jasperse hun broer,
allen kinderen en erfgenamen van Jasper
Pieterse en Merritgen Pieterse zaliger,
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verkopen aan Jan Janse de Jonge en
Adryaen Franse (heemraden alhier) ieder
voor de helft een huis en erf in de Hoge
Nesse aan de Groenedijk, prijs ƒ 900 400
contant.
436
25-5-1668
Neeltge Jacobse, wed. van Dirck
Herbertse, geassisteerd met haar zoon
Jacob Dircxe, voor 1/4, Pieter Janse
Homes x Merritgwen Adryaense Zeeuw,
won. Heekendorp, Neeltge Adryaense
Zeeuw, wed. van Witte Maertense
geassisteerd met haar zoon Cornelis
Wittense en Jan Maertense Coevoet als
gestelde voogd over Aryaen Willemse
Zeeuw, nagelaten minderjarige kind van
Willem Aryaense Zeeuw tezamen voor 2/4
en als zodanig erfgenamen van Aryaentgen
Aryanse Ruoychooft van moeders zijde.
Verkopen aan Liedwij Gerritse, wed. van
Cornelis Jacob Ruychooft (won. Kr/Y) de
volgende zaken: a) 3/4 van 9 morgen 5
hond 50 roeden land met woning, berg,
schuur in de Zijde; b) 3/4 van 1 morgen 4
hond 50 roeden land westwaarts van a); c)
3/4 van 3 morgen 45 hond in de
Maalboezem van Lekkerkerk zijnde rietland
en genaamd Tussen Vlieten; d) de visserij
daaraan behorende met de portie
zegenwant. Prijs ƒ 6000, Volgt
schuldbekentenis.
437
27-5-1668
Pouwel Cornelisse (won. alhier) verkoopt
aan Hendrik de Groot en Jacob Hollaart
(kooplui te Dordrecht) een bijl- en
scheepsbrief groot ƒ 515 ten gunste van
Pieter Janse Kuyper (won. IJsselmonde)
per reste over acceptatie van een nieuw
kromstevenschip d.d. 26-11-1667 O/Y prijs
ƒ 460.5.0.
438
29-5-1668
Joost Adryaense Schiltman (schout alhier)
in opdracht van Nannen van der Hoven en
Hoge Vierschaar van Zuid-Holland d.d. 121-1668, verkoopt in die hoedanigheid aan
Jan Cornelisse Beelde een huis en erf in
het dorp daar Merritgen Bouwense woont,
prijs ƒ 415, waarmee een rentebrief van ƒ
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335, die koper en Leendert Janse Cors op
voorn. huis heeft afgetaald.
439
29-5-1668
Jan Cornelise Beelde verkoopt aan mr.
Evert Maes een huis en erf in het dorp
buitendijks vant erf van Leendert Janse
Cors (O = en; W = Aryaense Janse prijs ƒ
280.
440
30-5-1668
Heyndrick Crijnen Trompert (steenbakker
won. alhier) is schuldig aan Wigger Janse
backer ƒ 800 wegens geleend geld. Als
onderpand de steenplaats met 2 ovens,
loodsen etc. in de Hoge Nesse voor het
buitenland aan de Groenedijk.
441
31-5-1668
Leendert Evertse van Reede ter ene en
Jan Evertse van Reede en Huych Evertse
te samen ter andre zijde. Hebben in
gemeenschap 2 morgen hooi- en weiland
in de Zijde. Hier in Leendert en Jan Evertse
voor 2/5 en Huych voor 1/5. Idem een huis
en erf in het dorp binnendijks, gaan het nu
delen. Leendert Evertse krijgt het huis en
erf, Jan en Huych Evertse samen 2 morgen
waarin Jan voor 2/3 en Huych voor 1/3
part, bovendien krijgen zij ieder ƒ 30, van
Leendert
442
1-6-1668
Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en
Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen
Janse, wed. van Jan Pancken, won.
Woerden, verkopen aan Cornelis Janse
Ouwejan 1/3 van een woning met huis,
berg, schuur en 9 morgen land in de
Cromme, genaamd het Huych Foppen
viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1 1/2 hond in
de Geer waar Aryen Huybertse woont,
aangekomen door het overlijden van Jan
Cornelisse Ouwejan zal. prijs ƒ 2000.
443
14-6-1668
Merritgen Gielen wed.van Thonis
Leendertse Stenbacker, geassisteerd met
Adryaen Janse Uijtterbroeck, is schuldig
aan Jan Janse de Haen, Capiteyn ter zee,
won. Gouda ƒ 1200, wegens geleend geld,
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Als onderpand de gehele steenplaats met 2
ovens, loodsen etc. in de Hoge Nesse aan
de Groenedijk, afgelost 31-5-1677.
444
23-6-1668
Pouwels Cornelisse Scheepmaker is
schuldig aan Hendrik de Groot en Jacob
Hoolaert (Coopluy te Dordrecht) ƒ 924, als
reste van een leverantie van houten
planken en ander. Als onderpand 3/4 van
de resp, huizing en erven. Pieter
Cornelisse (broer van de eerste comparant
die voor de helft is bedeeld in de
koopmanszaken, deelt mede dat
bovenstaande schuld preferentie heeft op
zijn vordering groot ƒ 1100 en d.d. 11-81667 O/Y.
445
16-7-1668
Jan Fijck van de Rijnschoten (won. alhier)
verkoopt aan Joost Adryaense Schiltman
(schout) een erf, schuur, boomgaard van
ouds genaamd Mijn kints thuyn aan de
Kerkstoep van Aryaentgen Dingemans
zuidwaarts tot de dijkwetering (O = het
Kerkhof; W = Jan Janse Smit, Jan Dircxe
Plattuyt). Prijs ƒ 460.
446
20-8-1668
Govert Pieterse Quick verkoopt aan
Adryaen Janse (zijn zwager en
burgemeester alhier) 1/2 part van het
achter se der huize en erf in de Cromme,
was hem aangekomen door het overl. van
Janneken Cleuver hun grootmoeder en
jegens Cornelis Janse Stolck is
aanbedeeld, prijs ƒ 37.
447
20-8-1668
Maerten Wesselse x Willempje Jansdr,
voor 1/3 erfgenaam van het achterste van
de huizing en erf nagelaten bij Janneken
Cleuvers, het 1/3 part was aan gedeelt aan
Adryaen Jans zijn swager waar tegen hem
is aangedeeld geld bij voornoemde J.
Cleuvers mede was nagelaten, hiermede is
hij tevreden.
448
22-11-1668
Jan Crijnen x Aryaentgen Gerritse, Cornelis
Willemse, nagelaten enige zoon van wijlen

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

94

Lijsbeth Gerritse ter ene en Jacob Pieterse
Cooll gehuwd geweest met Baeltgen
Gerritse ter andere zijde. Gaan onderling
deling aan van de nagelaten goederen van
Cornelis Gerritse Back en Thonis Gerritse
Back en ook voorn. Baetgen Gerritse vrouw
van voorn. Jacob Pieterse Cool. a) Jacob
Pieterse Gooi krijgt een huis ,erf, berg,
schuur, in de Cromme, verder 3 morgen
hooiland en de helft van 8 morgen achter
de woning; b) Jan Crijnen en Cornelis
Willemse de helft van voorn. 8 morgen
verder 5 hond land achter de woning van
Sent Leendertse Matroos in de Geer. Dan
nog 2 morgen 4 hond in de Geer en ƒ 150
van J.P. Cool als afkoop op de boedel.

overl; b) de voorn. kinderen krijgen een
kamp weiland west van de Tienweg, een
kamp hooiland, een hoekje werf, een kamp
aan de Oudelandse weg, de huizing en erf
aan de Schoolweg. een hoekje werf aan de
dijkwetering ƒ 700 van Heyndrik Willemse,
totaal omvat 2 halve huizen etc. en 7
morgen land.

449
23-11-1668
Cornelis Dircxe is schuldig aan Eldert
Senten ƒ 1000 wegens geleend geld. Als
onderpand 7 morgen rijsland in de Hoge
Nesse 1 1/2 morgen weiland aan de Oude
dijk in het Cornelis Foppenweer, 1 1/2
morgen hooiland gelegen idem. Hypotheek
blijft alleen op de 1 morgen rijsland staan
wegens schuld van ƒ 100, ten gunste van
de koper Eldert Cornelisse d.d. 1-5-1681.

453
30-1-1669
Taxatie van de goederen nagelaten door
Baeltgen Gerritse (alhier overleden zonder
nakomelingen): a) 3 morgen 2 hond land in
de Cromm ƒ 580; b) 5 hond land in de Geer
achter de woning waar de wed. van Sent
Leendertse Matros in woont ƒ 50; c) 1
morgen 2 hond land in de Geer in een weer
van 16 morgen met gelijke portie in de
huizing etc. waar Gerrit Ariense Backer zal.
woonde ƒ 315.

450
26-11-1668
Jan Geenen verkoopt aan Cornelis
Aryense Baes en Jan Symonse den Ouden
mitsgaders Annitgen, wed. van Claes
Cornelisse, 5 1/2 hond land in de Cromme
binnendijks de Oudelandse weg Prijs ƒ
325, en ƒ 100 contant.
451
19-12-1668
Heyndrik Willemse x Neeltge Jacobse
(won. alhier) ter ene, En Crijn Thonisse,
Cornelis Thonisse, Willem Thonisse
vervangende Trijntje en Jaepje Thonisse
(minderjarige dochters) allen kinderen van
wijlen Thonis Janse ter andere zijde, zijn
erfgenamen van Leendert Jacobse
Lagewaart (alhier overleden) en verkavelen
diens nagelaten bezittingen. a) Heyndrick
Willemse krijgt een weikamp aan de
Tienweg een hoekje werf, een kamp
hooiland (O = van de Veenwetering, een
kamp hooiland aan de westkant van de
kerk alwaar voorn. Leendert Jacobse is

452
30-1-1669
Jan Willemse Baes x Cathalina Claes,
verkoopt aan Jan, Govert, Ary, Cornelis
Claesse en Claes Aryense x Neeltgen
Claes zijn swagers mede inwoners 1/6 part
van 14 ti land met huis, berg, schuur in de
Geer, prijs ƒ 1760.

454
13-2-1669
Lijsbeth Cornelisse, wed. van Pieter
Adryanse Timmerman geassisteerd met
Adryaen Pieterse Timmerman, haar zoon,
verkopen aan Crijn Cornelisse Timmerman
(won. alhier) 3 hond land achter de
korenmolen, en ee morgen 59 roeden land
in het Merritge Pieter Maertense weer, in
de Zijde, prijs ƒ 1212, 1/2 contant.
455
18-1-1669
Cornelis Florisse voor zicj zelf envoor de
kinderen nagelaten door Leendert Floren x
Merritge Willemse, wed. Zij geassisteerd mt
Cornelis Floren, haar swager en Jan
Florisse, verkopen aan Wigge Janse
Backer de 2 eerste compt 2/3 van een
woning met 7 morgen 4 1/2 hond hooiland,
het resteerde part behoort aan Jan Florisse
voorn. in de Cromme prijs ƒ 3800 Jan
Florisse behoud het voorhuis. Volgt
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schuldbekentenis groot ƒ 2800,betaald
vermoedelijk in 1670.
456
5-4-1669
Dirk Janse Mul, Pieter Adryaense Medelen
(won. Lekkerkerk) ter ene, Willem
Cornelisse Ruychooft en Wigger Janse
Backer t.b.v Liedewij Gerritse, wed. van
Cornelis Jacobse Ruychooft hun moeder,
won. Kr/Y ter andere zijde, land wordt
verkaveld. a) Partij ter ene de oostzijde van
het land groot 18 morgen en weiland,
werven, rietveld etc. in de Zijde; b) Partij ter
andere de westzijde van idem.
457
6-5-1669
Taxatie op verzoek van Ca/Y het 1/3 part
van 8 morgen land met huis, berg in de
Zijde, nagelaten door Merritge Jacobse
Crul te Ca/Y zonder nakomelingen, ƒ 875.
458
11-5-1669
IJsbrant Willemse Bostelman verkoopt aan
Willem Cornelisse Ruychooft en Wigger
Janse Backer de helft van 10 1/2 hond land
in het Kadeland waar de Lekkerkerkse
Boezemkade op ligt, en de helft van 3 hond
10 roeden land tussen de Vliet en de
maalboezem in de Zijde, prijs ƒ 300 en 2
zilveren ducatons als speldegeld, afbetaald
19-5-1671.
459
14-5-1669
Aryen Abrahamse is schuldig aan Anitgen
Frans (minderjarige dochter van
Aerjaentgen Heyndricxe) ƒ 300 wegens
geleend geld, ontvangen van Huybert
Leendertse Boertjes als voogd. Als
onderpand de helft van een huis, erf,
schuur buitendijks in het dorp en de helft
van 1/4 part van een woning waar Pieter
Willemse Vaendrager woont, groot 18
morgen in de Geer. Op het volgende
quitantie getekend door Jasper Vroen x
Ariaantgen Cornelis en tevens ten gunste
van hun zuster Catharina Cornelis d.d. 234-1721 dat de schuld is afgelost
460
29-5-1669
Jacob Cornelisse Kaenaer (won.
Lekkerkerk) verkoopt aan Roeland Pieterse
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Versloot 4 morgen 3 hond land met een
gedeelte van huizing in de Sijde, prijs ƒ
4050, en 3 goude ducatons als speldegeld,
schuldbekentenis groot ƒ 2550.
461
29-6-1669
Marrithien Heyndricxe, wed. van Robbert
Joosten de Bruyn geassisteerd met Jan
Wiggertse Backer, verkopen aan Jan
Jacobse Grutter (won. alhier) een kamp
weiland met een werfje, een kamp hooiland
met een werfje, in de Cromme prijs ƒ 915,
715 contant, de rest betaald op 11-7-1670.
462
27-7-1669
Heyndrik Crijnen Trompert (steenbakker
won. alhier) is schuldig aan Cornelis
Heerenbras, burger van Gouda, ƒ 500,
wegens geleend geld. Als onderpand zijn
steenplaats met 2 ovens, etc. huisen aan
de cade etc. Was vroeger eigendom van
Pieter Gielen (de steenplats) in de Hoge
Nesse, verder een zelling aan de
Groenedijk.
463
31-7-1669
Thijs Cornelisse (won. te Moerkapelle),
Cornelis Dircxe van Dijk, Thijs Jacobsz,
Cornelis Jacobsz Cool en voornoemde Tijs
Cornelisz als oom en voogd van de
kinderen van Claes Cornelisz, verkopen
aan Willem Cornelisz en Neeltien
Cornelisse 2/3 van een huis en erf in de
Hoge Nesse aan de Groenedijk alwaar
Leentie Pieterse hun moeder woonde, prijs
ƒ 200, waarvan 1/2 contant.
464
2-8-1669
Neeltien Janse (wed. van Pieter Willemse
Creuck geassisteerd met Adryaen Janse
Backer) is schuldig aan Wiggert Janse
Backer ƒ 375, wegens gehaalde waren. Als
onderpand, haar gedeelte van een huis en
2 morgen land in de Lage Nesse.
465
2-8-1669
Adriaan Janse Backer is schuldig aan
Wigger Janse Backer ƒ 100, wegens
gehaalde waren. Onderpand zijn achter
huis met erf waar hij woont in de Cromme.
Afgelost 21-5-1688.
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466
10-8-1669
Pouwel Cornelisz (scheepmaker) verkoopt
aan Joost Adriaan Schiltman een
scheepsbrief of bijlbrief d.d. 7-8-1669
gepasseerd te O/Y groot ƒ 500 en ƒ
12.10.0 speldegeld ten gunste van Crijn
Pieterse Cack en Jacob Aertse Cack
(beiden won. te Lekkerkerk) staande op
een nieuw gemaakt gouwenaarschip met
gangboorden, prijs ƒ 455.
467
14-8-1669
Taxatie van de goederen van zal, Pietertien
Ariense (alhier overleden zonder
nakomelingen na te laten): a) 1/6 van een
huis en erf en 1/6 van 7 morgen land in de
Cromme binnen de Tienweg prijs ƒ 329, b)
4 hond weiland in de Cromme ƒ 180; c) 4
hond 62 roeden land in de Cromme prijs ƒ
150; d) 2 kampjes weiland in de Cromme ƒ
200; e) 2 hond 75 roeden land in de
Cromme ƒ 105; f) een kampje en 3 hond 12
roeden land idem ƒ 75, 1/3 van een huis,
schuur, erf in het dorp buitendijks ƒ 200 de
helft van een huis en erf idem, ƒ 350.
468
23-8-1669
Pieter Janse, Panck Janse en Gerrit Janse
x Marritge Jansdr, allen kinderen en
erfgenamen van Jan Pancken en Annitge
Jansdr verkopen aan Jan Janse de Jonge
(steenbakker, won. alhier) 1/3 part van een
steenplaats, ovens, loodsen timmeragie
van huisen, zelling etc, in de Hoge Nesse
en Cromme. Een andere 1/3 part behoort al
aan de koper. Prijs ƒ 1800.
469
12-9-1669
Taxatie van land nagelaten door Leentie
Maertense (in leven x Heyndrick Claesse
Hensbeeck) (te Moordrecht overleden
zonder nakomelingen) op verzoek van
erfgenamen en vrienden: a) 1 morgen land
in de Lage Nesse ƒ 210; b) 2 morgen land
in de Lage Nesse, prijs ƒ 390.
470
30-12-1669
Taxatie op verzoek van de secretaris vant
land van Stein van de nagelaten goederen
van Grietgen Pieterse. a) 1/3 part van een
huis in de Hoge Nesse waar Huybert Dircxz

96

in woont ƒ 205; b) 1/3 part van een weer
land groot 3 hond in de Hoge Nesse ƒ 660.
1
27-1-1670
Jan Wiggertse Backer (wonende alhier)
verkoopt aan Willemken Thonisdr (mede
wonende alhier), een erfje waarop
tegenwoordig koopsters huisje op staat,
binnendijks in de Cromme. Prijs ƒ 150.
2
27-1-1670
Taxatie van de nagelaten goederen van
Claas Gerritse Slootmaker, overleden O/Y
zonder wettige nakomelingen. a) Opstal
van een huis, buitendijks in de Zijde,
gehuurd door erflater van wijlen Janneken
Foppen; b) huis en erf aan de westzijde
van het dorp, buitendijks ƒ 80 met een pad
van Leendert Jans Cors weduwe (W =
Isaack Aryense), eerfpacht ƒ 4.10.0.
3
10-3-1670
Jan Janse de Jonge en Cornelis Jansz
Ouwejan (wonende alhier) samen kinderen
en ieder voor 1/3 part erfgenaam van Jan
Cornelisz Ouwejan (alhier overleden).
Nagelaten was een steenplaats met ovens,
loodsen etc. gelegen aan de Groenendijk in
de Hoge Nesse. De zellingen liggen onder
N/Y, 9 morgen land in de Cromme 4
morgen land in de Geer, gaan de boedel
scheiden. Jan Janse de Jonge krijgt 1/3
part van de steenplaats etc. en alle
zellingen. Cornelis Janse Ouwejan krijgt
1/3 part van de 9 morgen land met huis etc.
in de Cromme, idem van de 4 morgen in de
Geer, mag vissen in de zellingen. (NB: in
het register is de laatste bladzijde na
bladzijde 5 ingebonden!)
4
27-3-1670
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Eeuwou Jacobse
(secretaris van Kr/Y en aldaar overleden
zonder wettige nakomelingen), bij
testament besproken aan Pieter Jacob
Roeloffs: a) 1/4 in een woning, groot 14
morgen met huis, berg etc. in de Zijde prijs
ƒ 1050 (O = Jan Dirckse Vonk c.s.; W =
Hendrik Willemse), deels besmet met
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heermoes; b) 1/4 van 1 morgen land in de
Zijde prijs ƒ 85.
5
27-3-1670
(Zie ook ac 998 (ORA O/Y) inv.nr. 49.)
Roel, Tijs, en Annitge Pieters en Pieter
Thonisz (wonende alhier) kinderen van
Pieter Jacob Roeloffsz, verkopen aan
Huych Herbertsz en Roeland Herbertsz
(hun neven) de helft van een rentebrief,
groot ƒ 1000, ten laste van het gewest
Hollandkantoor Gouda (fol. 4956). Prijs is ƒ
500.
6
30-3-1670
Taxatie nagelaten door Claas Pieterse
Noorman, overleden alhier, zonder wettige
nakomelingen. a) Huis en erf in het dorp
buitendijks voor ƒ 425 van de dijk tot de
IJssel (O = Crijn Artse Smit; W = Jan
Dirkse Vonk); b) Huis en erf in het dorp,
binnendijks voor ƒ 345 van de dijk tot de
dijkwetering (O = Joost Schiltman (schout);
W = Jan Janse Backer).
7
1-4-1670
Jan Cornelisz Quandt (wonende alhier) ter
ene, en Cornelis Jansz Quandt zijn zoon,
ter andere. Ter voorcoming van verschil
tussen Cornelis Jansz Quandt en zijn
broers en zusters, verklaart Jan Cornelisz
Quandt, dat hij tot zijn lasten neemt, alle
kosten in het geschil tussen hem en Pieter
Thonisse, ook die van de sententie van het
Hof en de Hoge Vierschaar van ZuidHolland d.d. 28-6-1669, bepaald dat
Cornelis Jansz Quandt na zijn overlijden ƒ
300 krijgt uit de boedel, zijnde diens
vaderlijk en moederlijk erfdeel.
Compareerde verder Joost, Pieter, Aelbert
Jansz Quandt, Helena x Huych Willemsz
Versnel, Annetie x Willem Adriaensz
Sckrevel, Merritje, Niesie Jansdr Quandt,
laatste twee meerderjarige dochters in
deze, allen kinderen etc. van voornoemde
Jan Cornelisz Quandt, en zijn met
voorstaande akkoord. De som van ƒ 300 is
op 17-2-1672 uitbetaald.
8
4-4-1670
(Zie ook ac 998 (ORA O/Y) inv.nr. 49.)
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Roelandt Pietersz Versloot, Tijs Pietersz
Verspeuy, Annetie Pieters en Pieter
Thonisz en Thonis Pietersz, kinderen en
kleinkinderen, ieder voor 1/4 erfgenamen
van wijlen Pieter Jacobsz, hadden tot
heden onverdeeld een rentebrief, groot ƒ
2000 ten laste van het gewest Holland
kantoor Rotterdam (fol. 5407), en een
schuldbekentenis ten laste van Ploon
Cornelisz van Noort (wonende te
Ridderkerk) groot ƒ 1000, en een
schuldbekentenis ten laste van Arien
Jacobsz Vinck (wonende te Ridderkerk),
groot ƒ 1000. Roelandt Pietersz Versloot
en Pieter Thonisz krijgen samen de twee
rentebrieven à ƒ 1000, De obligatie van ƒ
2000 valt toe aan de anderen.
9
12-4-1670
Merrittie Isbrantsdr, weduwe van Jan
Jansz, kleermaker, geassisteerd met haar
zoon Jan Jansz, kleermaker (wonende
alhier) is schuldig aan Jacob Cornelisz
Marysteyt, burger te Rotterdam, ƒ 550
wegens geleend geld en het overschot van
een obligatie d.d. 5-10-1660 voor notaris
Pieter van der Licht te Rotterdam. Als
onderpand, haar huis en erf, gelegen op
het westeinde van het dorp buitendijks;
belendingen volgens de akte van erfpacht.
Afgelost 11-4-1686.
10
7-5-1670
Matijs Pietersz Verspeuy en Dirck Willemsz
Keyser (Heilige Geestmeesters alhier) voor
de helft en vanwege de afwezigheid "en
jugatijs" van Cornelis Gerritsz Veerman,
heeft Merritie Geenen zijn vrouw
goedgekeurd de openbare verkoping met
haar medeweten gedaan op 28-3-1670
voor de andere helft, verkopen aan Jan,
Aryen en Cornelis Colaes (broers) een huis
en erf alhier buitendijks bij de kerk, van de
kerkmuur noordwaarts tot de IJssel (O =
Adriaan Corstiaan; W = Pieter Isbrantsz);
op de helft van Cornelis Gerritsz Veerman
stond een rentebrief van ƒ 200 ten bate van
de Heilige Geestmeesters en een van ƒ
400 ten bate van Geertie Pietersdr
(weduwe van Cornelis Thonis Stolwijk te
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Lekkerkerk). Prijs ƒ 901. De schulden
werden daarmede zo veel mogelijk betaald.
11
8-5-1670
Fop Gerritsz Luyt (wonende te Haastrecht)
verkoopt aan Willem Cornelisz Ruychooft
(wonende alhier) 2 morgen land met zijn
gedeelte van de huizing etc. alhier in de
Geer. Prijs ƒ 1980 en een rose nobel voor
de vrouw van de verkoper en diens
kinderen drie zilveren ducaten. Totaal pris
dus ƒ 2000 half contant.
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wonende te Gouderak. Een stuk
boezemland van 10 hond, alhier in de Hoge
Nesse in de Maelboezem. prijs ƒ 1000 ƒ
600 contant Volgt schuldbekentenis.

13
12-5-1670
(Zie ook ac 998 (ORA O/Y) inv.nr. 49.)
Thonis Dircxz, wonende Stolwijk, verkoopt
aan Gerrit Dircxz Luyt zijn zwager,
wonende alhier. 1/4 van een huizing,
alwaar de Prins van Oranje uit hangt, in het
dorp buitendijks, prijs ƒ 516. Tevens krijgt
hij 1/4 van de meubels en huisraad. Totaal
prijs ƒ 700 waarvan ƒ 300 contant.
Strekkend van de dijk tot de
gemenelandsteiger (W = Pieter Isbrantse
Metselaar; O = de gemene steigersteeg).

16
23-6-1670
Leendert Cornelisz Noormans en tevens
als oom en voogd van Aechie Matie en de
jonge Cornelis Jansz Noorman onmondige
kinderen van Jan Cornelisz Noorman,
tevens volmacht van de oude en jonge
Cornelis Cornelisz Noorman. Idem van
Janneken Gerritsdr, weduwe van Jan
Cornelisz Noorman als moeder en voogd
van Neeltie en Lijntie Jans Noorman,
Mathijs Cornelisz vader en voogd van
Anneken en Cornelia Thijs, die hij in echte
geprocreert heeft bij Aechie Cornelisz
Noorman, en nog van Cornelis Jansz
Noorman (kastelein), allen kinderen en
kleinkinderen van wijlen Cornelis Pietersz
Noorman voor de helft en volmacht
hebbende van Pieter Thobias en Neeltie
Pietersd, nagelaten dochters dochter van
Cleyntie Pietersd. Noormans voor de
andere helft, wonende te samen in
Dirksland, allen erfgenamen van Claes
Pietersz Noorman. Volmacht d.d. 27-21670 voor notaris Fop Munck te Melisandt,
verkopen aan Jan Fijck van de Lijnschoten
(wonende alhier) een huis, erf in het dorp
buitendijks van de dijk af (O = Crijn Aertsz
Smit c.s.; W = Jan Dircxe Vonck). Prijs ƒ
1010, half contant, Was openbaar verkocht
op 10-4-670, volgt schuit akte, die afgelost
is op 17-7-1679.

14
17-5-1670
Merritie Hendricxdr (weduwe van Robbert
Joosten de Bruyn), geassisteerd met Jan
Wiggertsz Backer, haar zwager, verkoopt
aan Geen Cornelisz Schoenmaecker
(wonende alhier) haar gedeelte van de
huizing in de Cromme, alwaar Hendrick
Cornelisz Decker placht te wonen. Prijs ƒ
300 waarvan twee derde contant, volgt de
schultakte, af betaald 24-5-1674.

17
23-6-1670
Leendert Cornelisz Noormans (wonende
Dirksland) verkoopt aan Joost Adriaensz
Schiltman, schout, een huis en erf en
boomgaard daar achter gelegen, met een
steeg tot de Kerkstraat in het dorp
binnendijks, van de dijk af tot de
dijkwetering (O = de voorn. schout; W =
Jan Jansz Backer). Prijs is ƒ 770.
Openbaar verkocht op 10-4-1670.

15
21-6-1670
Gerrit Lambertsz (wonende alhier) verkoopt
aan Hendrick Lambertsz zijn broer,

18
23-6-1670
Zie regestnr. 17. Idem een hypotheekakte
op heden verleden bij Jan Fijck van der

12
9-5-1670
Joost Jansz Quandt in opdracht van Jan
Cornelisz Quandt zijn vader, verkoopt aan
Janneken Aelbrechtsd, weduwe van
Adriaen Rengertse Boer, wonende te
Gouderak. 2 morgen 75 roeden land, is het
vierede part van 8 morgen 3 hond land,
gelegen waar Cornelis Aelbrechtsz, zal.
placht te wonen alhier in de Lage Nesse.
prijs ƒ 1252. Contant betaald ƒ 652.
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Lijnschoten ten behoeve van de comparant
en verdere erfgenamen, dus die van Claes
Pietersz Noorman, groot 764.12.0, die Jan
Fijck schuldig is wegens koop van een huis
en erf in het dorp buitendijks, prijs ƒ
704.12.0.
19
26-6-1670
Adriaen Abramsz Baes (wonende Kr/Y) x
Reympie Willemsdr verkoopt aan Adriaen
Pietersz van der Zijde (wonende alhier) 1/6
van 5 1/2 morgen land met gedeelte van
C_Jt huis alhier in de Zijde, in de wooninge
genaemt after Aryen Sijbrantsz, groot 12
morgen (O = Dirck Jansz Huls weduwe; W
= Pieter Aryensz Medelen c.s.), prijs ƒ 58710-0.
20
26-6-1670
Idem verklaart schuldig te zijn aan idem
(zie regest nr. 19) ƒ 610 wegens geleend
geld, de rente is 3 1/2%. Als onderpand 1/2
huis, schuur, erf in het dorp buitendjks,
strekkende van de dijk tot de IJssel (O =
Pieter Andriesz en de weduwe van Pieter
Aryaensz (timmerman); W = de weduwe
van Cornelis Pouwelsz). De kinderen van
Aryaen Pietersz (timmerman) hebben ook
al een vordering met hypotheek op dit
zelfde huis.
21
2-9-1670
Taxatie van de goederen nagelaten door
Merritge Cornelisdr (zonder nakomelingen
alhier overleden): a) Vier hond weiland in
de Hoge Nesse binnen de Tijenweg, ƒ 200;
b) 4 1/2 hond land in het zelve weer als (a)
besmet met heermoes, prijs ƒ 105; c) de
helft van 7 1/2 hond weiland in de Lage
Nesse, binnen de Tiendeweg, ƒ 190; d) de
helft van 7 1/2 hond hooiland, gelegen als
(c) ƒ 125; e) een huisje en erf, gelegen op
(d) alwaar voorn. overledene woonde prijs
ƒ 150; f) 3 hond weiland in de Lage Nesse
voor ƒ 150; g) 3 hond hooiland, gelegen als
(f) bij de landscheiding ƒ 95.
22
20-9-1670
Willem Pouwelsz Capiteyn (wonende te
Berkenwoude) is schuldig aan Catharina
Cornelisdr Puttershoeck (bejaarde dochter,
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wonende te Gouda) de som van ƒ 500
wegens geleende geld. Rente 5% per jaar.
Als onderpand 2 morgen 2 hond land bij
het tuchthuis van Gouda, verder 11 hond
land bij de steenplaats van Verbie, en nog
8 hond land bij de Oudelandseweg. Gerrit
en Willemtje Verrijn, kinderen en enige
erfgenamen van Frans Jacobsz Verrijn en
Neeltje Leendertsdr, zijn bij koop eigenaar
geworden van voornoemde
schuldbekentenis en royeren deze akte op
9-5-1711.
23
4-10-1670
Adriaen Abrahamsz Baes (wonende Kr/Y)
verkoopt aan Pieter Willemsz Vaandrager
zijn zwager, wonende alhier. 1/4 van 9
morgen land en 1/4 van een huis,
timmerage etc. alhier in de Geer, alwaar
Vaandrager tegenwoordig woont prijs ƒ
1800 en 5 zilveren ducatons als
speldegeld.
24
31-10-1670
Pieter Cornelisz de Groot (wonende te
Ommoord onder Hillegersberg) als
vaderlijke oom en Dirck Cornelisz als
moederlijke neef en voogden van Dirck
Aertsz, minderjarige zoon van wijlen Aert
Cornelisz en Ingetje Woutersdr, verkopen
aan Gerrit Dircxe Luyt (wonende alhier) 1/4
in een huizing en erf alwaar de Prins van
Oranje uithangt in het dorp buitendijks van
de dijk tot het steiger (O = Pieter Isbrantse;
W = de gemene steigersteeg), prijs ƒ 660
en ƒ 40 is 1/4 huishuur en roerende zaken.
25
31-10-1670
Jan Fijck van der Lijnschoten wonende
alhier, verkoopt aan Gerrit Dircksz Luyt,
mede wonende alhier. 1/4 van een huizing
en erf waar de Prins van Oranje uit hangt
(belending als regest nr. 24). Prijs ƒ 600 en
ƒ 100 voor huishuur en meubelen.
26
25-11-1670
Hermes Selosses (predikant te Ridderkerk)
x Susanna Houwens (dochter van Susanna
Dircksdr van Mechelen) verkoopt aan
Issaac Luyt (secretaris van de weeskamer
van Gouda) een rentebrief ten laste van het
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gewest Holland groot ƒ 800 d.d. 22-111638 (kantoor Gouda fol. 3843).
27
25-11-1670
Taxatie van de goederen, nagelaten door
Claes Heyndricxz steenbakker (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen):
a) de helft in een af gekavelde huizing of
wel 1/4 in een huis op de steenplaats in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk,
buitendijks prijs ƒ 250; b) 1/4 van een
huisje binnendijks aan de oostkant van de
steenplaats voor ƒ 25; c) 1/4 van de
steenplaats, ovens en loodsen voor ƒ 200;
d) 1/4 van 2 morgen land achter de
steenplaats aan de Oudedijk in de Hoge
Nesse voor ƒ 140; f) de helft in een
boomgaardje aan de binnenrol in de
Groenedijk voor ƒ 29.
28
14-3-1671
Leendert Pieter Leendertsz (won. alhier) is
schuldig aan Joost Adriaansz Schiltman
(schout) ƒ 700 wegens geleend geld, rente
4 1/2 %. Onderpand zijn huizing en 4
morgen land in de Zijde binnendijks aan de
Kerkweg, nog 7 hond land aan de
Kerkweg, en een viertel van 6 morgen (O =
Willem Ariensz; W = Jan Stevensz Muil)
eigenaars zijn geworden van voorstaande
schuldbekentenis en royeren deze akte op
9-5-1711.
29
17-3-1671
Taxatie van de goederen nagelaten door
Crijn Aertsz (smid alhier, overleden alhier
zonder wettige nakomelingen): a) 1/5 in
een huizing en erf in het dorp buitendijks,
van de dijk tot de IJssel (O = Pieter Jacob
Roeloffsz kinderen; W = Jan Fijck van der
Linschoten); b) 2/3 van 1 morgen weiland
met werfje en griendje in de dijkwetering in
de Zijde voor ƒ 290; c) 2/3 van 1 morgen
hooiland gelegen als (b) voor ƒ 170.
30
20-3-1671
Neeltie Jansd. Stolck, weduwe van Pieter
Willemsz Creuck, geassisteerd met
Cornelis Jansz Stolck, haar broer, verkoopt
aan Reynger Willemsz Creuck, haar
zwager wonende alhier, haar gedeelte in

100

de huizing, erf, etc. gelegen in een weer
land van Willem Reyngerse zal. alhier in de
Lage Nesse, prijs ƒ 260.
31
14-4-1671
Merretien Willemsd. weduwe van Huybert
Cornelisz Paerdecoper (wonende alhier)
verkoopt aan Neeltie Jansdr, weduwe van
Pieter Willemsz Creuck wonende alhier,
een huizing, erf en steeg of akker, in de
Hoge Nesse aan de Oudedijk, prijs ƒ 589.
32
6-6-1671
Taxatie van de goederen nagelaten door
Jacob Dircxen, alhier overleden zonder
wettige nakomelingen. a) 225 roeden land
en 1/16 van een huizing alhier in de Zijde
voor ƒ 100, in een weer van 9 morgen (O =
Adriaen Pietersz van der Zijde; W =
Roelant Pietersz Versloot).
33
27-4-1671
Taxatie op verzoek van Kr/Y van de
nagelaten goederen door Pieter Jansz
Zeeuw (zonder wettige nakomelingen
overleden te Kr/Y): a) Een veertiende part
in een zelling in de Cromme, ƒ 16.
34
5-5-1671
Fop Gerritsz Luyt wonende Haastrecht,
verkoopt aan Anneken Pietersd. weduwe
van Claes Abrahamsz, geassisteerd met
Roelant Pietersz Versloot, haar broer
(wonende alhier) 3 morgen 75 roeden land
in de Cromme, prijs ƒ 2200.
35
17-5-1671
Jan Thonisz x Ariaentien Cornelisdr
(wonende Streefkerk) verkopen aan
Duyffien Cornelisdr Trompert (wonende
alhier) de opstal of getimmerde staande op
de grond vancoopster alhier in de Geer,
prijs ƒ 100.
36
19-5-1671
Pieter Ariensz Timmerman, weduwnaar
van Ariaentie Crijnend, verklaart, dat hij de
kinderen uit, haar verwekt hun vaderlijke
bestref fenis heeft voldaan, en gegeven
aan; a) Adriaen Pietersz, zijn overleden
Soon een erf en getimmerde in huizing,
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schuur, ten tijden van zijn huwelijk, in het
dorp buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O
= de erfgenamen van Dirck Andriesse en
Merritie Pietersdr; W = Cornelis Paulusz
weduwe); b) Ariaentien Pietersd, Andries
Pietersz Timmerman, Marritien Pietersdr en
Neeltie Pietersdr samen over de 4 morgen
land alhier in de Zijde bij de korenmolen en
een half huisje in het dorp buitendijks, naar
de stand van zijn boedel. Hij meent
hiermede zijn plicht gedaan te hebben.
Compareerde nu voornoemde Andries,
Ariaentje x Aert Maertens timmerman,
Maerritie x Willem Dircksen Keyser, Neeltje
weduwe van Sent Adriaense Backer, en
verklaren zich voldaan in verband met hun
moeders erfenis.

4 1/2%. Als onderpand een huisje en erf in
de Kerkstraat alhier, van de straat tot de
schout (O = Jan Willemsz Stolck; W = de
schout); afgelost 26-10-1692

37
23-5-1671
Neeltje Jansdr, weduwe van Pieter
Willemse Creuck, geassisteerd met Wigger
Jansz Backer, verkoopt aan Adriaen
Sentensz (wonende alhier) 2 morgen land
alhier in de Lage Nesse bij de Tiendweg,
prijs ƒ 1950 contant ƒ 1600 In de Marge
staat; Neeltje Jansdr, geassisteerd met Dirk
Willemse, haar zwager en verklaart uit
handen van Ary Senten voldaan te zijn van
de gehele koopsom met voorwaarden van
haar drie kinderen nl. Jan, Reynger en
Pieter Pietersz Creuck, wegens uitkoop, elk
een som van ƒ 35 boven, verbindt zij
comparante haar huizing met erf en werf,
waar zij nu woont en door haar gekocht van
Huybert Cornelisz weduwe d.d. 1-5-1674.

41
6-6-1671
Machelten Pauwen weduwe van Jacob
Dircxen geassisteerd met Cornelis Jansz
op 't Schoor ten ene. Cornelis Dircxen,
Willem Dircxen, Jan Pietersz Soster (?) x
Leentien Dircxdr samen in opdracht van
Cornelis Dircxen Bruggeman x Dirckie
Dircxd. broer en zwagers respective van de
voorn. Jacob Dircxen alhier overleden ter
andere zijde. Deling betreffende de boedel
van partij ter ene. Partij ter ene krijgt alle
goederen roerende en onroerende etc. die
haar man heeft nagelaten, met de
bijbehorende schulden. Zij zal ook betalen
ter voldoening van de erfenis ƒ 420 en een
zilveren ducaton voor de armen alhier aan
de andere partij.

38
23-5-1671
Jan Geenen (won. alhier) is schuldig aan
Wigger Jansz Backer, mede wonende
alhier, een som van ƒ 350, wegens geleend
geld. Rente 4 1/2%. Als onderpand 1
morgen 4 hond 50 roeden land in het
Breetweer en vif hond land aan de
Tiendweg in de Cromme, af gelost 16-51707.

42
11-6-1671
Willem Aerstz Holl (of Stol ?) (heemraad
alhier) verkoopt aan Jan Stevensz Muil
(heemraad alhier) 6 hond hooiland in de
Cromme, bij de Tiendweg, prijs ƒ 500.

39
2-6-1671
Gerritien Jaspersd. meerderjarige dochter
geassisteerd met Adriaen Govertsz, haar
Neef, is schuldig aan Joost Schiltman
(schout) ƒ 100 wegens geleend geld. Rente

40
5-6-1671
Roelant Pietersz Versloot, Tijs Pietersz
Verspeuy, Anneken Pietersd, en Pieter
Thonisz, voor de helft en voorn. Roelant
Pietersz Versloot in opdracht van Aechie
Jacobsd, zijn Meuie voor 1/4 part, Huych
Herbertsz, voor zichzelf en in opdracht van
Roelant Herbertsz, zijn broer en Jan
Senten te samen voor 1/4 part. Zij
verkopen aan Jan Stevensz Mul (dienende
heemraad alhier) 1 morgen land in de
Zijde. Prijs ƒ 1100 de helft contant.

43
22-6-1671
Mathijs Leendertse Schipper x Hilletien
Jacobsd, Merritie Jacobsd, weduwe van
Jacob Dircxz (wonende alhier) Pieter
Jacobsz, schipper wonende te Rotterdam
en Cornelis Jacobsz, metselaar wonende
te Kr/Y allen kinderen en erfgenamen van
Jacob Adriaensz Schuytevoerder alhier
overleden, verkopen aan Herman Jansz
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(mede wonende alhier) 5 morgen 37
roeden land in de Zijde in het Merritie
Pieter Maerts weer, prijs ƒ 925,per morgen
totaal 4682-5-0 contan ƒ 2000 Volgt
schuldbekentenis. In de marge staat; Pieter
Jacobsz, deel is ƒ 670-11-4, doch schuldig
aan Merritie Jaspers ƒ 650 en zij verklaard
van Harmen Jansz, dat geld gekregen te
hebben d.d.17-7-1671, afgelost 19-5-1685.
44
28-6-1671
Idem als regest nr. 43: verkopen aan Jan
Joosten van der Berch (schoenmaker
wonende alhier) een huizing en erf met tuin
of boomgaard daarachter gelegen in het
dorp, van de dijk zuidwaarts tot Jan
Cornelisz Schoenmaker en de tuin of
boomgaard (O = Jan Janse de Roy; W =
Jan Cornelis Schoenmaker). Prijs ƒ 1500.
45
23-7-1671
Adriaen Abrahamsz Baes nu x Reympie
Willemsdr, die weduwe was van Adriaen
Pietersz Timmerman, transporteert aan
Pieter Andriesz Timmerman (won. O/Y) alle
erfportie, toe gekomen door overlijden van
Merritie Pietersd, die weduwe en
boedelhoudster was van Dirck Andriesz,
alhier overleden. Acte van gifte, wordt
afgekocht met ƒ 100 en twee zilveren
lepels.
46
2-10-1671
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten bij Jaepje Cornelisd Trompert,
alhier overleden zonder kinderen na te
laten: a) 1/3 van een huis in de Geer, waar
zij woonde ƒ 150; b) Achter (a) 5 hond
weiland, ƒ 200; c) Bij (b) gelegen 7 hond
hooiland. ƒ 200; d) 1 morgen land in de
Geer, ƒ 160; e) 1/2 morgen hooiland in de
Cromme in het Breetweer, ƒ 75.
47
23-10-1671
Taxatie op verzoek van Ca/Y van het
nagelaten land van Commertien Cornelisd
(te Ca/Y overleden zonder wettige
nakomelingen): 12 morgen land in de Hoge
Nesse, prijs ƒ 2700.
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48
10-12-1671
Jan Crijnen en Cornelis Willemsz voor de
ene helft, Dirck Jansz voor zichzelf en
tevens als oom en voogd van de
minderjarige kinderen van wijlen Leendert
Sentenz Matroosie, verwekt bij Engeltie
Paulusdr, hier aanwezig, en voornoemde
Dirck Jansz, met Cornelis Leendertsz Borst
den Ouden (respectievelijke ooms en
voogden van de minderjarige kinderen van
wijlen Cornelis Leendertse Borst de Jonge
en Jaapie Senten, beide overleden), allen
kinderen en kleinkinderen van wijlen Sent
Leendertsz Matroosie ter andere zijde.
Hebben nog onverdeeld 5 morgen land met
huis etc. in de Geer en gaan dat nu delen.
De kindereb van Sent Leendertsz
Matroosie krijgen: a) 1 morgen weiland
voor de Kleine wetering; b) 1 morgen en 1
1/2 hond hooiland binnen de
Oudelandseweg; c) de zuidwaartse helft
van 3 hond weiland 150 roeden over de
Tiendweg; d) een gedeelte van het werfje
over de dijkwetering. Jan Crijnen en
Cornelis Willemsz krijgen: a) 1 morgen
weiland over de Kleine wetering; b) 1
morgen 1 1/2 hond hooiland binnen de
Oudelandseweg; c) de noordelijke helft van
3 hond land over de Tiendweg; d) Het
uitwaartse einde van een werfje over de
dijkwetering. Blijft onder de comparanten
onverdeeld het huis en erf.
49
14-12-1671
Symon Joris Vinck, kleermaker wonende te
Leiden is schuldig aan Willem Aertsz 't Holl
(zijn oom) ƒ 300 wegens geleend geld,
rente 4 1/2%. Onderpand 1/8 van 8 morgen
2 hond land met huizing etc. in de Geer. In
het huis woont voornoemde W.A. Holl.
50
14-12-1671
Cornelis Dircxen heemraad alhier is
schuldig aan Wigger Jansz Backer
wonende alhier een som van ƒ 300 wegens
geleend geld. Rente vieren half. Als
onderpand 1 morgen rijsveld in de Hoge
Nesse in de Boezem, 1 1/2 morgen weiland
aan de Oudelandse Dijk in het Cornelis
Foppen Weer en 1 1/2 morgen hooiland
idem.
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51
19-12-1671
Mathijs Pietersz Verspeuy wonende O/Y
geeft aan Adriaen Fransz, wonende mede
te O/Y een uit gegraven erf langs de dijk in
de Lage Nesse. Hij heeft het gekocht van
de erfgenamen van Nannen Cornelisz.
Adriaan Fransz heeft er getimmerte op
staan.
52
19-1-1672
Jan Sentensz Besemer, Sent Jansz
Besemer en Jacob Jansz Cors, alle (won.
O/Y) hebben gemeen 17 morgen land, met
huis etc. in de Cromme, gaan dit nu
onderling verdelen. Jan Sentensz Besemer
krijgt de oosthelft van het land met de
oostwerf. Sent Jansz Besemer en Jacob
Jansz Cors krijgen de westhelft van het
land met de westwerf en de huizing,
moeten ƒ 100 aan Jan S. Besemer betalen.
53
29-1-1672
Sent Jansz Besemer en Jacob Jansz Cors
gaan hun deel uit de vorige akte (regest nr.
52) onderling verdelen. Sent J. Besemer
krijgt de dijkkamp, een kamp land vanaf de
erfrol aan de dijk en huisje en het einde
werf. Jacob J.Cors krijgt een kamp weiland
over de dijkwetering, een kamp land over
de Tiendweg, een kamp land bij de
Veenwetering, de venterdijk zelling en dijk,
een erf westwaarts van Jan S. Besemers
huis en een werf binnen de dijkwetering.
54
19-4-1672
Adriaen Abrahamse Baes x Reympie
Willemsd. die weduwe was van Adriaen
Pietersz Timmerman ter ene, en Andries
Pietersz Timmerman (won. O/Y) ter andere
zijde. Zijn overeengekomen in verband met
de alimentatie en onderhoud van Willem
Ariens, minderjarig weeszoontje van de
voornoemde Reymtje Willems, verwekt
door de voornoemde overleden Adriaan
Pietersz Timmerman. Dat hij Andries
P.Timmerman de voorn. Willem Ariens zal
onderhouden ete. en het timmermans
ambacht zal leren en wel tot het kind 18
jaar oud zal zijn. Daarvoor krijgt hij het
inkomen van de helft van 2 morgen 1 1/2
hond land, die tegenwoordig gebruikt
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worden door Pieter Willemsz Vaandrager in
de Geer, verder de helft van 4 1/2 hond
land met een half huis en rietveld in de
Zijde in gebruik bij Jan Jansz Amoureus, en
1/4 van de huurpenningen van het huis in
het dorp plus ƒ 100 Acte van uitcoop d.d.
14-12-1666.
55
17-5-1672
Dirck Jansz, voor zichzelf, Cornelis
Leendertse Borst en voornoemde als ooms
en voogden van de kinderen van Jaepie
Senten, mitsgaders Engeltie Pouwels als
moeder en voornoemde Dirck Jansz als
oom van, haar kinderen, verwekt bij
Leendert Senten Matroosie, allen kinderen
en erfgenamen van Sent Leendertse
Matroosie en Ariaentie Huygen alhier
overleden, verkopen aan Jan Leendertse
wonende alhier de helft van een huizing en
erf met een werfje met de landerijen
daaraan behorende, groot 2 1/2 morgen
land in hetbuitenland in de Geer, openbaar
verkocht d.d. 23-1-1671, prijs ƒ 1875, de
helft contant. Volgt schuldbekentenis die op
12-9-1674 is afgelost.
56
10-9-1672
Huych Evertse van Reede (wonende alhier)
verkoopt aan Jan Evertse van Reede zijn
broer, mede wonende alhier. Een derde
van 2 morgen land, werfje, erf in de Zijde.
Prijs ƒ 400.
57
16-10-1672
Maertie Jacobsdr (vrouw van Leendert
Janse van de Hoge Zwaluwe), in opdracht
van haar man d.d. 17-11-1671 te O/Y voor
1/6 part, Trijntie Thonisdr voor 1/12, Gerrit
Senten Smith voor 1/42 part, Adriaan
Senten voor 1/42 part, verkopen aan Jan
Cornelisz Beede en Cornelis Cornelisz
(kleermaker) (wonende alhier) hun
gedeelte van 2 morgen land met erf en
boomgaard in de Zijde. Prijs ƒ 505-18-0.
(Zie ook regest nr. 67.)
58
4-11-1672
Paulus Cornelisz Scheepmaecker
(wonende alhier) verkoopt aan Huych
Evertsz, van Reede mede wonende alhier.
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Een huizing en erf in het dorp buitendijks,
van de dijk noordwaarts tot zover het huisje
is staande (O = de huizing en erf van
Cornelis Paulusz zal.; W = Merritie
Jaspersdr). Koper heeft overpad achter het
huisje van 4 voet breed. Prijs ƒ 911, 700
contant.
59
4-11-1672
Voornoemde Paulus Cornelisz
Scheepmaecker verkoopt aan Merritie
Jaspersdr een huizing en erf in het dorp
buitendijks, van dé dijk af noordwaarts tot
zover het huisje staat (O = Huych Evertse;
W = Sent Adriaens Backers weduwe),
openbaar verkocht d.d. 17-12-1671. Prijs ƒ
950, ƒ 700 contant.
60
11-11-1672
Jan Huybertsz Proos (wonende alhier) in
opdracht van Heyndrick Lambertsz, zijn
zwager voor 1/4, Jacob Dircxen Boy x
Merritie Lambertsdr voor 1/4, Cornelis
Aertsz Maerten Aertsz, Inge Florisz x
Merritie Aertsdr, tevens in opdracht van
Jannetien Aertsdr, en Heyndrick Aertsz,
samen kinderen van Anneken Lambertsd,
voor 1/4 en Reynger Willemsz Creuck als
oom en voogd van Marrijcken Korssen,
Pieter Corssen en Macheltien Corssen,
allen onmondige kinderen van wijlen Cors
Lambertsz voor 1/4, allen samen
erfgenamen van Gerrit Lambertsen alhier
overleden, in leven wonende in de Hoge
Nesse. Vercopen aan Dirck Heyndrickse
(wonende Gouderak) een huizing, erf, werf
en land daarachter gelegen, groot 3 hond
in de Hoge Nesse aan de Lageweg.
Openbaar verkocht voor ƒ 500.
61
27-12-1672
Jan Willemsz Stolck wonende alhier is
schuldig aan de Heilige Geestarmen te O/Y
ƒ 75 wegens geleend geld ter
onderhouding van zijn familie. Als
onderpand zijn huis en erf aan de westzijde
van de Kerkstraat (Z = Eldert Sentensz; N
= Gerrichen Jaspersdr). In de marge staat:
Het bleek dat voornoemd huis niet meer
dan ƒ 52 waard is, en dat een
hypotheekakte d.d. 17-2-1659 ten behoeve
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van de erven Ary Huybertsz en Willem
Adriaanse als eerste hypotheek er op staat.
Dat dus het onderpand voor de Heilige
Geestarmen geen waarde heeft, doch
houden het recht op de persoon d.d. 20-51749.
62
20-3-1673
Fop Gerritsz Luyt x Pietertgen Govertsd,
wonende Haastrecht, Geertie Govertsdr,
weduwe van Adriaen Jansz Cors
geassisteerd met voorn. F.G.Luyt en
Willem Cornelisz Ruychooft als voogd over
de goederen van wijlen Dirchie Govertsdr,
aangekomen op Marij Jans minderjarige
dochter van wijlen Jan Govertsz, allen
samen erfgenamen van wijlen Dirchie
Govertsdr voorn. verkopen aan Cornelis
Jansz Cors, wonende alhier. De helft
vaneen kooi, genaamd Jan Kocker
vogelkooi in de Geer, Prijs ƒ 282.
63
17-4-1673
Taxatie van de goederen nagelaten door
Govert Claesz zonder wettige
nakomelingen alhier overleden. a) 1/6 van
7 hond land in de Cromme ƒ 35; b) 1/6 van
1 morgen 2 hond en 62 roeden land in de
Cromme voor ƒ 62; c) 1/6 van 1 morgen 4
hond land en 87 roeden land in de Cromme
voor ƒ 75; d) 1/5 van een woning met 14
morgen land, in de Geer ƒ 550; e) 1/8 van
een woning en schuur in het dorp
buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O =
Adriaen Pieterse Timmerman; W =
Heyndrick Bastiaensz Graeff), ƒ 24.
64
20-4-1673
Taxatie van de onroerende nagelaten
goederen van Leendert Jacobsz (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen):
a) 1/4 van 8 morgen land met 1/4 van een
huis, binnendijks in de Lage Nesse ƒ 320;
b) de helft van een huizing met de helft van
5 morgen 4 1/2 hond land in de Lage
Nesse, waar de overledene woonde, ƒ 415;
c) de helft van 5 hond land in de Lage
Nesse ƒ 60.
65
1-6-1673
Jan Cornelisz Beele en Cornelis Cornelisz
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Cleermaecker wonende alhier, zijn schuldig
aan Neeltien Aertsdr, hun tante, nu
wonende in Leiden ƒ 850, ten gevolge van
de koop van de helft van 2 morgen land in
de Zijde (transport op heden), rente 3
1/2%. Als onderpand het gekochte land,
afgelost d.d. 17-6-1680.
66
24-7-1673
Leendert Pieter Leendertsz, wonende
alhier is schuldig aan Dirck Jacobsz,
minderjarige weeszoon van Grietje
Willemsdr, in leven vrouw van Jacob
Dircksz, ƒ 850 spruitende ten dele uit twee
gepasseerde schepenobligaties, groot ƒ
500, die hiermede vervallen, en ƒ 350
geleend geld van Heyndrick Bastiaensz
Graeff als voogd van voorn. Dirck Jacobsz,
rente 4 1/2%. Als onderpand zijn huizing en
erf met 4 morgen land in de Zijde, en 7
hond land aan de westkant van de
Kerkweg te O/Y, in een viertel van 6
morgen binnendijks (O = Willem Ariens
viertel; W = Jan Stevensz Mull). Afgelost
26-11-1679.
67
16-10-1672
Volgt een kopie van regest nr. 570 die per
abuis hier is geschreven.
68
13-2-1674
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Merritie Fransdr (te O/Y
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) de helft van een huizing (de
andere helft is van Jan Wz. Baes) in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk ƒ 210; b)
1/4 van een huizing binnendijks aan de
oostkant van de steenplaats voor ƒ 20; c)
1/4 van een huizing etc. etc; d) 1/4 van een
zelling aan de oosthoek van de steenplaats
voor ƒ 80; e) 1/4 van 2 morgen land achter
de steenplaats aan de Oudendijk in de
Hoge Nesse ƒ 115; f) de helft van een
boomgaard aan de binnenrol van de
Groenendijk voor ƒ 24.
69
29-5-1674
Willem Ariensz Kost, wonende Groot
Ammers, verkoopt aan Evert Maes
(secretaris te Kr/Y wonende O/Y) 3/5 van 6
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morgen land dus 3 morgen 3 hond 60
roeden alhier in de Zijde achter de
steenplaats waar de korenmolen op staat,
prijs ƒ 1800 waarvan ƒ 1000 contant.
70
3-9-1674
Geerlof Cornelisz Vranckrijtker (wonende
O/Y) is schuldig aan Gerrit Jacobsz,
wonende Bergambacht, ƒ 700, tegen een
vorige obligatie en rente, en geleend geld.
Rente 5%. Als onderpand een woning en
14 morgen land alhier in de Cromme,
verder een woning met 14 morgen 2 hond
land 59 roeden achter de vorige gelegen, in
de Geer. Afgelost 4-7-1678.
71
7-9-1674
Jan Geenensz (wonende O/Y) is schuldig
aan Joost Adryaensz Schiltman (schout
van O/Y) de som van ƒ 500 ontstaan uit
kapitale leningen 100e en 200e penning,
geconsenteerd door de Staten van Holland
in 1673, verder verpondingen en penningen
door de schout als Gaarmeester van O/Y
verschoven en betaald. Rente 5 1/2%. Als
onderpand huizing, berg, schuur, uiterland
vogelkooi met 10 morgen land daarachter
gelegen alhier in de Geer. Is overgegaan
op Sent Ariens, die mededeelt dat het geld
betaald is d.d. 16-5-1707.
72
19-9-1674
Pieter Pietersz Baes (wonende O/Y, nu in
N/Y) is schuldig aan Joost Adryaensz
Schiltman (schout van O/Y) ƒ 125 wegens
geleend geld, rente 5% per jaar. Als
onderpand de helft van zijn huizing, erf,
werf en ommeloop van dien, alhier in de
Zijde binnendijks voor de steenplaats, waar
de korenmolen staat, verder 1/8 van de
voorn. steenplaats en nog een twaalfde'van
voorn. met loodsen etc. Afgelost 28-31680.
73
19-9-1674
Leendert Pieter Leendertsoon (wonende
O/Y) is schuldig aan Joost Adriaensz
Schiltman (schout) ƒ 200 wegens leningen
100e en 200e penning etc. rente 5 1/2%.
Als onderpand zijn huizing en erf met 4
morgen land, alhier in de Zijde, in een
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viertel van 6 morgen (O = Willem Ariense
viertell; W = Jan Stevensz Muil), verder 7
hond land aan de westkant van de
Kerkweg.
74
5-10-1674
Mees Jan Sijbrantsz (nu varensgezel, hier
gewoond hebbende) verklaarde met
assistentie van Crijntie Sijbrantsdr, zijn
vaderlijke tante, mede aanwezig, verkocht
te hebben aan Joost Adriaense Schiltman
(schout), een huisje en erf in het dorp aan
de Kerkstraat, van de straat af (O en Z = de
verkoper; W = Jan Dircxen Plaltijt), prijs ƒ
200. Adriaen Willemsz Baes wonende O/Y
is schuldig aan Joost Adriaensz Schiltman,
schout te O/Y ƒ 200 onstaan wegens
diverse ongelden en leningen met de 200e
penning. Rente 6%. Als onderpand 1/4 van
de steenplaats, loodsen, huizing etc. waar
hij woont, de helft behoort aan Janneken
Eeuwoutsd, en de rest aan Eeuwout
Willemsz; verder de helft van 10 morgen 4
hond 50 roeden land achter de
voornoemde steenplaats in de Cromme.
75
30-11-1674
Adriaen Willemsz Baes (wonende O/Y) is
schuldig aan Joost Adriaensz Schiltman
(schout te O/Y) ƒ 200, ontstaan wegens
diverse ongelden en leningen met de 200
penning. Rente 6%. Als onderpand 1/4 van
de steenplaats, loodsen, huizing etc. waar
hij woont, de helft behoort aan Janneken
Eeuwoutsdr en de rest aan Eeuwout
Willemsz. Verder de helft van 10 morgen 4
hond 50 roeden land achter de
voornoemde steenplaats in de Cromme.
76
3-12-1674
Thijs Pietersz Verspeuy, Annetie Pietersdr
(weduwe van Claes Abrahamsz),
geassisteerd met Abraham Claesz, haar
zoon, Pieter Thonisse zoon van Thonis
Pietersz, en Roelant Pietersz Versloot,
kinderen en kleinkinderen van Pieter Jacob
Roelofs, echter Jan Sentens en Huych
Herbertsz vervangende Roelant Herbertsz,
samen kinderen en erfgenamen van Trijntie
Jacobsdr, enerzijds , Jacob Cornelisz en
Pieter Cornelisz samen volmacht hebbende
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van Aechie Jacobsdr te Kr/Y anderzijds,
hebben gemeenschappelijk twee
woningen, een te Kr/Y (Langeland) groot
12 morgen met huis, etc. (begrensd door
IJssel, boezem en landscheiding), de helft
is van hem (O = de weduwe van Jan
Dircxen Vonck; W = Hendrick Willemsz
c.s.) en een in de Zijde van 14 morgen met
huis etc. De kinderen van Pieter Jacobsz
en Trijntie Jacobsdr krijgen 1/4 van het
geval te O/Y, was eerst Aechie Jacobsdr
competerende. Aechie Jacobsdr krijgt de
helft van dat te Kr/Y.
77
7-12-1674
Huybert Cornelisz (wonende O/Y) is
schuldig aan Joost Adriaensz Schiltman
(schout) ƒ 100 geleend geld. Rente 5%.
Onderpand is een half huis en erf in het
dorp binnendijks, de andere helft is van
Pieter Gerritsz Metselaar (W = de
wederhelft van die huizing toebehorende
Pieter Gerritsz Metselaar; O = de weduwe
en kinderen van Jacob Romeyn).
78
7-12-1674
Merritie Willemsdr, weduwe van Jan
Sentensz Besemer, geassisteerd met de
schout van O/Y ter ene en Sent Jansz
Besemer en Jacob Jansz Cors x Neeltie
Jansdr Besemer, samen kinderen van
voorn. Jan Sentense Besemer ter andere
zijde in verband met de
huwelijksvoorwaarden van partijen ter ene
zijde gepasseerd voor notaris Johan van
Dam te Gouda d.d. 20-4-1674. Partij ter
andere zijde zal betalen aan partij ter ene
zijde ƒ 250, waartegenover Merritie
Willemsdr afstand zal doen van de
voorwaarden in het voorn.
huwelijkscontract vervat in geval Jan
S.Besemer vóór haar zou komen te
overlijden.
79
7-12-1674
Taxatie van de onroerende zaken van
wijlen Jan Maertensz Boer (alhier zonder
wettige nakomelingen overleden): a) een
half huis en erf in de Lage Nesse, ƒ 200; b)
Daaeachter 3 morgen weiland, tot de
Tiendweg, ƒ 700; c) 3 morgen hooiland,

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

eveneens achter voorn. huis tot de
landscheiding toe. ƒ 300.
80
7-12-1674
Taxatie van een half huis buitendijks in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk, ƒ 125
nagelaten door Marritie Pouwelsd. alhier
zonder wettige nakomelingen overleden.
81
18-1-1675
Annitgen Jacobsd, weduwe van Adryaen
Corstyaensz Santman (won. O/Y)
geassisteerd met Cornelis Thonisse
Lagewaard, verkoopt aan Joost
Adsryaensz Schiltman (schout) een
boomgaard en teelakkers aan de westkant
van de Kerkweg, verder de helft van de
sloot, prijs ƒ 400, ƒ 100 contant.
82
5-2-1675
Heyndrick, Feys, Merritie, Duyfjen
Isbrantse, Symon Reyngertsz x Nellitgen
Isbrantsdr (broers en zusters) zijn schuldig
aan Geertgen Helmansdr, weduwe van
Mathijs Schiltman, wonende te Cralingen
op het IJsselmontse Veer, ƒ 500, wegens
gepasseerde obligaties en geleend geld.
Rente is 4 1/2%. Als onderpand huis en erf
binnendijks voor de steenplaats ovens etc.
(als voren bedoeld) (O = Pieter Pietersz
Baes; W = Sent Jansz kinderen).
83
5-2-1675
Neeltje Jansdr, weduwe van Pieter
Willemsz Creuck ter ene en Jan Pietersz
Creuck, haar zoon ter andere zijde.
Verklaren met toestemming van, haar
andere kinderen; Zij zal transporteeren,
haar huizing, boomgaard erf, etc, groot 250
roeden alhier in de Hoge Nesse aan de
Lage weg, zoals zij het bezit en aangekocht
heeft van Merritie Willemsd, weduwe van
Huybert Cornelisz van der Pols, aan, haar
zoon Jan Pietersz Creuck onder
voorwaarden, dat hij zijn moeder
levenslang zal onderhouden, en zijn
jongste broer Pieter ƒ 35(Acte van
vertichting d.d. 16-12-1660). Willem en
Renger Pieterse Creuck de andere
kinderen zijn het er ook mede eens. Verder
bedanken zij Dirck Willemsz Creuck,
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vaderlijke oom wegens zijn administratie
etc. Verder verklaart Jan Pietersz Creuck
schuldig te zijn aan Adriaen Abrahamse
van der Horden wonende Gouderak ƒ 100
wegens geleverde waren en geleend geld,
dis zijn moeder aan hem van de boedel
schuldig is. Rente 5%.
84
18-2-1675
Willem Thomasz Cleykoot (wonende te
O/Y) is schuldig aan Aechie Ariensdr,
weduwe van Jan Senten Rechtuyt,
wonende te Rotterdam, en hun kinderen, ƒ
250 wegens cassatie van een obligatie,
herkomende van de koop van nagenoemde
huizing, rente 4%. Als onderpand huis en
erf in de Zijde in een weer van Merritie
Pieters Maertense, volgens transportakte
d.d. 20-4-1668. Hij tekent met kruis,
afgelost 8-5-1679.
85
19-2-1675
Taxatie van een vierede van een woning
groot 12 morgen met huizing, berg, etc. in
de Zijde ƒ 740 (O = Cornelis Janse Op 't
Schoor; W = Neeltje Pietersdr), nagelaten
door Berber Ariens, jongedochter, alhier
overleden.
86
16-3-1675
Jan Janse de Roy (Smit) (won. O/Y) is
schuldig aan de Heilige Geestarmen te O/Y
ƒ 50 wegens geleend geld, rente 57.. Als
onderpand zijn huizing en erf in het dorp
binnendijks, waar hij woont bij de dijk tot de
halve dijkwetering (O = Adriaen Cornelis de
Man c.s.; W = Jan Cornelisz Beelde).
87
26-3-1675
Tonis Joppen x Merritie Ariens die weduwe
was van Pieter Andriesz, wonende
Gouderak. Verkoopt aan Eldert Aryensz
Visser (heemraad) een boomgaardje in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk. Prijs ƒ
46. Koper tekent.
88
5-4-1675
Taxatie van de onroerende nagelaten
goederen door Pieter Jacobsz Crul
(overleden te O/Y zonder wettige
nakomelingen): a) de helft van 3 morgen
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land in de Hoge Nesse ƒ 250; b) de helft
van 3 morgen land in de Geer, ƒ 360; c) de
helft van 4 morgen land in de Zijde in een
weer van 8 morgen (geen belending), met
1/4 van een huis daar op ƒ 600.
89
19-4-1675
Adriaen Willemsz Baes (wonende te O/Y)
verkoopt aan Joost Schiltman (schout) de
helft van 7 1/2 hond land in de Geer over
de Tiendweg, openbaar verkocht 8-4-1675,
prijs ƒ 250.
90
24-4-1675
Aelbert Jacobsz (won. O/Y) verkoopt aan
Jacob Aelbertsz, zijn zoon. Vier morgen
land en een half huis en erf, werf etc. in de
Lage Nesse waaar verkoper woont, prijs ƒ
1700 ƒ 1200, contant. Bij verdere verkoop
heeft Daniel Jacobsz (broer van de
verkoper) optie.
91
30-4-1675
Annitgen Goosensdr, weduwe van
Leendert Thonis (won. O/Y) is schuldig aan
Ingetgen Bouwensdr, wonende te
haestrecht ƒ 200 wegens een vervallen
obligatie, rente 5%, Als onderpand, haar
huizingn en erf etc, binnendijks in de Hoge
Nesse aan de Groenendijk, gekomen van
Arien Ariense den Baers.
92
4-5-1675
Jacob Aelbertsz (won. O/Y) verkoopt aan
Claes Jansz Palesteyn mede wonende te
O/Y(zie regest nr. no 90) Vier morgen en
de helft van huizing en werf en erf etc, in de
Lage Nesse polder. Verkoper mag nog
twee jaar er blijven wonen, prijs ƒ
1371.11.8. Contant en een obligatie groot ƒ
700.
93
14-5-1675
De schout verkoopt in opdracht van het
Collegie van heemraden volgems akte d.d.
29-8-1675 aan Johan de Haen (Admiraal),
wonende te Gouda, a) Een steenplaats met
ovens etc. huizing en woonplaatsen,
zellingen, boomgaard, 5 akkers rijsland; b)
Zellingen aan de Groenendijk. Alle in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk; c) een
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zelling in de Lage Nesse; d) Twee zellingen
te N/Y openbaar verkocht 4-1-1675 prijs ƒ
2625 rente 47. Volgt hypotheekakte.
Afgelost 3-6-1677.
94
14-5-1675
Idem in dezelfde functie etc. verkoopt aan
Jan Jacobsz Pols wonende te O/Y. Een
kamp land met werf in de Hoge Nesse,
openbaar verkocht 4-1-1675, prijs ƒ 459.
95
14-5-1675
Idem in dezelfde functie etc. verkoopt aan
Huybert Danielsz wanende te O/Y. Een
kamp weiland in de Hoge Nesse aan de
Oudedijk met het westlijke werfje. In de
verpondinge 7 hond, ƒ 1030.
96
14-5-1675
Idem in dezelfde functie etc. verkoopt aan
Dirck Hendricksz, en Jan Brantsz a) Een
kamp hooiland in de Wildert bij de
Oudendijk, b) Een kamp land; c) een kamp
land met de gerechtigheyt van stech en
werfie binnen de Tiendweg. Alles in de
Hoge Nesse. Totaal in de verpondinge 3
morgen 5 hond en 15 roeden. Openbare
verkoping 4-1-1675, prijs ƒ 1031, waarvan
ƒ 631 contant.
97
14-5-1675
Idem in dezelfde functie, verkoopt aan Ary
Ransz (wonende O/Y) 5 hond weiland aan
de Lageweg in de Hoge Nesse en een
oostelijk werfje tot de halve Loetsloot.
Openbaar verkoping 4-1-1675. De prijs is ƒ
610.
98
14-5-1675
Idem verkoper, verkoopt aan Pieter
Cornelisz wonende te O/Y. Elf hond
hooiland in de Hoge Nesse aan de Lage
weg. Openbaar verkoping 4-1-1675, prijs ƒ
350.
99
18-5-1675
Willem Aryensz Schrevel, wonende berkou,
verkoopt aan Adryaen Sentenz, mede
wonende O/Y. Thien hond land en twee
werfjes in de Hoge Nesse binen en
buitendijks prjs ƒ 800, zie regest nr. ook
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block cedulle d.d. 13-12-1723 akte 25-61724
100
21-5-1675
Merritie Jacobsd, Roos, weduwe van
Leendert Jans van de Hoge Zwaluwe,
wonende Delfshaven, verkoopt aan
Cornelis Cornelisz de Jonge, kleermaker,
haar neef, 1/4 van de huizing en schuur en
alle smitsgereedschappen, haar
aanbestorven door Crijn Aertsz Smit te O/Y
in het dorp buitendijks, van de dijk tot de
IJssel (O = het erf van de erfgenamen van
Jan Jacobsz van Alphen; W = Jan Fijck van
Lijnschoten, prijs ƒ 200.
101
28-5-1675
Sent Jansz Besemer, Jacob Jansz Cors x
Neeltje Jansdr, Besemer, kinderen en
erfgenamen van Jan Sentensz Besemer te
O/Y, verkopen aan Jacob Cornelisz
Timmerman en Cornelis Ariensz Ver-bie
wonende te O/Y. Een woning groot 9
morgen te samen met dat van de Heilige
Geestarmen in de Cromme, Jan Senten
Besemer woonde daar in. Prijs ƒ 2150, ƒ
1050 als speldegeld voor de verkopers
vrouwen, contant ƒ 1100.
102
28-5-1675
Jacob Jansz Cors verkoopt aan Willem Jan
Govertsz, dienede heemraad. De landerijen
binnen de Oudelandse weg tot de
landscheiding in het selve weer als 101).
Het vierde part van 18 morgen. Openbaar
verkoping d.d. 1-2-1675 prijs ƒ 90.
103
28-5-1675
Jacob Jansz Cors verkoopt aan Jacob
Cornelisz Timmerman (wonende te O/Y)
een kamp hooiland over de Tiendweg tot
de halve kampsloot in de Cromme in
hetzelfde weer als regest nr. 101) In de
verponding 6 hond land, openbaar verkocht
1-2-1675 prijs ƒ 300.
104
28-5-1675
Jacob Jansz Cors verkoopt aan Cornelis
Aryensz Verbie en Sent Jansz Besemer
(mede wonende te O/Y) een kamp weiland
en werfje en de halve zelling daarvoor
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gelegen, in hetzelfde weer als regest nr.
101 in de Cromme. In de verponding 1
morgen 5 hond en 50 roeden land.
Openbaar verkocht 1-2-1675; prijs ƒ 870
met ƒ 400 contant, de eerste termijn
betaald op 24-8-1676 groot ƒ 235.
105
29-5-1675
Geertje Govertsd (weduwe van Adryaen
Jansz Cors), geassisteerd met Cornelis
Jansz Cors, verkoopt aan Willem Cornelisz
Ruychooft (wonende alhier) een viertel land
groot 7 morgen 3 hond in de Geer. Zij stelt
haar woning - genaamd 't Hol - garant voor
eventuele navorderingen, prijs ƒ 3550, ƒ
21.6.0 speldegeld, ƒ 1000 contant.
106
6-6-1675
Adryaen Claesz Bale (wonende te O/Y)
verkoopt aan Willem Dirkz Keyser
(kleermaker in O/Y) 15 roeden land in de
Zijde, prijs ƒ 100 Koper getekend, verkoper
met kruis.
107
10-6-1675
Aryen Sentensz Ariaentie Sentendr, Trijntie
Senten weduwe van Huych Sentensz, zal.
kinderen en erfgenamen van Sent Jansz
(won. O/Y) verkopen aan Everard Maes
(secretaris te Ca/Y) 7 hond 20 roeden land
achter de steenplaats bij de korenmolen in
de Zijde wei- en hooiland, uitgezonderd het
werfje, prijs ƒ 610, de helft contant. Op 1612-1680 heeft Jan Huygen zijn helft af
gelast.
108
10-6-1675
Adryaen Sentensz, voor de helft en Trijntie
Senten, weduwe van Huych Sentensz, voor
de andere helft zijn schuldig aan Huych
Herbertsz en Gerrit Jacobsz ƒ 100, wegens
meerdere som en verlopen rente. Rente ƒ
57. Als onderpand een huizing en erf in de
Zijde binnendijks, van de dijk af tot Inge
Geenen kinderen (O = de kinderen van
Isbrant Feysz; W = een pad en Adryaen
Heyndryxen c.s.) binnendijks voor de
steenplaats voor de korenmolen, een
werfje oostwaarts van het voorstaande
gelegen.
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109
11-6-1675
Crijn Cornelisz Timmerman wonende te
O/Y, verkoopt aan Joost Schiltman (schout)
5 hond weiland in de Zijde achter het dorp
en Tonisje weer tegen de Kerkweg, prijs ƒ
750.
110
11-6-1675
Tijs Pietersz Verspeuy (won. O/Y) verkoopt
aan Thonis Peyensz (wonende te O/Y) 6
morgen 1 1/2 hond, in de Hoge Nesse,
koper woont aldaar, prijs ƒ 3100, 1400
contant
111
12-6-1675
Cornelis Cornelisz Brouwer, Willen
Cornelisz Brouwer, Trijntie Jansdr, Dirck
Gerritsz Bos, Claes Dicksz
Schoenmaecker, Leendert Cornelisz
Brouwer, Willem Dircksz Keyser, Aryaen
Willemsz Brouwer, Geen Cornelisz Willem
Cornelisz, en heyndrick Hendrick-se
Brouwer, alle vervangende Pieter Jansz
Jan Leendertsz, broer, en Cornelis
Cornelisz Brouwer voor de ene helft.
Mitsgaders Willem Dircksz Keyser als
volmacht hebbende van Tieleman Jansz en
Willem Leuve en Pieter Pietersz Engel met
Willem Heyndricksz, als Heilige
Geestmeesters alhier voor de andere helft.
Allen samen in die hoedanigheid
erfgenamen van Pieter Jansz Verstralen en
Pietertje Cornelisdr alhier overleden,
verkopen aan Tijs Thomasz Rol en Pieter
Cornelisz scheepmaker (wonende alhier)
een huizing en erf in het dorp buitendijks,
van de dijk af tot de IJssel (O = Pieter
Cornelisz Scheepmaker; W = het pad voor
de huizing en erf). Openbaar verkocht 7-21675 prijs ƒ 1050, waarvan 1/3 contant,
afgelost 20-6-1677
112
11-6-1675
Voorstaande koper (zie regest nr. 111)
gaan nu onderling verdelen. Tijs Thomasz
Rol krijgt de huizing en erf waar het huis op
staat, plus erf achter het huis, noordwaarts
tot de appelboom, met de afheining die
tegenwoordig is gemaakt. Pieter Cornelisz
Scheepmaker krijgt het erf, van de heining
noordwaarts tot de IJssel, volgens diverse
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bepalingen, onder hand van de
werfheininge half half aan de westzijde van
de dijk af een pad is liggende tot de IJssel.
Welke komt aan T.T. Rol part een erfpacht
op het hele huis. T.T. Rol mag het water
afloop niet beletten. P.C.Scheepm. zal
mede overpad hebben over het voorn. pad
naar de IJssel. Wil iemand dat beletten,
dan moet P.C. S. procederen doch buiten
de kosten.
113
17-6-1675
Huybrecht Claesz, tevens in opdracht van
de verdere kinderen als erfgenamen van
Meertjen Heyndrickdr (laatst weduwe van
Robbert Joosten de Bruyn) verkoopt aan
Wigger Jansz Backer een hoekje werf
achter de huizing van de koper in de
Cromme Prijs ƒ 100.
114
30-6-1675
Willem Thonisz Lagewaart (nu wonende te
Woerden) verkoopt aan Cornelis Thonisse
Lagewaart (won. O/Y, zijn broer) 1/5 van 3
1/2 morgen land bij de Kerkweg in de Zijde,
genaamd het Penekoelboer, plus 1/5 van
een huizing in de Schoolsteeg alhier aan
de noordkant (Z = Corn. Dingeman'; W =
de huizing en erf van Hendrick Aertsz
Wever; O = het gemenelandserf). Prijs ƒ
300, de helft contant.
115
12-7-1675
Pouwels Govertsz, van der Trip, wonende
te Gouda, verkoopt aan Wigger Jansz
Backer (wonende te O/Y) een huizing en
erf in de Cromme, noordwaarts de woning
van Jan Wiggertsz Backer, waar de koper
woont. Is in 27-1-1670 van Willempje
Thonisd. zal. gekocht. Prijs ƒ 200, de helft
contant. Trip tekent met kruis, Backer
tekent.
116
26-7-1675
Huybert Cornelisz Ramp, Anneken
Willemsdr x Pieter Cornelisz Kievit, Huybert
Ramp tevens als voogd, door de
weeskamer van Moordrecht aan gesteld
over de minderjarige kinderen van
Heyndrick Cornelisz, zal. Te samen
kinderen en kleinkinderen van .......
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(tekstverlies), Aerjaentgen Heyndricxdr,
verder voornoemde H.C. Ramp als
volmacht hebbende van Thonis Joppen x
Merritie Ariensdr, die weduwe was van
Pieter Andriesz, de Jong, die een Soon
was van Andries Heyndricxe. Verder H.C.
Ramp volmacht hebbende van Heyndrick
Aryensz Vermeer, Jan Akkers, Drick
Ariensz Vermeer, Aerjaentgen Ariens
Vermeer x Tijs Ariensz Piasier. Heyndrick
Jansz de Bie x Claesjen Aryensd. Vermeer
en Tijs Cornelisz Prins gehuwd geweest
met wijlen Merritie Aryensdr Vermeer,
kinderen van Grietjen Heyndricx en samen
voor de helft, mitsgaders Jan Fransse,
Joris Fransse, Dirck Gijsen x Berber
Fransdr, tevens namens Merritie Frans de
Jonge, innocente dochter en tevens
voogden over Pietertje en Annitgen Jans,
alsmede Jan Ariensz Doese als volmacht
hebbende van Huybert Leendertse Pols x
Aeffje Jans, samen kinderen van Geertje
Frans. Tevens voornoemde Dirck Gijsen en
Joris Frans als voogden van Gerrit
Govertse, zoon van Pietertje Frans, voor de
andere helft. Allen samen erfgenamen van
wijlen Claes Heyndricxe de Jonge en
Merritie Frans alhier overleden, verkopen
aan Heyndrick Bastyaense Graeff
(wonende te O/Y) de helft van een
afgekavelde huizing buitendijks met een
halve huizing binnendijks. Verder de helft
van een steenplaats met drie ovens en
loodsen met de helft van de zelling bij de
steenplaats gelegen. Verder de helft van 2
morgen land achter de steenplaats aan de
Oudedijk. Idem het boomgaardje. Alles in
de Hoge Nesse aan de Groenendijk,
alwaar voorn. overledenen hebben
gewoond. Andere helft behoort aan Jan
Willemsz Baes. Koper krijgt ook de helft
van de zelling onder N/Y gelegen. Prijs ƒ
2900, waarin begrepen ƒ 670 voor de
zellingen onder N/Y.
117
10-B-1675
Tijs Leendertsz Boertje, weduwnaar van
Willeken Jacobsz, mitsgaders Adryaen
Fransz en Huybert Leendertsz Boertje als
testamentaire voogden van de nagelaten
weeskinderen van voorn. T.L.B. en W.
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Jacobsdr, verkopen aan Joost Schiltman
(schout te O/Y) de helft van een kamp
weiland aan de westkant van de Kerkweg.
De helft van een kamp hooiland, idem
verder de helft van een kamp hooiland in
het zelfde weer, te samen volgende de
verponding 625 roeden land, prijs ƒ 975.
118
10-8-1675
Neeltgen Huygen, weduwe van Cornelis
Jacobse Metselaar, wonende Ca/Y
geassisteerd met Bouwen Huygen, haar
broer. Verkoopt aan Joost Schiltman
(schout te O/Y) de helft van een kamp
weiland aan de westkant van de Kerkweg,
en de helft van een kamp hoi land. Idem de
helft van een kamp hooiland, aanvullend
gedeelte op stukken land in akte 117).
Getekend met Boudewijn Huygen
Metselaar. Volgt de schuldbekentenis groot
ƒ 925, afgelost 9-6-1698.
119
10=8=1675
Thijs Leendertse Boertie, weduwnaar van
Hilletjen Jacobsdr, etc. (zie regest nr. 117)
verkopen aan Evert Maes (secretaris van
Ca/Y) een boomgaard achter het dorp aan
de Kerkweg, prijs ƒ 340.
120
19-8-1675
Willem Heyndrickse in opdracht van
Heyndrick Willemsz te bedde liggende voor
1/4. Cornelis Tonisz Lagewaart tevens van
zijn verdere broers en zusters, ook voor
Merretie Crijnen, weduwe van Thonis
Jacobs, zijn moeder voor 1/4. Isbrant
Cornelisz, en Pieter Cornelisz Tom
vervangende Pouwel Dircksz Tom voor 1/8.
Idem Rijckje Pieters voor Jan Huygen,
Cornelis Heyndricxe, Baertgen Heynricxd
en Lijntien Heyndricxd. voor 1/8. Idem Jan
Symonse Breutje en Willem Cornelisz
Metselaar te samen vervangende voor
Tonis Jacobsz en de kinderen van Merritie
Thonis en Fijtge Thonis voor 1/8. Alle te
samen erfgenamen van Pouwels Jacobs
en Merritie Pouwels, wonende en
overleden te O/Y. En verkopen aan Joost
Senten Quant en daniel Sentense Quant
wonende te O/Y. Een huizing en erf in de
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Hoge Nesse buitendijks aan de noordkant
het huis vande kopers c.s. Prijs ƒ 266.
121
9-9-1675
Cornelis Dirckse van Padse (won. O/Y) is
schuldig aan Cornelis Gerritse Haseman
wonende te Moordrecht ƒ 200, ontstaan uit
een obligatie van ƒ 150 en geleend geld,
rente 5%. Als onderpand zijn huizing en erf
in de Hoge Nesse aan de Groenedijk.
Verder 2 hond rijsland in twee stukken in
de Hoge Nesse, in het Nieuwland. Is de
helft af gelost, rest blijft ten laste van Eldert
en Ary Cornelisse sedert mei 1682.
122
16-9-1675
Cornelis Leendertse den Boer (bejaarde
jongeman, wonende te Stolwijk), tevens
voor Aefje Leendertsdr (zijn zuster) en de
kinderen van Niesjen Leendertsdr, zijn
overleden zuster, samen voor de helft en
Boudewijn Gerritsz van Hijselendoorn,
schout en secretaris van Boskoop voor de
andere helft, verkopen aan Roelant
Pietersz Versloot (wonende te O/Y) een
stuk land met de vogelkooi in de Zijde
tussen IJssel en Kerkse boezem. In de
verponding 8 morgen. Het verkochte is
lange jaren van de verkoper geweest. Prijs
per twee schuldbrieven die volgen, groot
ieder ƒ 2650. Rente 2 1/2%. Is afgelost op
15-5-1686. Schuldbrief ten gunste van van
B. Hijselendoorn is afgelost op 15-5-1686.
Bij die ten gunste van van C, den Boer
staat als kanttekening: 4-1-1702 is bij
kwitantie gebleken van Jacob Claesz
Moen, Floris Simonsz Hogenboom en
Annitgen Gerritsdr Hogenboom dat de
rentebrief van 2/3 part is voldaan. Verder
compareerde Adriaen de Boer, en bij
missive Laurens de Boer, die verklaarde
dat zij voor het derde verschuldigde deel
voldaan zijn, zodat de akte wordt geroyeerd
(akte verder verteerd).
123
4-12-1675
Leendert Pieter Leendertse, wonende te
O/Y. Verkoopt aan Joost Schiltman, schout
te O/Y, 2 hond hooiland in de Zijde aan de
westkant van de Kerkweg, buiten de
Oudelandse weg. Prijs ƒ 175.
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124
5-12-1675
Idem zie regest nr. 123) is schuldig aan
idem zie regest nr. 123) ƒ 100 wegens
geleend geld. Als onderpand zijn huizing en
erf met 4 morgen land in de Zijde, in een
viertel van 6 morgen, en nog 4 hond 80
roeden aan de Kerkweg.
125
5-12-1675
Andries Pietersz Timmerman, Willem
Dircxe Keyser x Merritie Pietersdr,
Neeltgen Pietersdr, weduwe van Sent
Adriaense Backer, Dirck Ariaense
Timmerman en tevens voor zijn broers en
zusters, allen kinderen van Ariaentie
Pietersd, laatst weduwe van Aert
Meertense, wonende te Ca/Y. Mitsgaders
voorn. A.P.Timmerman als vaderlijke oom
en bloedvoogd van Willem Adriaense en
Pieter Adriaense, nagelaten minderjarige
Zonen van Adriaen Pieterse Timmerman,
allen samen kinderen en kleinkinderen en
erfgenamen van Pieter Andriesz
Timmerman zal. overleden te O/Y. Gaan
onderling verkavelen. a) 5 hond weiland
aan de westkant van de Kerkweg; b) 3
hond hooiland en akkers teelland idem
gelegen; c) de helft van de huizing en
erven; Ary Pieterse heeft 1/18 deel van het
geheel, in het dorp buitendijks, van de dijk
tot de IJssel (O = het gemene steigerpad;
W = voorn. Adriaen Pieterse Timmerman;
d) de helft van de huizing en erven en
landerijen, groot 6 morgen in totaal zijnde 3
morgen met de timmerage in een weer of
viertel achter Huyberde (O = Toontie
Huybertsdr; W = Ary Pieterse van der
Zijde). Alles gelegen in de Zijde. Andries
Pietersz Timmerman en voornoemde twee
kinderen van wijlen Adriaen Pieterse
Timmerman krijgen (a)(b)(c). Willem Dircxe
Keyser, Neeltje Pietersdr en Araentie
Pietersdr krijgen ook de renten of erfpacht
en gerechtigheden dependerende van de
huizing van wijlen Pieter Willemse
Scheepmaker, verder krijgt de laatste van
de eerste partij nog ƒ 100.
126
5-12-1675
Andries Pietersz Timmerman en Neeltien
Pietersdr (weduwe van Sent Ariens Backer,
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wonende te O/Y) voor de helft. Mitsgaders
Willem Dircxe Keyser x Merritie Pietersd,
en Dirck Ariense Timmer, tevens voor
broers en zusters te samen kinderen van
Ariaentie Pietersd, laatst weduwe van Aert
Meertense Timmerman te Ca/Y. voor de
andere helft. Hebben in gemeenschap
volgende, a) Anderhalve morgen weiland in
het weer after den Baes, over de
Tiendweg; b) 2 morgen 3 hond 20 land in
het weer achter Merritie Pietersdr bij de
Tiendweg; c) een werf en rijsakkertje, en de
helft van een huizing en erf in hetdorp
buitendijks, alles gelegen in de Zijde, gaan
het verkavelen. Andries Pietersz en
Neeltgen Pietersd. krijgen de helft van a)
en 1 morgen 1 hond 60 roeden land van b)
en c). Willem Dircxe Keyser en Ariaentie
Pietersd, kinderen te samen krijgen de helft
van a) en 1 morgen 1 hond 60 roeden land
van b) d) blijft onverdeeld. De huizing in het
dorp buitendijks van de dijk tot de IJssel (O
= Hendrick Bastiaense Graeff; W = de
huizing en erf van Adriaen Pieterse
Timmerman c.s.).
127
5-12-1675
Willem Dircxe keyser voor de helft en Dirck
Aryaense Timmer, tevens voor zijn broers
en zusters, allen kinderen van wijlen
Ariaentgen Pietersdr (laatst weduwe van
Aert Maertense Timmerman) voor de
andere helft. Hebben in gemeenschap a)
2/3 van 3 morgen land; b) 2/3 van een half
huis en erf, met het deel gelijke van de
erfpacht van die buitendijks staan; c) 4 1/2
hond land in het weer after de Baes over
de Tiendweg; d) 1 morgen `1 hond 60
roeden land in het weer achter Merritie
Pieters; e) een rijsakkertje aan de oostkant
gelegen. Een vuerde van een huizing en erf
in het dorp buitendijks. Alles in de polder de
Zijde, gaan het onderling verkavelen, waar
Merritier Scheenbeelen zal. woonde.
Willem Dircxe Keyser krijgt (c) en (d) en (e)
en (f). De kinderen van Ariaentgen Pieters
krijgen (a) en (b).
128
11-12-1675
Dirck Adriaen Sentensz, Wigger Adriaen
Pietersz x Merritie Adriaen Sentendr en
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Neeltie Pietersdr met haar kinderen
(verwekt door Sent Adriaense Backer)
(geassisteerd met Andries Pieterse
Timmerman), samen collaterale
erfgenamen van wijlen Berber Adriaen
Sentendr, hun zuster, en na haar overlijden
wettige erfgenamen, zijn gekomen te
succederen en besterven de helft van 6
morgen land met huis, berg etc. in de Zijde
(O = gelijke viertel land, mede groot 6
morgen; W = Neeltje Pieterse), de andere
helft is van Wigger Aryen Pietersz. Wigger
Adriaen Pietersz krijgt de gehele huizing,
erf, berg met het weiland erachter en de
helft van een kamp hooiland over de
Tiendeweg. Neeltie Pieters en haar
kinderen krijgen een kamp weiland over de
dijkwetering en 1 morgen land. Wigger A.
Pieterse geeft nog aan de twee andere
partijen ieder ƒ 200.
129
11-12-1675
Dirck Arien Sentensz (wonende te Kr/Y)
enerzijds en Neeltie Pieters, weduwe van
Sent Adriaense Backer en haar kinderen
geassisteerd met Andries Pieters
Timmerman, haar broer, anderzijds,
hebben in gemeenschap de helft van 12
morgen land (het oostviertel) in de Zijde,
alwaar Adriaen Senten, haar comparanten
vader zaliger woonde. Gaan nu verkavelen.
Dirck Arien Senten krijgt de westelijke helft
van de werf rol dijk, een kamp hooiland
over de Tiendweg, en nog een kamp
hooiland vanaf de halve kampsloot; samen
3 morgen 1 hond in de verponding. Neeltie
Pieters etc. krijgt de oostelijke helft van de
werf rol dijk, een kamp weiland binnen de
Tiendweg en een kooikamp over de
Tiendeweg, verder een kamp hooiland over
de Veenwetering, samen 2 morgen 5 hond
land in de verponding.
130
14-12-1675
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten, zonder wettige nakomelingen,
door Arien Ariense, alhier overleden. a)
Een huis, erf, werf in de Geer; b) 2 morgen
2 hond weiland van de Middelwetering tot
de Tiendweg, ƒ 500; c) 2 morgen 3 hond
heermoesig hooiland over de Tiendweg, ƒ
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200; d) 1 morgen 5 hond 50 roeden
hooiland, besmet met heermoes, over de
Veenwetering, ƒ 125; e) 7 hond
boezemland, met een vervallen stuk kooi
daarin van de Oudelandse weg ƒ 110; f)
een vogelkooi met het heermoesland
daaromheen liggend, 4 1/2 hond in de
Zijde, ƒ 200; g) 1/6 van 3 morgen 3 hond
land, in de Cromme in het Breedweer, ƒ 75;
h) 1/6 van 2 morgen 2 hond land, in de
woning achter Hendrick Bastiaense Graeff
in de Cromme over de Oudelandse weg, ƒ
50.
131
2-1-1676
Jan Willemse Baes (wonende alhier)
verkoopt aan Daniel Jacobse (mede
wonende alhier) twee kampen weiland,
onder de dijkwetering met twee werfjes en
een werfje binnendijks met het uiterland,
groot 2 morgen 1 1/2 hond in de Geer in de
woning, waar Aryen Huybertse weduwe
woont, prijs ƒ 1250, de helft contant.
132
13-1-1676
Ary Jansz Backer (wonende alhier in de
Cromme) is schuldig aan Wigger Jansz
Backer (wonende alhier) ƒ 100 wegens
geleverde waren, rente 5%. Als onderpand
het achterhuis en erf, waarin hij woont in de
Cromme. Afgelost 21-5-16B8.
133
13-1-1676
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Sent Cornelisse Decker, alhier
overleden, zonder blijkende geboorte; a)
1/4 van een huizing en werf, tussen de
dijkwetering en de IJssel in de Cromme, ƒ
50; b) de helft van 2 morgen 2 hond 50
roeden land ten dele wei- en hooiland in
het voornoemde weer, ƒ 230; c) de helft
van 1 morgen 4 hond hooiland bij de
Tiendweg ƒ 35; d) de helft van twee werfjes
binnen de Oudelandse weg, groot 50
roeden voor ƒ 20.
134
28-1-1676
Andries Pietersz Timmerman, als vaderlijke
en Pieter Willemse Vaandrager als
moederlijke ooms en voogden over Willem
en Pieter Ariense, minderjarige Sonen van
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Aryen Pieterse Timmerman, verwekt bij
Reympje Willemsdr, verkopen aan Jan
Stevens Mul (wonende alhier) de helft van
11 hond land, in een weer van 12 morgen
in de Zijde (O = Dirk Janse Mul weduwe; W
= dezelfde), met uiterland en werf, prijs ƒ
475.
135
28-1-1676
Jacob Cornelisz Roos, wonende alhier is
schuldig aan Huych Pietersz Bostelman,
metselaar ƒ 350 wegens geleend geld,
rente 57. Als onderpand een woning groot
9 mernen met huis etc. in de Lage Nesse,
alwaar hij woont, Roos zet een kruisje.
Afgelost 3-8-1704 schuldeiser leeft dan
nog.
136
3-2-1676
Panck Jansz van der Laen, Pieter Jansz
van der Laen en Gerrit Jansz Hoogendoorn
x Merritie Jansdr, van der Laen, wonende
tot Woerden, verkopen aan de drie
minderjarige weeskinderen van wijlen
Merritie Leendertse, gehuwd geweest met
Cornelis Dircxe Stolck (wonende te Ca/Y),
door Gerrit Cornelisse Stolck als gestelde
voogd van de voornoemde kinderen
aangekocht, haar gedeelte in een weer
land, groot 16 morgen in de Hoge Nesse,
gekomen van Jan Adriaense Bijl, prijs ƒ
710.
137
17-2-1676
Willem Gerritse Ganseman, Ingen Willems,
Cornelis Jans, en Bartholomeus Jans,
Pieter Jans Feys, Ary Jans Feys, Willem
Jans Feys, Pieter Pietersz Baes, Ary
Pietersz Baes, Heyndrick Isbrantse, Feys
Isbrantse, Adryaen Sentensz en Jan
Huygens, allen samen tevens vervangende
de verdere erfgenamen en eigenaren van
de steenplaats gelegen bij de korenmolen
alhier buitendijks in de Zijde. Zij verkopen
aan Claes Foppen Diestenberch
(korenmolenaar alhier), zekere molenwerf
waar tegenwoordig de kopers korenmolen
op staat, prijs ƒ 225, diverse merken
werden gezet.
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138
30-3-1676
Frans Jorisse x Pleuntgen Pietersdr,
Neeltgen Pietersdr (weduwe van Aryaen
Huybertsz), Roel Dirckse, Pieter Oirckse,
Willem Dirckse, Dirckje Dircksdr en
Geertgen Dircksdr, samen erfgenamen van
wijlen Merritie Pietersd, alhier gewoond en
overleden, verkopen aan Wigger Jansz
Backer (wonende alhier) 2 morgen land in
de Cromme achter de woning van Baeltje
Cornelisd kinderen prijs ƒ 5OO.
139
30-3-1676
Idem als regest nr. 138, verkopen nu aan
Aerjaentie Cornelisdr (weduwe van Pieter
Jan Govertsz, wonende Kr/Y) 1/4 en 1/8
van een huizing, erf, werf etc. aangekomen
door overlijden van Metritgen Pietersd, en
Sent Cornelisz Decker, laatstgenoemde
woonde daarin, in de Cromme. Koopster
was mede erfgenaam voor 1/4, prijs ƒ 225.
Nog de verkopers Cornelis Leendertse, Jan
Leendertse en Ary Leendertse Bale,
wonende alhier voor de helft erfgenamen
van Sent Cornelisz Decker.
140
17-4-1676
Huybert Claesz, tevens voor de verdere
kinderen van wijlen Merritie Heyndricksdr
(laatst weduwe van Robbert Joosten de
Bruyn, alhier overleden) verkoopt aan
Wigger Janse backer wonende alhier. Een
werfje in de Cromme achter de woning
waar Heyndrick Cornelisse Decker en Floor
Leendertse zal. woonde, prijs ƒ 102.10.0, ƒ
52 contant; beiden tekenen.
141
17-4-1676
Cornelis Jansz Stolck (wonende
Haastrecht) verkoopt aan Heyndrick
Bastyaensz Graeff (wonende alhier) 3
morgen land in de Zijde, prijs ƒ 1500, de
helft contant, beiden tekenen.
142
19-5-1676
Jan Aryensz Korver (wonende Zuidbroek)
verkoopt aan Joost Sentensz en Daniel
Sentensz Qaunt (wonende alhier) 1/3 van
de Kouseboezem, oftewel 283 roeden 4
voeten in de Hoge Nesseboezem: eerst
een akker aan de westkant aldaar, in het
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weer genaamt de Houfs, prijs ƒ 200. Dit
stuk was gescheiden van Aelbert Jansz en
Pieter Jansz Quant, doch onverdeeld met
hen en de kopers is het Snoey-erf.
143
19-5-1676
voorn. Jsan Aryens Korver, verkoopt aan
Joost Aryensz Schiltman (schout te O/Y) 2
morgen land in twee kampen land in de
Hoge Nesse in de woning waar Jan
Cornelisse Quant zaliger woonde. Eerste
kamp van 5 hond is weiland, het andere
van 7 hond is hooiland, prijs ƒ 525 ƒ 300
contant.
144
27-5-1676
Aryaen Pietersz van der Zijde, heemraad te
O/Y, verkoopt aan Jan Stevensz Mul.
wonende alhier, de helft van 11 hond land
in de Zijde en het gedeelte van de huizing
waar Ary Sijbrantse gewoond heeft, met
uiterland en werf, in een weer van 12
morgen (O = Dirck Jansse Muls weduwe;
W = dito c.s.), prijs ƒ 625, beiden getekend.
145
10-6-1676
Crijn Cornelisz Timmerman (wonende
alhier) en Crijntje Sijbrantsdr (mede
wonende alhier) verkopen aan Gerrit Dircxe
Luyt (wonende alhier) 3 hond hooiland
Boemkamp in de Zijde, openbaar verkocht
6-3-1676, prijs ƒ 106.
146
10-6-1676
Voornoemde comparanten verkopen aan
Jan Cornelisse kleermaker (wonende
alhier) een kamp hooiland in de Zijde, groot
8 hond land. Openbaar verkocht 6-3-1676,
prijs ƒ 90. Mannen tekenen zij kruisje.
147
10-6-1676
Idem als regest nr. 146, verkopen nu aan
Aryen Roelen (wonende alhier) een kamp
land met een werf, groot 5 hond in de Zijde,
prijs ƒ 85.
148
10-6-1676
Idem als regest nr. 146, verkopen nu aan
Joost Schiltman (schout alhier) 5 hond land
in de Zijde, openbaar verkocht 6-3-1676,
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prijs ƒ 180. Mannen getekend zij met
kruisje.
149
10-6-1676
Idem als regest nr. 146, verkopen nu aan
Willem Heyndricxe (wonende alhier) 15
hond land binnen de Tiendweg in de Zijde,
openbaar verkocht 6-3-1676, prijs ƒ 1450.
150
10-6-1676
Adryaen Roeloffse Versloot (wonende
alhier) verkoopt aan Jan Jacobse (grutter,
wonende alhier) een kamp land met een
werf in de Zijde, in de verponding 5 hond
land. alles volgens de koopakte d.d. heden
waarbij de koper het gekocht heeft van
Crijn Cornelisse Timmerman, prijs ƒ 11618-0. Beiden getekend.
151
10-6-1676
Willem heyndricxe wonende alhier,
verkoopt aan Merritie Ariens weduwe van
Leendert Jans Cors, wonende alhier. 15
hond land in de Zijde, verkoper heeft het
heden gekocht van Crijn Cornelisse
Timmerman, prijs ƒ 1580-13-0. Beiden
getekend.
152
1-6-1676
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Pieter Cornelisse Foppen, alhier
zonder wettige nakomelingen overleden. a)
3 morgen boezemland in de Hoge Nesse in
het Cornelis Foppen weer, prijs ƒ 500; b)
150 roeden land in het voornoemde weer ƒ
24; c) 1 morgen land in de voornoemde
boezem, ƒ 140; d) 1 morgen 5 hond land in
de Hoge Nesse, in het weer lands van
Willem Brants in de Wildert prijs ƒ 150; e)
een half huis en erf met de uiterdijk
daarvoor gelegen, in de Lage Nesse,
alwaar de overledene gewoond heeft, ƒ
210; f) 3 hond land achter de voorn.
huizing, binnen de Tiendweg ƒ 150 g) 3
morgen land als voren over de Tienweg, ƒ
475; h) 3 hond weer, achter de
voornoemde huizing in de wildert ƒ 25.
153
1-6-1676
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Sent Cornelisse, alhier
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overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten. a) 1 morgen 3 hond 60 roeden
boezemland in de Hoge Nesse in het
Cornelis Foppenweer, ƒ 250; b) 130 roeden
land, idem in de Wildert ƒ 20; c) 130
roeden land idem in het Pieter Crijnen
viertel, ƒ 30; d) 220 roeden land in de Hoge
Nesse in het weer van Willem Brantz in de
Wildert ƒ 32; e) een half huis en erf, met
uiterdijk in de Lage Nesse, alwaar de
overledene woonde, ƒ 210; f) 1 morgen 3
hond land achter het voorn. huis binnen de
Tiendweg ƒ 330; g) 360 roeden land achter
voornoemde huizing in de Wildert, ƒ 75; h)
1 morgen 3 hond achter de voornoemde
huizing over de Tiendweg ƒ 75.
154
24-6-1676
Adryaen Willemsz Baes (won. alhier)
verkoopt aan Willem Willemsz de Jonge
(mede wonende alhier) een kamp weiland
in de Cromme in de omslag 4 1/2 hond,
prijs ƒ 325, de helft contant. Beiden
getekend.
155
24-6-1676
Voornoemde Adryaen Willemsz Baes
verkoopt aan Heyndrick Willemsz
(wonende alhier) een kamp genaamd het
Dijkkamp, in de Cromme, met de
zuidwaartse helft van een werfje, alsmede
de helft van de Singel. Het werfje is
verhuurd aan de eigenaars van de
steenplaats daarvoor gelegen. In de
verponding 1 morgen 4 hond. Openbaar
verkocht 17-1-1676, prijs ƒ 1000, de helft
contant.
156
24-6-1676
Voornoemde Adriaen Willemsz Baes
verkoopt aan idem, een kamp hooiland
over de Tienweg in de Cromme. Openbaar
verkocht 17-1-1676. In de verponding 7
hond, prijs ƒ 235, de helft contant.
157
24-6-1676
Idem, verkoopt aan idem (zie regest nr.
155) een kamp hooiland binnen het
Ouweland in de Cromme. In de verponding
voor 4 1/2 hond land, prijs ƒ 45, de helft
contant. Koper tekent.
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158
24-6-1676
Adryaen Willemsz Baes (wonende alhier)
verkoopt aan Eeuwout Willemsz Baes, zijn
broer (wonende te N/Y) een kamp hooiland
over de Oudelandse weg in de Cromme. In
de verponding 3 hond 25 roeden.
Openbaar verkocht 17-1-1676, prijs ƒ 70,
de helft contant.
159
24-6-1676
Idem verkoopt aan idem (zie regest nr.
158) een halve schuur en erf in de
steenplaats van Janneken Eeuwoutsdr,
aan de koper en verkoper behorende,
openbaar verkocht 17-1-1676, prijs ƒ 115,
de helft contant, beide getekend.
160
11-7-1676
Adryaen Franse en Huybert Leendertse
Boertje (won. alhier) als testamentaire
voogden van de nagelaten kinderen van
Willeken Jacobsdr verwekt door Tijs
Leendertse Boertje, en eerstgenoemde
tevens voor de vermelde Tijs Leendertse
Boertje, verkopen aan Govert Willemse
Versluys (won. alhier): de helft van 7 1/2
morgen land met werf en buitenland
daarvoor gelegen in de Lage Nesse (W =
de weg of kade van Berkenwoude). Prijs ƒ
200, waarvan 1/3 contant. A. Franse met
kruis, de rest getekend, Volgt
schuldbekentenis, afgelost 1-6-1678.
161
1-7-1676
Govert Willemsz Versluys (wonende alhier)
verkoopt aan Willem Willemsz de Jong (zijn
broer, mede wonende alhier) 2 morgen
weiland in de Lage Nesse in de woning
waar Cornelis Pieter Maerten woonde. Prijs
ƒ 945 1/3 contant, beiden getekend.
162
7-9-1676
Joost Schiltman (schout alhier) als door de
raad aangestelde gecommiteerde over de
desolate boedel en goederen van Neeltje
Ariens, weduwe van Jan Janse Backer,
alhier overleden. Verkoopt aan Jacob
Adryaensz Voorheul (wonende aan de 'sGravenweg) een huis, erf, schuur, etc. in
het dorp binnendijks, van de dijk tot de
dijkwetering toe (O = voorn. schout; W =
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Leendert Evertse van Reede). Openbaar
verkocht 27-1-1676, prijs ƒ 1020.
163
1-10-1676
Geertje Govertsd. weduwe van Ary Jans
Cors, geassisteerd met Fop Gerritsse Luyt,
haar zwager en voogd, verkoopt aan
Merritie Aryense weduwe van Leendert
Jans Cors, wonende beide alhier. Tee
morgen 4 hond land, gegrondkaveld in een
kamp land met kooi erachter in de Geer,
prijs ƒ 100. Geertje zet kruis, de anderen
tekenen.
164
21-11-1676
Geerlof Cornelisz Vranckrijcker, wonendfe
alhier, is schuldig aan Joost Schiltman
(schout alhier) ƒ 1125, wegens een
obligatie, groot ƒ 612.10.0 en geleend geld,
rente 6%.. De houder van de obligatie kan
de som niet op eisen, zolang de comparant
in leven is. Als onderpand een woning en
14 morgen land in de Cromme, verder nog
een woning groot 14 morgen 2 hond 75
roeden land daar achter in de Geer, en nog
1 morgen 2 hond land westwaarts van
voorgaande gelegen.
165
8-1-1677
Pieter Willemsz Vaandrager (dienende
heemraad alhier) x Elysabeth Adryaensdr
van 't Weegje verkoopt aan Joost
Schiltman (schout) een rentebrief groot ƒ
800 rente 4% ten behoeve van het gewest
Holland d.d. 17-2-1610 (kantoor Dordrecht
fol. 1412) op naam van Louis Jan Damisz,
de overgrootvader van Elysabeth, prijs ƒ
600. Verkoper tekent.
166
22-2-1677
Jan Floren (wonende alhier) is schuldig aan
Annitgen Cornelisdr (weduwe van Wigger
Jansz Backer, mede wonende alhier) ƒ 140
wegens gehaalde waren van brood etc.
rente 4 1/2%. Als onderpand zijn huizing en
erven en zulk gedeelde als hij in de woning
is compaterende, alwaar Floor Leendertse
zal. zijn vader woonde in de Cromme. Jan
Floren zet een kruisje.
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167
18-6-1677
Jacob Verhel (wonende te Leiden) in
opdracht van Neeltgen Aertsdr voor 1/4,
Cornelis Cornelisse kleermaker voor 1/4,
en deze x Neeltgen Senten, Adryaen
Senten, Trijntgen Senten weduwe van
Huych Senten, Jan Cornelisse Beelde, x
Trijntge Senten de Jonge, Willempje
Senten, Berber Davits, weduwe van Gerrit
Senten, tevens voor de kinderen van Jan
Senten voor 7/8 van 1/4, verkopen aan
Thonis Cornelisse Volcker, wonende alhier.
De voorbedoelde porties van een huizing
en erf in het dorp buitendijks, van de dijk af
tot de IJssel (O = de erfgenamen van Jan
Jacobse van Alphen; W = Jan Fijck van
Linschoten). Moet o.a. worden betaald de
verponding alsmede de rente op het
voornoemde huis staande jaarlijks te
betalen aan 't kantoor van de ontvanger
van de goederen tot Delft, prijs ƒ 575
waarvan Neeltje Aertsd, ƒ 200, krijgt.
168
21-6-1677
Merritie Isbrantse, Willemken Isbrantse,
Gijsbert Cornelisse Rietvelt en Matijs
Cornelisse Rietvelt kinderen van en
zwagers als erfgenamen van wijlen Isbrant
Willemse Bostelman (alhier overleden)
verkopen aan Pieter Isbrantse Bostelman,
haar broer resp. zwagers. Vijf morgen 4
hond land, met gedeelte van hun huizingn,
berg, etc. in de Cromme, alwaar voorn.
Isbrant Willemse Bostelman zal. pleegde te
wonen. Prijs ƒ 1500, de helft contant. ¦
169
28-6-1677
Leendert Pieter Leendertse wonende
alhier, verkoopt aan Joost Schiltman,
schout, een woning met 4 morgen land,
met huis, berg, schuurtje etc. in de Zijde,
begrensd aan dijk en straat. Openbaar
verkocht 16-4-1677, prijs ƒ 2000, in een
viertel van 6 morgen (O = de viertel van
Willem Aryense zal. ; W = Jan Stevense
Mul. Verkoper tekent.
170
14-7-1677
Reynger Willemse Creuck ter ene en
Adryaen Sentense ter andere zijde, beiden
wonende alhier, onderling aangegaan
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zekere voorwaarden van alimentatie en
onderhouding van de eerste comparant. De
tweede zal de eerste comparant levenslang
onderhouden met eten, eieren, drinken etc.
zonder verhaal van kosten. Tevens worden
alle eventuele schulden etc. betaald. Als
tegenprestatie krijgt A, Senten alle
onroerende zaken van Creuck, namelijk 3
morgen land met gedeelte van huizing, erf,
boomgaardje en uiterland in de Lage
Nesse. Ook krijgt hij de meubels, kleren,
linnengoed etc. die Creuck bij zijn dood
eventueel zal nalaten, beiden getekend met
kruis.
171
14-7-1677
Taxatie van 3 morgen land met gedeelte
van een huizing in de Lage Nesse tegen de
IJssel (zoals bedoeld in regest nr. 170) ƒ
1200.
172
24-1-1678
Gerritje Jaspers, bejaarde dochter
(wonende alhier) verkoopt aan Adryaen
Govertse Quick (mede wonende alhier) een
huizing en erf in het dorp in de Kerkstraat.
Prijs ƒ 100, aan de schout als hypotheek
op dit huis en ƒ 325, aan de verkoopster.
Strekking van het huis van de stoep of
straat af westwaarts op tot de schout (O =
Jan Willemse Kubbe; N = de schout),
belast met een erfpacht. 6 Jaspers zet een
kruis.
173
24-1-1678
Leendert Pieter Leendertse (wonende
alhier) verkoopt aan Joost Schiltman
(schout alhier) Vier hond 50 roeden
hooiland, waarin een werfje van Willem
Gerritse op de westkant in de Zijde, aan de
oostkant de Kerkweg. prij's ƒ 70.
174
21-2-1678
Eeuwout Willemse Baes, wonende te N/Y,
verkoopt aan Jan Aryense Bouman
(tegenwoordig x Jeva Willems, zijn zuster)
de helft van 7 1/2 hond hooiland in de Geer
onder de Tienweg, de andere helft is van
de schout, prij"s ƒ 225.
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175
21-2-1678
Joost Schiltman, schout alhier, verkoopt
aan Jan Ariens Bouwman (tegenwoordig x
Jeva Willemsdr wonende alhier) de helft
van 7 1/2 hond land in de Geer (zie regest
nr. 174). Prijs ƒ 225.
176
16-3-1678
Jan Geenen wonende alhier, is schuldig
aan Huybert Danielsz (mede wonende
alhier) ƒ 583 wegens een rentebrief met
intrest, rente 4%. Toonder mag binnen 6
jaar geen aflossing eisen. Als onderpand
zijn huizing, berg, schuur, uiterland, de
vogelkooi met 10 morgen land daarachter
in de Geer. Afgelost 16-5-1707.
177
27-4-1678
Jan Crijnen Trompert (steenbakker
wonende te Gouderak) is schuldig aan
Geleyn Theunis (steenbakker mede
wonende te Gouderak) ƒ 1200 wegens
geleend geld, rente 4%. Als onderpand de
uiterdijk of zelling in de Hoge Nesse.
Trompert heeft getekend.
178
5-5-1678
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Geerloff Cornelisse
Vranckrijcker (in leven wonende in de
Cromme, alhier overleden zonder wettige
nakomelingen): a) Een huis en werf en
uiterdijk, alwaar overledene woonde in de
Cromme, naast de Geervliet, ƒ 220; b) Het
weiland achter (a) groot 3 morgen tot de
Kleine wetering, ƒ 500; c) 2 morgen 2 hond
weiland van de Kleine wetering tot de
Tiendeweg ƒ 420; d) 8 hond hooiland over
de Tiendweg tot de kampsloot ƒ 130; e) 3
morgen 2 hond hooiland, besmet met
heermoes, van de kampsloot en de
Tienweg tot de Veenwetering toe, ƒ 140; f)
2 morgen 2 hond over de Veenwetering; g)
1 morgen 4 hond boezemland over de
Oudelandseweg ƒ 130; h) Een huis, erf,
werf en uiterland in de Geer ten westen van
de Geervliet, ƒ 230; i) 2 morgen 5 hond
weiland tot de Kleine wetering ƒ 430; j) 2
morgen 4 hond over de Kleine wetering ƒ
400; k) 2 morgen 5 hond hooiland over de
Tienweg ƒ 320; l) 1 morgen 3 hond
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hooiland over de Veenwetering ƒ 120; m) 7
hond boezemland over de Oudelandseweg
ƒ 60; n) Een oud huisje met erf en werf in
de Geer ƒ 75; o) 4 hond land over de
dijkwetering ƒ 100; p) 5 hond 75 roeden
land binnen de Tienweg ƒ 112; q) 2 hond
hooiland over de Tienweg ƒ 40; r) 1
morgen hooiland boven de Veenwetering
voor ƒ 60; s) 3 hond hooiland volgens (r) ƒ
25; t) 1 morgen 3 hond in het Breeweer ƒ
140. Ca. 30 morgen land totaal ƒ 3852. Op
voorn. percelen staat in het geheel
gehypothekeerd, ten behoeve van Joost
Schiltman en Gerrit Jacobs volgens
rentebrief d.d. 3-9-1674 totaal ƒ 1000. Idem
ten gunste van Joost Schiltman d.d. 21-111676 ƒ 1125, totaal ƒ 2225, blijft over ƒ
1627.
179
16-5-1678
Leendert Roelen (wonende te Stolwijk) is
schuldig aan Jacob Verboom, oud kapitein
van de burgerij van Rotterdam ƒ 546 in
verband met een obligatie d.d. 26-10-1674
voor notaris Cornelis van Rosendael te
Rotterdam, een afrekening groot 28-17-0,
en ƒ 90 als rest van een jaar landpacht
(huuecedulle d.d. 26-2-1676 voor voorn.
Not.) en nog geleend geld, groot ƒ 51-3-0,
Als onderpand 1 morgen 4 hond land in de
Hoge Nesse, 5 1/2 hond hooiland in de
Wildert, een rijsakker met hennepwerf en
zuidwaarts van de Oudedijk een hoekje
werff.
180
19-5-1678
Wigger Foppen, Merritie Foppen, Cornelis
Rengertsz x Pleuntje Foppen en Cornelis
Cornelisz den Herder x Cornelia Foppen,
allen kinderen en erfgenamen van Fop
Cornelisse (alhier overleden). Zij verkopen
aan Geen Cornelisz Schoenmaker mede
wonende alhier, een hoekje werf in de
Cromme. Hetwerfje was op 15-2-1678
verhuurd, prijs ƒ 100 en vier paar
schoenen, de helft contant. Behalve
C.renderts, zetten de anderen een kruisje.
181
23-5-1678
Dirck Heyndricksz, wonende te
Berkenwoude, verkoopt aan Jan Isbrantse
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Timmerman, wonende te Gouderak. De
helft van 3 morgen 5 hond 50 roeden land
in drie partijen in de Hoge Nesse in de
woning van Pieter Gielen zal. Koper en
verkoper hebben de partijen op 14-5-1675
bij opdracht van de erfgenamen of wel de
gecommitteerde van de boedel van
Merritge Gielen zal. ontvangen, prijs ƒ 425
contant ƒ 225, Verkoper bekend met Dirck
Heyndricks Prins en koper met Jan Isbrants
Cors. Volgt schuldbekentenis waarin nu
ook de achternamen van beide vermeld
staan.
182
4-7-1678
Melis Aryens Spruyt, Jan Janse van Vliet
als vader en Aryen Janse de Lange als
weesman van het land van Stein over de
twee minderjarige kinderen verwekt bij
Emmeken Cornelis. Jan Heytlandt,
drossaard en schout van Polsbroek, met
Giel Louris als vader en voogden over het
ene minderjarige weeskind, verwekt bij
Emmeken Gijsen, Joost Schiltman schout
en Aert Ariense Truyen als voogden over
de drie kinderen van wijlen Aerjaentje
Gijsen, Claes Cornelisse Triet en dezelfde
met voornoemde J. Schiltman als voogd
van de onmondige kinderen van wijlen
Cornelis Foppen Vranckrijcker en tevens
voor Lijsje Cornelis, Gijsbert Cornelis en
Cornelis Cornelisse te samen erfgenamen
van wijlen Geerloff Cornelisse
Vranckrijcker, in leven wonende te O/Y,
verkopen aan Adryaen Wittert, koopman te
Rotterdam. Een woning, groot 29 morgen 5
hond 75 roeden land, bestaande in een
weer groot 14 morgen met huis, berg,
schuur etc. (W = de Geervliet). Verder een
woning groot 11 morgen aan de westkant
van voorn. gelegen, tevens 3 morgen 2
hond 75 roeden land daarnaast aan de
westkant en nog 1 morgen 3 hond land
eveneens ten westen van het
laatstgenoemde. Alles in de Cromme en
Geer, is o.a. belast met een kniprente ten
gunste van Dordrecht. Openbaar verkocht
d.d. 6-6-1678, prijs ƒ 225, per morgen
totaal 6740-12-8. contant.
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183
15-8-1678
Willem Dircksz Keyser (wonende alhier)
voor 1/4, Neeltje Pietersdr (weduwe van
Sent Aryens Backer) voor 1/8, mitsgaders
voorn. W. Dircxe Keyser, Adryaen Ingensz,
van Berck en Willem van Nes als ooms en
voogden van de vier nagelaten kinderen
van Andries Pietersse en Toontje
Cornelisdr, beiden alhier overleden voor
1/8, verkopen aan Adryaen Pieterse
Timmerman en Joost Vasters van
Ardennen, timmerlieden alhier, een half
huis, erf, in het dorp buitendijks. Kopers zijn
al de eigenaars van de andere helft. Was
vroeger van Dirck Andriesse en Merritie
Schencken zal. prijs ƒ 745, de helft contant,
het huis van de dijk af tot de IJssel (O =
Heyndrick Bastiaensz Graeff; W = de
weduwe en kinderen van Adryaen Pieterse
Timmerman zaliger). Volgt
schuldbekentenis.
184
30-8-1678
Roelant Pietersz Versloot (wonende alhier)
verkoopt aan Gerrit Dircxe Luyt (mede
wonende alhier) een hoekje werf of erf in
de Zijde achter het huis waar Jan Jacobsz,
van Alphen woont. Op 28-5-1678 is het
verhuurd geworden, prijs ƒ 110.
185
30-8-1678
Gerrit Dircxe Luyt (onende alhier) verkoopt
aan Joost Schiltman (schout alhier) een
kamp hooiland van 3 hond in de Zijde, prijs
ƒ 114, beide getekend.
186
26-10-1678
Sijtge Aryens, weduwe van Cornelis Jans
Berkouwen, Aryen Cornelisz en Pietertje
Cornelisdr, tevens voor Jan Cornelisz
Bercouwer (minderjarig zoontje en broer
resp. van voornoemde comparanten) zijn
schuldig aan Willem Gerritse Ganseman,
wonende alhier ƒ 600 in verband met een
obligatie van ƒ 500 en ƒ 100 verlopen
rente, gepasseerd voor notaris A.J.
Verveen te Gouda d.d. 18-5-1656 en
verleden door voorn. C.J. Bercouwer, rente
4 1/2%. Als onderpand een woning, groot 7
morgen 2 hond land met achterhuis etc. in
de Cromme en 3 hond 50 roeden land in de
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Cromme over de Tiendweg. Op 17-12-1684
ƒ 200 afgelost, geheel afgelost op 26-11691.

roeden land in de Cromme. Als borg staat
nog Cornelis ter Maat, burger van
Rotterdam. S.J. Besemer zet een kruisje.

187
8-11-1678
Pieter Jansz Stolck (wonende alhier)
verkoopt aan Willem Cornelisse Stolck, 4
hond 50 roeden land in de Cromme in de
woning waar Jan Cornelisse Stoclk woont,
over de Oudelandseweg, tevens het achste
deel of 1/4 van de halve kooi daar
zuidwaarts van gelegen, prijs ƒ 70. W.C.
Stoclk tekent, P.J.Stolck zet kruis.

191
2-1-1673
Taxatie van de onroerende zaken van
wijlen Pieter Maertensz Boer (alhier
overleden zonder wettig blijkende geboorte
na te laten): a) 1/3 van huizing, berg,
schuur, erf, werf voor ƒ 150; b) Ses morgen
land daar achter gelegen in de Lage Nesse
ƒ 1050; c) 1/4 van 8 morgen land in de
Lage Nesse, ƒ 325.

188
15-11-1678
Jan Evertse van Reede (wonende alhier)
verkoopt aan Joost Schiltman (schout
alhier) 2 morgen land met erf, werf, dijk en
roeden ofwel zijn comparants gedeelte,
zijnde 1/3 part van 6 morgen land in de
Zijde, prijs ƒ 950; beiden getekend.

192
18-1-1679
Annitge Pieters (weduwe van Claes
Abrahamsz, wonende alhier) verkoopt aan
Willem Dircxe Keyser (mede wonende
alhier) een hoekwerf in de Zijde in de
woning waar Jan Jacobs van Alphen
woont, prijs ƒ 120, en ƒ 10 speldegeld,
beide getekend.

189
1-12-1678
Dirck Adryaensz den Baers (wonende
alhier) is schuldig aan Aryen Abramsz van
der Horden ƒ 100, aan Leentje Tonis
Pauwen ƒ 200 en aan Jannechie Jansdr
Verbij ƒ 100, samen ƒ 400, in verband met
een obligatie te voren aan Goosen Jans
Schaer, de schoonvader van de comparant
aangeteld, rente 5%. Als onderpand een
huis erf, boomgaard en rijsveld. Verder een
hoekje grienden en wedde te samen in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk.
Kanttekening: Van der Horde en Crijn
Tijsse Verspeuy gehuwd geweest met
Leentje Cornelis Pauwen en Tijs Jansz
Vroom is doorgehaald). Twee diakenen
verklaren de ƒ 100 van Jannetje Jansdr
Verbie ontvangen te hebben en daarmee is
de gehele schuldbekentenis afgelost.
190
6-12-1678
Sent Jansz Besemer (wonende alhier) is
schuldig aan mr. Daniel van Beyer,
pensionaris van Rotterdam ƒ 600 wegens
geleend geld in grof zilveren munten. Rente
5-6%. Als onderpand 5 morgen 75 roeden
met huizing in de Cromme, verder 1/5 van
een steenplaats met loodsen, ovens
huizing en 1/5 van 2 morgen 4 hond 50

193
20-1-1679
Taxatie van de onroerende zaken van
Heyndrickje Jansdr (alhier overleden
zonder enige wettige nakomelingen te
hebben nagelaten): a) Drie achtste van een
huis, erf, werf, met uiterland en 1/8 van 7
morgen 2 hond land, zijnde 5 hond 50
roeden in de Geer, in het weer waar Aryen
Huybertse weduwe woont, ƒ 140; b) 1/4
van 7 morgen 2 hond in de Geer 210.
194
23-1-1679
Baertje Wiggertsdr (weduwe van Pouwels
Govertsz van der Trip) en Wouter Thonisse
x Grietgen Govertsdr van der Trip
(wonende te Gouda) verkopen aan Aryen
Wiggertse, Willempie Wiggerts, Jan
Wiggertsz, Pieter Wiggertsz, Dirck
Wiggertsz en Neeltje Wiggertsdr van der
Tack (wonende alhier) alle gedeelte etc.
van roerende en onroerende zaken als
conparanten door overlijden van Aechje
Cornelisdr, hun resp. moeder,
aanbestorven was, voor ƒ 80 Aryen
Wiggertsz met zijn broers en zusters voorn.
zullen alle schulden van hun voornoemde
moeder voldoen buiten last van de
comparanten.
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195
14-2-1679
Taxatie op verzoek van de secretaris van
het land van Stein, van de onroerende
zaken van Neeltje Pieter Tijsdr (in het land
van Stein overleden zonder wettige
nakomelingen nagelaten te hebben): a) 3/5
van een huis, erf, berg in de Hoge Nesse,
nevens de stoep waar Huybert Daniels
woont, de rest is van hem, ƒ 300; b) 3/5
van 8 morgen 3 hond land in de Hoge
Nesse ƒ 765; c) 3/5 van 1 hond land in de
Hoge Nesse in het Plaatsweer ƒ 285.
196
28-3-1679
Crijn Cornelisse Timmerman, nu wonende
te Streefkerk, verkoopt aan Evert Maes
(secretaris van Ca/Y): a) 1 morgen 3 hond
weiland achter de steenplaats waar de
Koornmolen staat; b) een half huis en erf in
het dorp, van de Middelmuur of brandgevel
en Crijntje Sijbrantse af, tot zuidwaarts de
geslagen palen en Crijntje Sijbrantse toe (O
= de verkoper; W = Joost Schiltman), prijs
ƒ 900, en 17-6-0. speldegeld, ƒ 500 contant
Verkoper getekend.
197
3-4-1679
Taxatie van de onroerende zaken van
Ingetie Mathijs (alhier overleden zonder
wettige nakomelingen na te laten): a) de
helft van een huizing, erf, uiterland in de
Cromme in de Berkouse Boezem, ƒ 200; b)
de helft van 11 morgen 4 hond land in de
Cromme ƒ 820; c) de helft van 4 morgen 4
hond land in de Cromme naast (b) ƒ 330.
198
8-5-1679
Aerjaentie Gerritsd, weduwe van Willem
Thomasz Cleynkoot (wonende alhier)
verkoopt aan Claes Foppen Diestenbergh
(korenmolenaar alhier) een huis en erf in
de Zijde, van de IJssel tot de Bakwetering
(O = Cornelis Janse op 't Schoor; W =
Herman Janse), prijs ƒ 190. Koper tekent,
verkoper zet kruisje.
199
13-5-1679
Wigger Foppen en Cornelis Cornelisse den
Herder, verkopen aan Cornelis Ingensz
(wonende alhier) 3 hond rijsland, gelegen
in twee weren, nl. het Pieter Crijnen viertel
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in de Nesseboezem, het andere in dezelve
boezem aan de westzijde van het
Plaatsweer, prijs ƒ 300 Verkopers zetten
kruisje.
200
22-5-1679
Frans Jansz Tonis Jans, Aert Janse en
Adryaen Cornelisz, van der Berch x
Deliaentje Jansdr, kinderen en erfgenamen
van Jan Fransz, alhier overleden, verkopen
aan Jacob Ingensz (wonende alhier) een
huizing en erf in de Lage Nesse buitendijks,
verder een erf in de Lage Nesse
binnendijks. Openbaar verkocht 28-121678 Prijs ƒ 700, ƒ 400. contant, allen
getekend.
201
9-6-1679
Bartholomeus Tuynenborgh en Nicolaes
Straffintvelt, notaris te Gouda als
executeurs van het testament van Neeltje
Pieter Tijsse, overleden in het land van
Stein, verkopen aan Huybert Danielsz
(wonende alhier) de stukken land en huis
3/5 parten, als in akte regest nr. 195
vermeld. De resterende 2/5 parten behoren
al aan de koper. Prijs ƒ 3453-7-0. contant
verkocht 7-3-1679.
202
7-7-1679
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Willem Jan Feysz
(jongeman, alhier overleden): a) 1/7 van
een huis en 1/6 en 1/5 van een erf
daarvoor gelegen, genaamd Molenplaats in
de Zijde (O = Aryen Willemsz; W = Claes
Diestenborgh), prijs ƒ 32; b) 1/7 van 1
morgen 1 hond 20 roeden land in de Zijde
ƒ 36.
203
7-7-1679
Taxatie vaneen half huis en erf in het dorp
buitendijks, nagelaten door Jan Fijck van
Linschoten (alhier zonder wettige
nakomelingen na te laten overleden). Het
huis (O = Thonis Cornelis Folckert; W =
Merije Vonck), prijs ƒ 225.
204
31-8-1679
Willem Dircksz Keyser en Heyndrick
Cornelisse op 't Schoor, Heilige
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Geestmeesters en in opdracht van de
schout en heemraden, bezorgers voor het
onderhoud van Huybert Cornelisse
(wonende alhier) verkopen aan Pieter
Jacobse Butterboer, mede wonende alhier,
een huizing en erf in het dorp binnendijks,
van de dijk af, zuidwaarts met de op
getimmerde schuur, tot de eigendom van
de schout toe (O = de koper; W = Pieter
Gerritse Metselaar en de schout). Prijs ƒ
450, de helft contant. Schuldbekentenis
volgt.
205
9-9-1679
Marya van der Heul, weduwe van Jan Fijck
van Linschoten (wonende alhier) verkoopt
aan Joost Schiltman, schout alhier, een
huis en erf in het dorp buitendijks, zie
regest nr. 203) prijs ƒ 753.
206
25-12-1679
Adryaen Bastyaensz Cruyt (schipper
wonende te Rotterdam) verkoopt aan
Pouwels Pouwelsz (jonggezel wonende
alhier) een schip genaamd een zantkraai
met alle tuigage etc. Prijs ƒ 290, ƒ
125,contant, beiden met kruisje getekend.
207
8-1-1680
Taxatie van 1/4 van een achterhuis met 1/4
van 5 morgen 1 1/2 hond land, in de Hoge
Nesse, nagelaten door Geertje Dircksdr de
Bruyn te Moordrecht overleden, zonder
wettige nakomelingen na telaten. prijs ƒ 84.
208
11-1-1680
Crijn Cornelisse Timmerman (nu wonende
te Streefkerk) verkoopt aan Everard Maes
(secretaris te Ca/Y) 2 morgen 3 hond
hooiland in de Zijde in het Merritie
Maertsweer bij de Tiendweg. Plus nog een
akkertje of werf in het zelfde weer over de
dijkwetering, de verkoper toebehoorende.
Prijs ƒ 1250, ƒ 600, contant. Beide
getekend.
210
21-1-1680
Crijntje Sijbrantse (geassisteerd met Sent
Sentense Crijchsman, haar zwager)
verkoopt aan Joost Schiltman (schout) een
erfje aan de westkant van haar huizing,
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tegen het huis van de schout gelegen, van
de dijk tot de voorste westhoek aan de
muur toe, te weten van de straat
voornoemd ter breedte van 4 voet
oostwaarts van het hek van de schout
nederwaarts ter rol af ter breedte van 6
voet zuidwaarts van de nederste paal van
voornoemde schout te rekenen en van daar
voorts nederwaarts rechtaan van 4 voet op
de westhoek van de voornoemde muur van
des comparantes huis toe. De koper zal op
de schuinhoek tot daar 4 voet breed is
blijven niet mogen timmermen op het erf
beneden voor haar huizing in deze
verkocht, waarvandaan boven toe zal de
koper op de voet mogen doen zo hij wil. De
prijs is ƒ 30. Hij tekent, zij zet kruisje.
211
29-2-1680
Jacob Ingense wonende alhier, verkoopt
aan Dirck Snoeyense, een huis en erf in de
Lage Nesse buitendijks, verder een erf in
de Lage Nesse. Is o.a. bepaald dat bij de
koper zijn leven lang nooit een baknering,
broodbakker dus, in de Hoge Nesse en
Lage Nesse mag doen. En als hij over de
IJssel zou bakken, dan mag hij geen brood
aan boord van de schepen of de schippers
brengen. Prijs ƒ 950, ƒ 450 contant; beiden
getekend. D. Snoeyen tekent met Dirck
Snoeyen Hertkooren.
212
6-3-1680
Taxatie op verzoek van de secretaris van
Gouderak: een woning groot 7 morgen 3
hond hooi- en weiland met huis, berg,
schuur in de Hoge Nesse voor ƒ 920.
213
3-5-1680
Pieter Leendertse Romeyn en Dirck
Leendertse backer kinderen van wijlen
Leendert Pietersz Backer, verkopen aan
Jan Isbrantse Kos, wonende te Gouderak;
a) een kamp land in de Hoge Nesse in de
Wildert aldaar bij de Scheepjeszijde, in de
omslag 1 morgen 3 hond land; b) een kamp
weiland met een rijsakker en een halve
steeg daaraan behorende, groot 1 morgen
land. Openbaar verkocht 29-1-1680, prijs ƒ
700 Verkoper tekent.

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

214
3-5-1680
Idem als regest nr. 213, verkopen aan
Neeltje Cornelisd (weduwe van Adryaen
Fransz, wonende alhier) een kamp land in
de Hoge Nesse, groot 1 1/2 morgen over
de Tiendweg. Percelen in de vorige akte
(regest nr. 213) liggen ten noorden hiervan.
Openbaar verkocht 29-1-1680, prijs ƒ 165.
215
3-5-1680
Idem als regest nr. 213, verkopen aan Jan
Jacobse Pols (wonende alhier) een kamp
weiland genaamd de Dijkkamp, groot 1
morgen 1 1/2 hond land, daar bij het
achterhuis, erf, werf in de Hoge Nesse,
openbaar verkocht 29-1-1680, prijs ƒ 520.
216
17-5-1680
Aryen Aryense en Heyndrick Jacobse
Breur x Trijntje Ariensdr, vervangende
Willem Ariense, kinderen van Aryen
Willems, verkopen aan Merritie Ariensdr,
weduwe van Leendert Jans Cors en Niesje
Ariens weduwe van Symon Aryens (beiden
wonende alhier) 5 morgen 1 1/2 hond land
in de Zijde met een werf en zelling daartoe
behorende. Openbaar verkocht 17-1-1680.
Prijs ƒ 2900, ƒ 1000 contant.
217
18-5-1680
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Heyndrick Bastyaansz
Graaff (alhier overleden zonder wettige
nakomelingen na te laten): a) 1/4 van een
steenplaats en de huizing met een halve
zelling, gekomen van Merritie Gerrits zal. in
de Hoge Nesse aan de Groenendijk, ƒ 450;
b) de helft vaneen boomgaard aan de
Groenendijk ƒ 45; c) de helft van 1 morgen
land in de Hoge Nesse aan de Lageweg
achter de voorn. steenplaats, gemeen in 2
morgen land, de wederhelft is van Jan
Willemse Baes, ƒ 50; d) de helft van 5
morgen 5 hond land met huis in de
Cromme ƒ 375; e) de helft van 1 morgen 3
hond 75 roeden land in de Cromme voor ƒ
80; f) de helft van 1 morgen 3 hond 75
roeden land in de Cromme ƒ 75 g) Drie
achtste van een huis en erf, van de dijk af
tot de IJssel (O = Joost Vaster van
Ardennen; W = het huis waarin de
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overledene woonde), ƒ 170; h) 1/4 van een
huis aan de oostkant van g) ƒ 100 i) De
helft van 1 morgen 4 hond land in de Zijde
over de Tiendweg aan de westkant van de
Kerkweg ƒ 105, j) De helft van 6 morgen
land in de Zijde voor ƒ 520.
218
26-5-1680
Taxatie op verzoek van de secretaris van
Gouda van de onroerende zaken nagelaten
door mr. Dirck Doncker (te Gouda
overleden): a) 180 roeden land in de Hoge
Nesse in het Franckenland over de Vliet ƒ
30; b) Anderhalve hond land in de Lage
Nesse ƒ 30.
219
27-5-1680
Everhard Maes (secretaris van Ca/Y,
wonende alhier) in opdracht van Heyndrick
Isbrantsz, Feys Isbrantsz, Aryen Jansz x
Duyfjen Isbrantsdr, Symon Rengertse x
Nellitgen Isbrantsdr en Merritje Isbrantsdr
(bejaarde dochter), allen kinderen van
wijlen Isbrant Feysz (alhier overleden)
verkoopt aan Geertgen Hellemans
(weduwe van Tijs Schiltman, wonende
Kralingseveer) een huis en erf en 2/15 van
een steenplaats in de Zijde in de
steenplaats genoemd de Molenplaats,
zoals het aldaar is belend. Openbaar
verkocht 9-2-1680, prijs ƒ 380, wat dient tot
vermindering van de ƒ 500, die verkoopster
op het sprekende heeft.
220
29-5-1680
Daniel Jacobsz, heemraad alhier, verkoopt
aan Willem Cornelis Ruy chooft, wonende
alhier. Twee kampen weiland over de
dijkwetering met twee werfjes aldaar, en
een werfje binnendijks metter uiterland,
groot 2 morgen 1 1/2 hond in de Geer, prijs
ƒ 1100 ƒ 600 contant, beide getekend.
221
3-6-1680
Roelant Pieterse Versloot (wonende alhier)
verkoopt aan Gerrit Dircxe Luyt (mede
wonende alhier) 5 hond weiland in de Zijde,
prijs ƒ 540. Beiden getekend.
222
3-6-1680
Abraham Claesz, en Jan Claesz, en tevens
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voor hun twee onmondige broers en
zusters, te samen kinderen van Claes
Abrahamse en Annitje Pietersd (wonende
alhier) verkopen aan Geertje Maertensd.
wonende Kr/Y. De helft van zulk land
enelsakkers, waarvan de wederhelft van
Pieter Thonisse is, over de Oudelandseweg
in de Zijde ƒ 31.

Huygen voor zichzelf en als voogd over
Nellitje Ariens en Aeltje Ariens, mede
erfgenamen als vooren, verkopen aan
Toontje Huybertse (wonende alhier) 1
morgen 4 hond 31 roeden land met hun
comparanten gedeelte in het huis etc. in de
Geer. Prijs ƒ 539, openbaar verkocht 16-21680.

223
3-6-1680
Idem als regest nr. 222, verkopen aan
Dirck Pieterse de Jonge en Roeland
Pieterse Versloot, voogden en voor Pieter
Tonisse, minderjarig zoontje, een kamp
weiland in de Zijde, 5 hond binnen de
Tienweg. Openbaar verkocht 31-1-1680,
prijs ƒ 500 gelijk bij overneming van Gerrit
Dircxe Luyt is overgegeven, die het had
gekocht.

228
23-8-1680
Crijn Tonisse, Cornelis Tonisse, Cornelis
Cornelisse Cruyt (wonende Kr/Lek) x
Trijntje Tonisdr en voorn. Crijn Thonisse als
broer en voogd van Jaepje Thonisdr, allen
kinderen van wijlen Thonis Jacobse
Lagewaert, alhier overleden, verkopen aan
Cornelis Claesz Coorncoper wonende
alhier. Een kamp land in het Peuckelpoer
weer in de Zijde, binnen de Tiendweg,
verder een akker over de Tienweg in
hetzelve weer, tot de werfsloot en nog een
hoekje werf met een stukje land zuidwaarts
van voorn. werfsloot. In het onderhoud ligt
ook de Kerkweg. Totaal in dé verponding 2
morgen land. Prijs ƒ 860-10-0. de helft
contant.

224
3-6-1680
Idem als regest nr. 222, verkopen aan
Gerrit Dircxe Luyt wonende alhier, de helft
van een kamp land groot 14 hond in de
Zijde over de Tienweg (W = het
Peukelpoer), prijs ƒ 200.
225
3-6-1680
Idem als regest nr. 222, verkopen aan idem
als regest nr. 223, een erf met 1/4 van het
getimmerde daar opstaande, buitendijks in
de Zijde in de woning waar Jan Jacobs van
Alphen zal. woonde, prijs ƒ 300.
226
3-6-1680
Tijs Pieterse Verspreuy, nu wonende
Gouderak, verkoopt aan Dirck Pieterse de
Jonge en Roel Pieterse Versloot, ooms en
voogden over Thonis Pieterse, zoone van
Pieter Thonisse. 1/4 van een erf buitendijks
waar Jan J. van Alphen woonde, prijs ƒ
145.
227
5-6-1680
Tonis Jacobsz Merritie Jacobsd, Aryen
Ockersz en Aert Jacobsz ten gunste van
Pieter Ockersz en Aerjaentie Ockersd,
mitsgaders Cornelis Cornelisz Snoey als
testamentaire voogd van Simon Ockers en
Leentje Ockers erfgenamen van Heyndrick
Jansz, alsmede voorn. schout en Jan

229
23-8-1680
Idem als regest nr. 228, verkopen aan
Gerrit Dircxe Luyt wonende alhier, Een werf
genaamd de Lange werf en een kamp
hooiland binnen de Veenwetering in het
weer achter Peukelpoer, openbaar
verkocht 18-3-1680, in de verpoding groot
vierhond, prijs ƒ 99-10-0.
230
4-9-1680
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Gijsbert Pieterse de Jonge
(alhier overleden zonder wettige
nakomelingen na te laten): a) de helft van
een huis, erf, werf in de Geer, buitendijks ƒ
125; b) 2 morgen land tussendijks en
Middelwetering 300; c) 2 morgen land
aldaar van de Middelwetering tot de
Tienweg ƒ 230; d) 2 morgen land van de
Veenwetering tot de Tienweg ƒ 220; e) 2
morgen 2 hond 50 roeden land van de
Veenwetering tot de landscheiding toe ƒ
200; f) 1 morgen 2 hond weiland mede in
de Geer in de woning vap> de weduwe van
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Aryen Cornelisz Back de Jonge over de
Tienweg ƒ 100 g) 1 morgen 2 hond
hooiland idem over de Tienweg 100 h) Vier
hond land in de Hoge Nesse aan de
Lageweg in het Nieuwland in het
Vlamingsweer, van de Ouwendijk tot de
Boezemkade ƒ 25 i) Vier hond weiland in
de Hoge Nesse ƒ 105 j) 5 hond hooiland in
de Hoge Nesse in de Wildert ƒ 30.
231
2-10-1680
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Willemphen Cornelisdr (alhier
overleden, zonder wettiger nakomelingen):
a) Een half huis en erf en werf in de
Cromme.ƒ 55; b) de helft van 2 morgen 2
hond land van de dijk tot de Cleynwetering
toe ƒ 90; c) de helft van 1 morgen 5 hond
land aldaar van de Tienweg tot de
Cleynwetering ƒ 65; d) de helft van 1
morgen 5 hond land van de Veenwetering
tot de Tiendweg, ƒ 40; e) de helft van 2
morgen 3 hond land van de landscheiding
tot de Tienweg ƒ 32; f) de helft van 5 hond
land in de Cromme binnen de Tienweg 30
g) 1/10 van een steenplaats, ovens,
loodsen etc. in de Cromme ƒ 30; h) 60
roeden land achter de steenplaats
buitendijks de wetering ƒ 32; i) 80 roeden
land aldaar over de Middelwetering ƒ 30.
232
2-10-1680
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Aryen Jansz Timmerman
(zonder wettige nakomelingen alhier
overleden): a) de helft van een huis, erf,
werf in de Cromme ƒ 200; b) 1 morgen 1
hond 50 roeden land in de Cromme van de
dijk tot de Middelwetering toe. ƒ 200; c) 1
morgen land in de Cromme van de
Tienweg tot de Middelwetering toe. ƒ 130;
d) 1 morgen 1 1/2 hond land in de Cromme
van de Tienweg af tot de Veenwetering toe.
ƒ 120; e) 1 morgen 3 hond land in de
Cromme, van de landscheiding tot de
Middelwetering ƒ 92; f) de helft van 4 1/2
hond land in de Cromme achter de
steenplaats ƒ 40 g) De helft van 4 1/2 hond
land van de landscheiding tot in de Boezem
ƒ 29.
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233
3-10-1680
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Grietgen Thonisdr (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen):
a) Een huis enwerf en uitterkand of zelling
in de Zijde buitendijks aan de westkant van
Jan Stevense Mul ls viertel ƒ 135; b) 3
morgen 1 hond weiland aldaar van de
dij'kwetering af tot de Tiendweg toe. ƒ 610;
c) 2 morgen 1 1/2 hond hooiland aldaar tot
de Veenwetering ƒ 240; d) 2 morgen 1
hond hooiland van de Veenwetering af tot
de landscheiding toe ƒ 120 (O = Pieter
Jacobse Cruis woning); e) een huis en werf
en uiterland in de Zijde buitendijks ƒ 140; f)
3 morgen 2 hond weiland aldaar van de
dijkwetering tot de Tienweg toe, ƒ 625; g) 2
morgen 1 1/2 hond hooiland van de
Veenwetering af tot de Tiendweg toe, ƒ
250; h) 2 morgen 1 hond hooiland van de
Veenwetering tot de Tiendweg, ƒ 125.
234
5-10-1680
Taxatie op verzoek van de secretaris van
Kr/Y van 5 morgen 1 1/2 hond land in de
Zijde tussen het Jan Foppen en Peukelpoer
weer, nagelaten door Huych Herbertse,
overleden zonder wettige nakomelingen, ƒ
225.
235
14-10-1680
Taxatie opverzoek van Alblasserdam van
de helft van 5 morgen 1 1/2 hond in de
Zijde, nagelaten door Roelant Herbertse, te
Alblasserdam overleden zonder wettige
nakomelingen ƒ 330.
236
21-10-1680
Jan Cornelisse Ouwejan (nu wonende te
Bergambacht) verkoopt aan Tijs Janse
steenbakker wonende alhier. 2 morgen
land in de Hoge Nesse aan de Oudendijk
en in de Boezem aldaar. En verder
cedeerde hij comparant nog zijn aandel
hem voor 1/8 part toekomend in de erfenis
van zijn ouders Cornelis Jansz Ouwejan en
Merritie Jansen. Zijn daarin begrepen 5
hond land naast de Schaapjeszijde in de
jurisdictie van Berkenwoude, volgens
gemaakt akkoord gepasseerd ter secretarie
alhier d.d. 22-3-1680, prijs ƒ 1700.
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237
4-11-1680
Leendert Roelen (wonende te Stolwijk)
verkoopt aan Tijs Jansz steenbakker
wonende alhier. Een buiten landeken in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk, gekomen
van Jan Cornelisse Quant. Verder een
hoekje dijk met een akkertje daar voor
gelegen, volgens de kavelceel jegens
Huych Eillemsz, daarvan gemaackt. Onder
voorwaarden, dat als het gejochte genaast
wordt, hetin huur van de koper zal blijven
voor minstens 10 jaar, voor ƒ 3 per jaar,
volgens de huurcedulle d.d. 2-11-1679,
prijs ƒ 200.
238
29-1-1681
Willem Jacobse Segwaart, grutter wonende
alhier, is schuldig aan Willem Cornelisse
Ruychooft ƒ 550 wegens geleend geld,
rente 57. Ary Pieterse Timmerman en Joost
Vastersé van Ardennen stellen zich als
borgen voor twee derde part. Als
onderpand van de eerste comparant zijn
huizing en erf in het dorp buitendijks,
waarop een hypotheekakte staat, groot ƒ
1000 ten gunste van van de schout. De
huizing van de dijk af tot de IJssel (O =
Sent Aryense Back weduwe; W = de
kinderen van Dirck Gerritse Luyt). Afgelost
17-12-1686.
239
29-1-1681
Willem Jacobse Segwaert (wonende alhier)
en Willem Cornelisse Ruychooft (mede
wonende alhier) verkopen aan Adryaen
Pieterse Timmerman en Joost Vasterese
van Ardennen, wonende alhier. 1/4 van een
huizing en erf in het dorp buitendijks, van
de dijk af tot de IJssel (O = Bastiaen Strafs
weduwe; W = Reympje Willems met haar
kinderen). Prijs ƒ 32-10-0.
240
29-1-1681
voorn. Willem Jacobse Segwaert verkoopt
aan Willem Cornelisse Ruychooft, Adryaen
Pieterse Timmerman en de kinderen van
Cornelia Pietersd. Een achtste van een
huis en erf in de Zijde in het viertel achter
Huyberde. Openbaar verkocht 18-3-1680
prijs ƒ 80.
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241
29-1-1681
voorn. Willem Jacobse Segwaert voor 2/6,
en Adriaen Pietersz Timmerman als oom
en voogd van de onmondige kinderen van
Cornelia Pietersdr zaliger, verwekt door
Vastert Joosten van Ardennen voor hem
zelf en voor de minderjarige kinderen van
zijn broers, samen 1/6 part, verkopen aan
Joost Schiltman (schout alhier) 4 morgen 1
1/2 hond land, in de Zijde. Prijs ƒ 2850,
waarvanƒ 950, contant.
242
29-1-1681
Joost Vasterse van Ardennen en Adryaen
Pieterse Timmerman, als oom en voogd
van de nagelaten minderjarige kinderen
van Cornelia Pietersd, verwekt door Vastert
Joosten van Ardennen en Gerrit Pieterse
Pack, mitsgaders voorn. J.V. van Ardennen
ten gunste van van zijn minderjarige broer,
verkopen aan Willem Cornelisz Ruychooft.
1/6 van 8 morgen 3 hond land in de Zijde,
prijs ƒ 950.
243
29-1-1681
Adryaen Pieterse Timmerman wonende
alhier, verkoopt aan Joost Vasterse van
Ardennen (wonende alhier) de helft van
een huis en erf waar Marritie Schencken
zal. woonde in het dorp binnendijks, van de
dijk af noordwaarts tot de zuidgevel van de
schuur (O = Heyndrick de Graeff weduwe;
W = Reympje Willemsdr met haar
kinderen). Het pad aan de oostkant blijft
gemeen met het erf en schuur ter IJssel
toe. Prijs ƒ 400 Verkoper tekent met Aryen
Pieterse Koster.
244
13-2-1681
Jan Hermanse als principaal en berber
Willemsd. zijn moeder, weduwe van
Herman Jansz, als borg en mede
principaal, zijn schuldig aan Tonis Pieterse,
minderjarig weessoontje van Pieter Thonis
zal. en Neeltje Pieterse de Jongh (won. N/Y
aan de 's-Gravenweg) ƒ 350 wegens
geleend geld door Dirck Pieterse de Jonge,
als oom en voogd aangesteld. Rente 5%.
Als onderpand 3 morgen land in de Zijde
en 1 1/2 morgen hooiland over de
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Tiendweg en de Veenwetering. Afgelost 57-1682.
245
5-3-1681
Cornelis Rengertse, wonende te Ca/Y,
verkoopt aan Merritie Foppen 1/4 of wel
zijn gedeelte van het huis en erf,
buitendijks. Koopster en verkoper was het
samen voor de helft aangekaveld. Diverse
bepalingen, prijs ƒ 180, waarvan ƒ 100
contant. Hij heeft getekend, zij met kruisje.
1) moet verder als de neervoet legt, zo ver
het de verkoper en koopster in deze samen
voor de helft van het gehele huis
aangekaveld is, met de voorwaarden, dat
de koopster uit de zelling en de dijksloot
aarde mag halen om de dijk daar mede te
maken. Verkoper mag zijn jonge beesten in
het huisje stallen in het kleine bergje.
246
9-4-1681
Claes Cornelisz Ouwejan (wonende te
Gouda) verkoopt aan Daniel Jacobsz
(wonende alhier) de helft van 8 morgen
land, met alles wat daar op staat en hem is
competerende in de Lage Nesse. De
andere helft is al van de koper, prijs ƒ 1500
Verkoper tekent als Claes Cornelisse de
Jongh.
247
16-4-1681
Cornelis Jansz Stolck (weduwnaar van
Ingetgen Cornelis, wonende te Haastrecht)
verkoopt aan Annitgen Cornelis (weduwe
van Wigger Jansz Backer, wonende alhier)
1 morgen 4 1/2 hond land in de Cromme
binnen de Tienweg (W = de kinderen van
Ary Pieterse) bij de dikke boom. Openbaar
verkocht 15-1-1681. Prijs ƒ 630 ƒ 210
contant, beide getekend.
248
16-4-1681
Idem als regest nr. 247, verkoopt aan
Cornelis Claesz (korenkoper alhier) een
woning groot 8 morgen 1 hond met huis
etc. in de Cromme. Is o.a. belast met een
kniprente groot ƒ 5 per jaar. Openbaar
verkocht 16-1-1681, prijs ƒ 1995.
249
5-5-1681
Willem Cornelisz Ruychooft (wonende
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alhier) verkoopt aan Leendert Luyten
(scheepmaker alhier) de elsakkers gelegen
in het weer gekomen van wijlen Lijsje
Cornelis in de Zijde. In de omslagen groot 2
hond, prijs ƒ 100 en voor ƒ 35 leveren van
schoenen of pantoffels. Beiden getekend.
250
6-5-1681
Pieter Willemse Vaandrager wonende
alhier is schuldig aan Jan Evertse van
Reede (kleermaker alhier) ƒ 900 wegens
geleend geld. Rente 5%, als onderpand 1/4
van een huizing en erf en 11 morgen 1 1/2
hond, waar hij op woont in de Geer. Evert
Rheda, zoon en enige erfgenaam van
Huych Evertse Rheda, die mede
erfgenaam was van zijn broer Jan Evertse
Rheda, en nog bij transport alhier op 18-61689 en 19-9-1694 geworden eigenaar van
de verdere parten, vermeld dat de akte is
afgelost 1721 (verder verteerd)
251
6-6-1681
Jacob Tijsz Verspeuy en Crijn Tijsz
Verspeuy met toestaan van Tijs Pieterse
Verspeuy hun vader, verkopen aan Tonis
Pietersz, minderjarig weeskind van wijlen
Pieter Tonisse (wonende aan de 'sGravenweg) 1/4 van een huis en erf in het
dorp, waar Jan Janse van Alphen woonde,
met een werfje daarachter gelegen,
strekkende van de dijk tot de wetering (W =
Gerrit Dircxe Luyt); verwijst naar een
kavelcedulle voor een overpad. Prijs ƒ 335;
allen getekend.
252
6-6-1681
Idem als regest nr. 251, verkopen aan Jost
Schiltman (schout alhier) 5 hond weiland in
de Zijde, achter de woning van J.J. van
Alphen, binnen de Tienweg, prijs ƒ 423;
beiden getekend.
253
6-6-1681
Idem als regest nr. 251, verkopen aan
Willem Heyndricxe (wonende alhier) 7 hond
hooiland in de Zijde achter de woning van
J.J. van Alphen. Onderhoud volgens de
kavelceel daarvan zijnde, prijs ƒ 140.
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254
6-6-1681
Roel Pieterse Versloot, verkoopt aan Tonis
Pieterse, middeljarige weeszoon van Pieter
Thonisse (wonende aan de 's-Gravenweg)
1/4 van een huis en erf, binnen en
buitendijks, van de werf achter het huis
over de dijk tot de IJssel (O = Jan Senten;
W = Cornelis Cornelisz Folckert met het
recht van erfpacht op de buitendijkse
huizing, in het dorp alwaar J.J.van Alphen
woonde, prijs ƒ 345.
255
17-6-1681
Huybert Claesse voor zichzelf en Jan
Wiggertse Backer als oom en voogd van de
minderjarige kinderen van wijlen Merritie
Heyndricxe weduwe van Robbert Joosten
de Bruyn, verkopen aan Dirck Pieterse de
Jonge wonende alhier. Een kamp land in
de Cromme over de Oudelandse weg,
groot 4 1/2 hond, prijs ƒ 70. J.W.Backer
tekent met kruisje.
256
30-6-1681
Bastiaen Leendertse de Heek (wonende
Hardinxveld) als enige erfgenaam van
Neeltje Bastyaense (in leven x wijlen
Leendert de Heek, in leven won. te
Hardinxsveld) verkoopt aan Tonis Cornelisz
Folckert, wonende alhier. 1/4 van een huis
en erf in het dorp buitendijks, van de dijk af
tot de IJssel (O = het erf voor deze
behoorde aan Jan Jacobse van Alphen; W
= Joost Schiltman, schout). Belast met een
rente, die aan de pastorie moet worden
betaald. Prijs ƒ 205.
257
5-7-1681
Giel Pieterse (steenbakker, wonende te
Gouderak) verkoopt aan Tijs Jansz
(steenbakker, wonende alhier) een zelling
in de Hoge Nesse voor het buitenland aan
de Groenedijk, prijs ƒ 100.
258
27-7-1681
Jan Cornelisse van Oosten (wonende te
Polsbroek) is schuldig aan Joost Schiltman
(schout alhier) en Cornelis Claesse
(wonende alhier) ƒ 300 wegens geleend
geld, rente 5%. Als onderpand 1/4 van een
woning groot 8 morgen, gelegen in de
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woning waar nu Willem Aertse Hol zijn oud
oom woont in de Geer, afgelost 8-4-1697
259
15-8-1681
Joost Schiltman, aangestelde curator van
de boedel van Cornelis Dircxe (alhier
overleden), verkoopt aan Cornelis Claese
Palesteyn, heemraad alhier, 3 morgen
hooi- en weiland in de Hoge Nesse in het
Cornelis Foppen weer, prijs ƒ 475;
openbaar verkocht 25-4-1681. In de marge:
De kinderen van wijlen Eldert Cornelisse
Visser nemen voor altoos ten hunnen laste,
1/4 van het weegje bij Boers lenen, wegens
het Frankenweer, volgens blokcedulle d.d.
13-12-1723, actum d.d. 25-6-1724.
260
15-8-1681
Idem als regest nr. 259, verkoopt aan
Eldert Cornelisse, wonende alhier; a) een
huis en erf en schuur waar Cornelis Dircxe
woonde aan de Groenedijk alhier in de
Hoge Nesse; b) 1 morgen rijsveld in de
Nesseboezem, prijs ƒ 302, ƒ 152 op het
boezemland voor Eldert Senten en ƒ 50 op
het huis voor Cornelis Gerritse Havemans
weduwe als gehypothekeerde crediteuren.
Koper zet merk.
261
15-8-1681
Joost Schiltman, schout alhier, weer als
gevolmachtigde, verkoopt aan Aryen
Cornelis wonende alhier. Twee akkers
rijsland van 2 hond in de Hoge Nesse
achter Gerrit Lambertse. Prijs ƒ 105, ƒ 39
contant en ƒ 75, ten gunste van de weduwe
van Cornelis Gerritse Havemans.
262
22-8-1681
Joost Schiltman verkoopt aan Annetge
Jans Home (wonende 's-Gravenweg te
Ca/Y) een rentebrief groot ƒ 800 rente 4%
ten gunste van het gewest Holland d.d. 175-1610 (kantoor Dordrecht fol. 1412 ten
name van Cornelis Jan Damisse) hem
comparant op 13-1-1677 getransporteerd
door Pieter Willemse Vaendrager x
Elisabeth Adryaense van het Weegje,
waarvan de voorn. Cornelis Jan Damis is
geweest de grootvader.
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263
11-9-1681
Joost Vassen van Ardennen (wonende
alhier) en Willem Cornelisse Ruychooft als
oom en voogd van Cornelis en Vaster
Vassen van Ardennen (wonende alhier)
verkopen aan Liedewij Jans (weduwe van
Berent Gijsbertse, wonende NieuwLekkerland) een rentebrief groot ƒ 2000 ten
gunste van het gewest Holland kantoor
Dordrecht fol. 4596 ten name van Hilleken
Adryaense weduwe van Joost Vassen, prijs
ƒ 2000.
264
16-10-1681
Taxatie van de goederen nagelaten door
Maarten Aryense Peyen (alhier overleden
zonder wettige nakomelingen na te laten):
a) de helft van 7 morgen land in de Lage
Nesse, prijs ƒ 270; b) een achtste van een
woning groot 16 morgen met huizing, in de
Lage Nesse voor ƒ 212; c) de helft van 50
roeden hennepland in de Hoge Nesse in
het Molenweer ƒ 18; d) de helft van 5 hond
land in de Hoge Nesse in het
Vlamingsweer in de Wildert 20; e) de helft
van 4 hond weiland in de Hoge Nesse
binnen de Tiendweg ƒ 30; f) de helft van 1
hond hennepland aande zuidzijde van de
oudendijk aldaar ƒ 18 g) De helft van 2
hond rijsland in het Nieuwenland aldaar ƒ
20 h) De helft van 1 morgen (Verteerd...)
met boomgaard, buitendijks aldaar ƒ 35.
265
28-11-1681
Cornelis Willemsz (wonende alhier) en
Pieter Nannensz (wonende te Stolwijk) als
testamentaire voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Tijs Aryen
Symonse en Trijntie Ariens, en de
voornoemde Cornelis Willemsz voor
zichzelf, Huybert Willemsz met Jan
Willemsz en Willem Ariensz Kort als
getrouwd hebbende ... (tekst weggevallen),
kinderen van Willem Ariens Symonsz
kinderen, en de voornoemde Pieter
Nannensz voor zichzelf, verkopen aan
Niesje Adryaense (weduwe van Symon
Aryensz, wonende alhier) 13/19 deel van 8
morgen 1 hond 90 roeden land met huizing
etc. in de Geer aan de oostzijde van het
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gemeneland van Cromme en Geer, prijs ƒ
2600.
266
2-1-1682
Taxatie van de goederen nagelaten door
Dirck Jacobse Brant, zonder wettige
nakomelingen overleden. a) 1/6 van een
huis, erf, etc. in de Hoge Nesse aan de
Stoep van de Lage weg, alwaar de
overledene zijn vader woonde ƒ 32; b) 1/6
van 1 morgen 2 hond land in de Hoge
Nesse aan de Oudendijk in het
Nieuwenland ƒ 24; c) 1/6 van 1 morgen 3
hond boezemland in de Hoge
Nesseboezem ƒ 25; d) 1/6 van 3 morgen 3
hond weiland in de Hoge Nesse bij de
Oudendijk, ƒ 60; e) 1/6 van 2 morgen land
over de Nesse wetering ƒ 40; f) 1/6 van 2
morgen 3 hond hooiland over de Tiendweg
(.... onleesbaar ...); g) 1/6 van 3 morgen
hooiland in de wildert over de
Veenwetering ƒ 30 h) 1/6 van 1 morgen
Boezem in de Hoge Nesse in het Pieter
Crijnen viertel ƒ 25; i) 1/6 van 1 morgen 3
hond aldaar aan de Oudendijk binnen de
Nessewetering ƒ 30; j) 1/6 van 5 hond
weiland binnende Tienweg ƒ 18; k) 1/6 van
1 morgen 1 hond over de Tienweg ƒ 20 1)
1/6 van 1 morgen 2 hond in de Nesse over
de Veenwetering voor ƒ 16.
267
9-2-1682
Cornelis Reyngertsz, wonende in de
Keetenpolder te Ca/Y, verkoopt aan
Adryaen Sentens wonende alhier. Een
rijsakker in de Hoge Nesse in de Boezem
aldaar aan de oostkant van het Plaatweer.
In de verponding voor 1 1/2 hond, prijs ƒ
250.
268
9-2-1682
Adriaen Pieterse Timmerman wonende
alhier, verkoopt aan Adryaen Sentens
mede wonende alhier. Een acker rijsland in
de Hoge Nesse in het Plaatweer. In de
verponding voor 1/5 morgen = 120 roeden.
Prijs ƒ 115, verkoper tekent met Aryen
Pieterse Koster
269
9-3-1682
Willem Jacobs van Segwaert (wonende
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alhier) verkoopt aan Cornelis Vasters van
Ardennen, een huizing en erf en schuur in
het dorp buitendijks, benevens de
gereedschappen tot de grutterij behorende
voor ƒ 900 (Conditie van verkoop d.d. 14-21682.
270
27-4-1682
Aryen Abrahamse van der Horde en Pieter
Janse Koyman beide wonende te
Gouderak, verkopen aan Geerloff
Leendertse Vet (wonende alhier) 6 hond
boezemland in de Hoge Nesse in de
Maalboezem. Prijs ƒ 600.
271
5-5-1682
Taxatie van een huis enerf in hetdorp
binnendijks, nagelaten door Jacob
Aryense, overleden te N/Y zonder wettige
nakomelingen; Prijs van het huis ƒ 450, van
de straat af totde dijkwetering (O = de
schout; W = Leendert Evertse van Reede).
272
8-5-1682
Berber Davitsd, geassisteerd met Davit
Jacobs Smit, haar zoon en mede voor hem
zelf wonende alhier is schuldig aan de
kinderen van Cornelis Janse Borsje, Willem
Heyndricxe, Claes Joppen en Jan Willemse
van Elten ƒ 112 wegens geleend geld,
rente 3%. Als onderpand een huis en erf in
het dorp, van de dijk af tot de IJssel (O =
Dirck Willemse Keyser ; W = Ary
Corstiaans weduwe.
273
11-5-1682
Gerrit Crijnen (timmerman), Fop Gijsbertse
Calis x Lijsbet Crijnen de Oude, Lijsbet
Crijnen de Jonge, Jochem Aryens
(wonende te Streefkerk), ... (tekst verteerd),
Aryen Crijnen en Merritie Crijnen,
nagelaten minderjarige weeskinderen en
samen kinderen van wijlen Crijn Cornelisz
(timmerman, te Streefkerk overleden)
verkopen aan Leendert Luyten
(schoenmaker, wonende alhier) een
huizing en erf, en schuur of achterhuis in
het dorp binnendijks - voor waterlozing
volgens kavelcedulle tussen Crijn Cornelisz
voornoemd en Crijntje Sijbrantse d.d. 25-11679 alhier voor schout en heemraden -
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van de dijk af tot de IJssel (O = Jan Janse
Schoenmaker; W = Crijntje Sijbrantse),
prijs ƒ 1800.
274
13-5-1682
Nerritie Maertens, Geertje Maertens, Joris
Pieterse Verduyn, Maerten Pieterse
Verduyn, Cornelis Janse van Leeuwen en
Willem Aryense Cleyswijck, allen
erfgenamen van Maerten Aryense Peyen
alhier overleden, verkopen aan Joost
Senten en Daniel Senten Quant wonende
alhier: a) Een kamp land in de Wildert; b)
een werf binnen de Oudendijk; c) 1/4 van 4
hond in het Nieuwenland, en 1/4 van de
Boezemkade; d) Twee akkers in de
Boezem (tekst verteerd, onleesbaar); e)
een half akkertje bij de Kawetering; f) idem,
strekkende tot Inge Pieters kinderen; g)
een half erf met dijk, van halverweg de
dijkwetering tot de IJssel toe (N = de koper;
Z = Inge Pieters kinderen) (in ?) het
Snoeyveld; h) Een perceel in de Hoge
Nesse in het Vlaminsweer (O = Baeltje
Louwen; W = Arien Senten c.s.). In de
verponding 8 1/2 hond land, prijs ƒ 500,
waarvan ƒ 200 contant.
275
27-5-1682
Pieter Jacob Brants en Dirck Pieterse van
der Sloot x Merritie Jacob Brants, verkopen
aan Jan Jacob Brants hun broer en
zwager. 9 morgen 2 hond land in de Hoge
Nesse plus twee delen werfjes dijk en
reuteldijk, prijs ƒ 3500.
276
27-5-1682
Jan Jacob Brants geassisteerd met Pieter
Huygen en Gerrit Crijnen als testamentaire
voogden over dezelfde Jan Jacob Brants
voorn. zijn schuldig aan Jacob Thonisse
Breur, vermits het onlangs overlijden van
Huybert Daniels, executeur van het
testament van wijlen Merritie Heyndricxe, ƒ
2400 wegens geleend geld, rente 3 1/2 %.
De som mag niet opgeëist worden voordat
het jongste kind van wijlen Annitge Frans
mondig is of getrouwd. Als onderpand een
woning groot 14 morgen met huis, berg,
etc. in de Hoge Nesse, afgelost 2-5-1728.
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277
1-6-1682
Jan Crijnen (steenbakker, wonende te
Gouderak) verkoopt aan Tonis Galeynen
(mede wonende te Gouderak) een grote
zelling in de Hoge Nesse achter de woning
van Heyndrick Willemse Biersteecker, prijs
ƒ 600 Tekend als Jan Krijnen Trompers.
278
29-6-1682
(....verteerd...) weduwe van Herman Jans
en Jan Hermans (haar zoon, wonende
alhier) zijn schuldig aan Jan Ruygeman
burger te Rotterdam ƒ 200 wegens geleend
geld, rente 4%. Als onderpand: a) 3
morgen land in de Zijde in het Merritie
Pieter Maertensweer van 15 morgen (O =
Cornelis Janse op 't Schoor); b) 3 morgen
land en 1/3 van een huis, schuur, erf en
uiterland; c) 1/3 van 3 morgen land mede in
de Zijde, afgelost 29-6-1688.
279
9-10-1682
Adryaen Pieterse Koster (timmerman te ... - tekstverlies) is schuldig aan Adryaen
Pietersz Dorre (wonende te Kr/Y) ƒ 800
wegens geleend geld rente 4 3/4%. Als
onderpand (... tekstverlies ...) en erf als
hem comparant is compaterende in de
woning genaamd achter Huybertse in de
Zijde. Afgelost 15-6-1684.
280
29-10-1682
Taxatie van de nagelaten goederen van
Merritie Huygen (zonder wettige
nakomelingen alhier oveleden): a) (...
tekstverlies ...) 4 1/2 hond land ... Nesse in
de Schaapjeszijde weer binnen de
Tiendweg, de helft is ƒ 50 waard; b) de
helft van een huis, erf, schuur en 1/3 van 3
morgen land in de Lage Nesse ƒ 450; c)
Aldaar over de Tienweg de helft van 2
morgen 3 hond land tot de Veenwetering ƒ
120; d) Aldaar de helft van 2 1/2 morgen
land, van de Veenwetering tot de
landscheiding toe, ƒ 100; e) de helft van 1
1/2 morgen land in de Lage Nesse, ƒ 74.
289
12-1-1680
Hermen Jansz (wonende alhier) is schuldig
aan Merritie Joppen, weduwe van Jacob
Dircxe (mede wonende alhier) ƒ 1700 in

132

verband met een obligatie en geleend geld.
Rente 3 1/2 %. Als onderpand 5 morgen 37
roeden land in de Zijde in het Merritje
Maertsweer. In de marge: op 19-5-1685 is
deze akte door Hermen Jans weduwe
afgelost maar ten gunste van Willem Rolois
als erfgenaam van Merritie Jacobs,
houdster van de rentebrief, verklaart dat
voornoemde Willem Tijsz Rolois dat de
akte afgelost is.
1
15-12-1682
Wigger Foppen (won. alhier) verkoopt aan
Pieter Pietersz Engel (heemraad alhier) 1
morgen 25 roeden land en 1/4 van de Loet
daar achter aan de westzijde van de koper,
achter de woning van de verkoper, over de
Tiendweg in de Cromme. Prijs ƒ 200.
2
16-12-1682
Taxatie van de nagelaten goederen van
Dirck Senten (alhier overleden zonder
wettige nakomelingen): a) de helft van een
werf, binnendijks en neuterdijk daarvoor
buitendijks in de Geer ƒ 20; b) de helft van
ca. 5 hond dijkland, idem ƒ 45; c) de helft
van ca. 5 hond land, ald. over de
Cleynwetering ƒ 36; d) de helft van ca. 4
hond land over de Tiendweg ƒ 20; e) de
helft van ca. 3 hond land binnen de
Oudelandseweg aldaar, ƒ 18; f) de helft
van ca. 4 hond land over de
Oudelandseweg in de Boezem ƒ 17.
3
18-12-1682
Willem Cornelisz Ruychooft (won. alhier)
ter ene en Jan Cornelisz Stolck (nu mede
won. alhier) ter andere; onderlinge
verkaveling. J.C. Stolck krijgt een huis,
berg, schuur en werf (alwaar W.C.
Ruychooft woont) in de Geer aan de
westzijde van de Vliet met daar achter 10
1/2 morgen land (waar Stolck de helft van
had; huis etc. was van Ruychooft. Verder
een weertje land van 7 1/2 morgen aan de
westzijde van voorn. huizing en 10 1/2
morgen land (eveneens van R. afkomstig).
W.C. Ruychooft krijgt van Stolck een weer
van 8 morgen land met huis, berg, etc. in
de Zijde, en 4 morgen 3 hond land aan de
westkant van voornoemde 8 morgen
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alsmede in de Zijde (W = de wed. en kind
van Gerrit Jacobs; O = Aryen Heyndricksz
en Jan Corn. Stolck), bovendien nog ƒ
1450 (beiden tekenen). In de marge: nog ƒ
1100 te betalen met 3 1/2% rente 10-51685. Afgelost 30-5-1686.
4
9-2-1683
Aryen Willemsz voor hemzelf en als voogd
van Aert Willemsz, Jan Willemsz, Aefje
Willems en Meynsje Willems, mitsgaders
Tijs Cornelisz Slinger voor hemzelf en in
opdracht van Tijs Willemsz, Jacob Aertsz
van Vliet x Neeltje Willems, Jacob Aryen
Damen x Crijntje Willems, Willem Jan
Bouwens x Marritje Willems (volmacht van
notaris Jacobus Backer te Stolwijk d.d. 9-11681), kinderen van Willem Ariensz,
verkopen aan Aryen Aryensz (won.
Gouderak) een huis en erf in de Hoge
Nesse aan de Groenendijk, naast staande
huizing van Goosse Janse Schaer, alles in
de belending volgens opdracht d.d. 29-51655. Prijs ƒ 69.5.0.
5
18-12-1682
Taxatie van de woningen en land vermeld
in regest nr. 3: a) woning en 12 morgen 4
hond 50 roeden land in de Geer. ƒ 3850; b)
woning en 12 morgen 3 hond 50 roeden
land in de Zijde. ƒ 2400.
6
21-12-1682
Taxatie van de goederen nagelaten door
Merritje Willems Crul (overleden alhier
zonder wettige nakomelingen): a) de helft
van ca. 3 morgen 4 hond land in de Geer, ƒ
325; b) de helft van ca. 3 morgen 3 hond ƒ
305.
7
6-1-1683
Taxatie van de nagelaten goederen van
Neeltje Ariens (alhier overleden zonder
wettige nakomelingen): a) 1/4 van een
steenplaats, huizing, loodsen en een halve
zelling daarvoor gemeen met Merrigje
Gerrits, aan de Groenedijk in de Hoge
Nesse. ƒ 420; b) de helft van een
boomgaardje mede aan de Groenedijk. ƒ
40; c) de helft van 1 morgen land in de
Hoge Nesse aan de Lageweg achter de
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voornoemde steenplaats. ƒ 56; d) de helft
van 5 morgen 5 hond land met huis in de
Cromme, ƒ 355; e) de helft van 1 morgen 3
hond 75 roeden met huis in de Cromme. ƒ
60; f) de helft van 1 morgen 3 hond 75
roeden land in de Cromme, ƒ 70; g) 3/8 van
een huis waar de overledene woonde (O =
Joost Vassen van Ardennen), ƒ 200; h) 1/4
van een erf aan de oostzijde van het huis, ƒ
80; i) de helft van 1 morgen 4 hond land in
de Zijde aan de westzijde van de Kerkweg
over de Tiendweg, ƒ 100; j) 3 morgen land
in de Zijde, ƒ 500.
8
1-3-1683
Adriaen Pieterse Timmerman (won. alhier)
verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen
(won. alhier) een afgekaveld erf en schuur,
met erf of pad naar de dijk toe, van het huis
van de koper noordop tot de IJssel. Koper
woont hier. Prijs ƒ 150 (Verk. tek. Aryen
Pieters Koster)
9
15-3-1683
Annitge Cornelis Ruychooft, wed. van
Wigger Jans Backer (won. alhier) verkoopt
aan Cornelis Ariens Weggeman (nu
won.alhier) een huizing en erf en
boomgaardje met een steenplaats aan de
Groenedijk, buitendijks, alsmede 2
zellingen daar bij gelegen mede in de Hoge
Nesse, sulcks hij heeft gekocht van de
kinderen van Heyndrick Crijnen Trompert.
Prijs ƒ 850.
10
3-5-1683
De heer Johan den Haen, won. Gouda,
verkoopt aan Cornelis Aryen Weggeman
(nu won. alhier): a) Een steenplaats met
ovens, loodsen, huizingn etc, een zelling
daar voor gelegen, alsmede een laagje of
buitenlandje en de boomgaard met 5
akkers rijsland, zuidwaarts van de
genoemde steenplaats; b) 2 zellingen
gelegen voor het buitenlandeken aan de
Groenedijk, alles in de Hoge Nesse; c) een
zelling voor de woning, waar Aelbert
Jacobs woont in de Lage Nesse; d) Twee
zellingen onder N/Y. Alles onder
voorwaarden etc. zoals verkopers vader
zal. het gekocht heeft. Prijs totaal ƒ 1100,
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waarin begrepen ƒ 500 voor de twee
zellingen te N/Y.

Hoge Nesse (alwaar Pieter Maertensz Boer
woonde. Prijs ƒ 325.

11
5-5-1683
Grietgen Cornelisd., wed. van Gerrit
Ariense Slootmaker (won. alhier) verkoopt
aan Merchien Aryens, wede. van Leendert
Jans Cors, het getimmerte en verbetering
van de huizing alwaar zij verkoopster
gewoond heeft en daarvoor bewoond was
door Claes Gerrits Slootmaker zal. (Staat
op Marritgen Isbrants grond), gelegen
buitendijks in de Zijde. Prijs ƒ 450.

16
9-6-1683
Leendert Leenderts (tek. met Blonck),
Gerrit Leenderts (tek. met Ganseman),
Gerrit Jacobs en Pieter Lourisz, tevens in
opdracht van Pieter Florisz Dirck Jacobs en
Jacob Florisz, alle erfgenamen van wijlen
Willem Gerritse Ganseman, verkopen aan
Willem Janse (won. alhier) alle hun erf
portie in de huizing, steenplaats en erf
binnendijks van voorn. W.G. Ganseman in
de Zijde bij de Korenmolen. Prijs ƒ 75.

12
10-5-1683
Merritge Crijnen, wed. van Tonis Jacobs
Lagewaert, verkoopt aan Pietertje Pieters
Fuyck (won. beiden alhier) een kamp land
in de Zijde, in het Peuckelpoerweer, binnen
de Tiendweg aan de Kerkweg, en een
hoekje werf over de dijkwetering. In de
verponding 1 morgen 1 1/2 hond.
Openbaar verkocht 12-3-1683. Prijs ƒ 650
half contant

17
21-6-1683
Aryen Pieters Koster, timmerman alhier, is
schuldig aan Jacob Ingens (won. alhier) ƒ
800 wegens geleend geld, rente 5%. Als
onderpand een woninge, groot 4 morgen
land, met huis, berg etc. in de Lage Nesse.
Afgelost 10-5-1685.

13
21-5-1683
Idem als regest nr. 12, verkoopt aan Claes
Joppen (won. Oud Alblas) een hoekje werf
in de Zijde in het Peuckelpoerweer over de
wetering. In de verponding 1/2 hond. Prijs ƒ
40.

18
21-6-1683
Willem Maertens, won. Streefkerk, verkoopt
aan Aryen Pieterse Koster, timmerman
alhier, 1/2 huis en erf, uitgezonderd 1/36
deel, de koper in deze al is competerende
in het dorp buitendijks; van de dijk tot de
IJssel (O = 't Steigerpad; W = de koper.
Prijs ƒ 1000.

14
26-5-1683
Adryaen Pietersz Timmerman (won. alhier)
verkoopt aan Aerjaentje Willemsdr,
Cornelis Willems en Heyndrick Willems,
minderjarige kinderen van Merritgen Ariens
(verwekt door Willem Heyndricks) 3
morgen land (wei-, hooi- en hennepland)
plus 1/6 van de huizing en erf in de Zijde in
het weer "Achter Huyberde"; in een weer
van 6 morgen (O = Toontge Huybertse; W
= de kinderen van Aryen Pieterse van der
Zijden). Openbaar verkocht 26-4-1683.
Prijs ƒ 1660, waarvan de helft contant.

19
22-6-1683
Sent Janse Munter x Reympje Thonis,
Cornelis Pietersz Engel x Trijntjen Thonis
en in opdracht van Jan Thonis en Pieter
Janse Verbaen x Geertje Thonis, benevens
Giel Pieters als oom en voogd van Pieter
Thonisz en Jannichge Thonis, allen
kinderen en erfgenamen van wijlen Tonis
Jansz en Grietgen Pieters (beide overl. te
Gouderak), verkopen aan Jan Jacobse
Pols (won. alhier) 1/2 huis en erf (namelijk
een voorhuis, schuur, boomgaardje aan de
westzijde in de Hoge Nesse). Prijs ƒ 410.

15
26-5-1683
Idem als regest nr. 14, verkoopt aan Willem
Willemse Versluys, 1/6 van een woning,
groot 16 morgen met een landhuis in de

20
22-6-1683
Idem als regest nr. 19, uitgezonderd C.P.
Engel x T. Thonis, verkopen aan Cornelis
Pieters Engel (hun zwager dus): a) Een
zelling in de Hoge Nesse voor het
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buitenland aan de Groenendijk; b) een
zellinge evenals ald. gelegen. Prijs ƒ 150
(Koper tek. evenals in akte 19 met "bij mij
Michiel Pieters".)
21
3-8-1683
Adryaen Pieters Koster, timmerman alhier,
is schuldig aan Willem Cornelisz
Ruychooft, Jan Cornelisz Stolck, Joost
Vastersz van Ardennen en Cornelis
Vastersz van Ardennen, allen (won. alhier)
ƒ 800 Idem aan Dirck Aryense Timmerman
(won. Ca/Y), ƒ 500. Idem aan voorn. Joost
Schiltman, schout alhier, ƒ 400; en aan de
Heilige Geestarmen ƒ 50, samen ƒ 1750
wegens geleend geld en voorgaande
obligaties. Rente 5%. Als onderpand: a)
Een huizing en erf in het dorp buitendijks,
van de dijk tot de IJssel (O = Pieter
Andriesz kinderen; W = de kinderen van
Claes Jansz); b) een halve huizing en 1/36
deel ervan hem comparant en Pieter
Andries kinderen. Van de dijk tot de IJssel
(O = 't Steigerpad; W = voornoemde
kinderen); c) een woning, groot 4 morgen
met huis etc. in de Lage Nesse; d) ca. 6
morgen land in de Hoge Nesse in diverse
stukken in het Joost Daniels weer; e) een
stukje hooiland met rijsakkers, samen 4
hond in de Hoge Nesse over de Tiendweg
aan de oostzijde van de Molenvliet.
Afgelost 13-5-1684.
22
24-8-1683
Adryaen Jan Feys (won. alhier) tevens in
opdracht van Cornelis en Huych Jan Feys
en Pieter Pieterse Baes x Neeltgen Jan
Feys, en Joost Jansz Quant x Aerjaentje
Jan Feys (volgens volmacht d.d. 15-81683). Verkoopt aan Everard Maes (won.
alhier): a) 1 morgen 1 hond 20 roeden land,
in de Zijde achter de Molenplaats; b) een
huizing en erf bij de Molenplaats,
binnendijks (O = Anne Willems; W = Claes
Diestenberch en de koper); c) een erf
oostelijk van voornoemde huizing, hem
aangekomen van zijn schoonmoeder (is op
rustende een hypotheek ten gunste van de
schout, die echter niet overgaat). Prijs ƒ
1100. (De hypotheekclausule is afgedaan,
omdat de hypotheek is afgelost 28-4-1688.)
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23
10-9-1683
Anneken Jacobs, wed. van Adryaen
Corstiaensz (won. alhier) is schuldig aan
Joost Schiltman (schout alhier) ƒ 100
wegens geleend geld, rente 5%. Als
onderpand, haar huizing en erf in het dorp
buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O =
Jan Claesse Backer c.s.; W = de wed. en
kinderen van Jacob Davit, chirurgijn te
O/Y).
24
9-11-1683
Ingetgen Willems, wed. van Joost Janse
Bruggeman, geassisteerd met Pieter
Reyers van Wijck, haar voogd, won. aan de
Drie Bruggen te Langewey, verkoopt aan
Adryaen Jan Feysz (won. alhier): a) 1/12
van de steenplaats met toebehoren van
ouds genaamd "Huychjens plaats" met 1/3
van een huis en erf aan de westzijde van
de steenplaats, buitendijks, achter de
huizing van IJsbrant Feys zal, met nog 1/3
van een werfje binnendijks in de Zijde.
Openbaar verkocht 28-4-1683. Prijs ƒ 220.
25
9-11-1683
Idem als regest nr. 24, verkoopt aan
Bartholomeus Jansz (won. alhier) de helft
van ca. 230 roeden land in de Zijde op het
westeinde van deze jurisdictie in het smalle
Middelland genaamd (de andere helft is al
van de koper c.s.. Prijs ƒ 30.
26
13-11-1683
Op verzoek van Hekendorp taxatie van 1/6
van een zelling in de Cromme, nagelaten
door Pieter Janse Houmes (in Hekendorp
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten), ƒ 24.
27
29-11-1683
Adryaen Pouwelsz de Jonge x Grietgen
Willems en tevens in opdracht van Aryen
Claesz van der Wael, Aerjaentgen Claesd,
Gerrit Ariensz Hoogerwerf, Cornelis
Comelisz Clerck, Jan Jansz Pruyt, Jan
Dircxz, Sent Jansz Pruyt, Merritgen
Willems en Emmitgen Willems en tevens
nog voor Pieter Crijnen x Leentgen
Willems, kinderen, kleinkinderen en.
erfgenamen van Baeltje Willems, verkopen
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aan Claes Janse Pruyt 278 roeden land in
het smalle weer tussen Vlieten in de
Lekkerkerkse Boezem in de Zijde. Prijs ƒ
100.
28
27-11-1683
Claes Pietersz Preuyt, Aryen Pouwelsz de
Jonge en tevens in opdracht van alle
verdere erfgenamen en kinderen en
kleinkinderen van wijlen Baeltje Willems,
verkopen aan Cornelis Cornelisz Clerck
(won. Swartewael) 5 hond 25 roeden land
in de Zijde, prijs ƒ 243.10.0.
29
23-12-1693
Huybert Leendertsz Boertje als
testamentaire voogd over de boedel van
wijlen Tijs Leendertse en Hillichje Jacobs
(won. alhier) verkoopt aan Jan Senten
(won. Kr/Y) een huis en erf in het dorp,
buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = de
koper; W = Cornelis Cornelisz Folckert).
Openbaar verkocht 4-10-1683. Prijs ƒ 4328-0.
30
12-1-1684
Thonis Galeynnen Cleynbaes,
steenbakker, won. Gouderak verkoopt aan
Johan van Dam en Nicolaas Broeck,
schout en secretaris van Gouderak, als
gestelde curatoren over de boedel van Dirk
Joosten Stolcker, gewoond hebbende te
Gouderak, een zelling, genaamd de Grote
Selling, in de Hoge Nesse. Prijs een
hypotheekakte groot ƒ 650 bij hem D.J.
Stolcker daar voren beloofd; volgt
schuldbekentenis.
31
9-2-1684
Claesje Gerritsd., wed. van Aryen Pietersz
Timmerman, geassisteerd met Cornelis
Ingensz, haar neef en voogd, is schuldig
aan de vier onmondige kinderen van
Andries Pietersz Timmerman, alhier overl.,
ƒ 200 wegens geliquideerde rekening, die,
haar man zal. volgens een obligatie,
gepasseerd als Willem Dircksz Keyser zal.
als gewezen voogd van vermelde kinderen
van Andries Pietersz met zijn eigen hand
had ondertekend. Verder nog ƒ 400 aan
Lijsbeth, Pietertje en Dirkje Cornelis,
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erfgenamen van Pieter Cornelis Foppens
hun overleden broer, wegens geleend geld
volgens obligatie, gepasseerd voor notaris
Nicolaas Straffintvelt te Gouda d.d. 1-51675. Rente 4 1/2%. Als onderpand: a) Een
huis en erf, in het dorp buitendijks, van de
dijk tot de IJssel (O = de erfgenamen van
Pieter Andriesz c.s.; W = de kinderen van
Claes Jansz); b) de helft plus 1/36 in een
huis en erf, haar comparant en Pieter
Andries erfgenamen competerende, aan de
westkant van het steiger.
32
16-2-1684
Willem Willemse Versluys (won. alhier)
verkoopt aan Willem Dircksz Bos (won.
alhier) 1/16 van een woninge, groot 16
morgen met huis, berg etc. in de Lage
Nesse. Prijs ƒ 400.
33
3-3-1684
Claesje Gerritse, wed. van Adryaen
Pieterse Timmerman, geassisteerd met
Willem Cornelisse Ruychooft (haar zwager)
verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen
(allen won. alhier): a) Een huizing en erf in
het dorp, buitendijks, van de dijk tot de
IJssel (O = de verkoopster; W = de
kinderen van Claes Jansz b) 1/2 plus 1/36
van een huizing en erf, oostwaarts van
vorig huis. Strekkende als (a). Prijs ƒ 1200.
Zij mag levenslang in het huis blijven
wonen, tegen ƒ 16 jaarhuur.
34
7-4-1684
Taxatie van de nagelalen onroerende
zaken van Aryen Pieterse Molenaer
(overleden zonder wettige nakomelingen
na te laten): a) de helft van 4 1/2 hond land
in de Hoge Nesse, in het
Schaepjeszijdeweer, binnen de Tiendweg.
ƒ 40; b) de helft van een huis en erf plus de
helft van 3 morgen land in de Lage Nesse.
ƒ 400; c) de helft van 2 morgen 3 hond
land, ald. over de Tiendweg tot de Veen
wetering. ƒ 105; d) de helft van 2 1/2
morgen land, ald, van de Veenwetering tot
de landscheiding. ƒ 80; e) de helft van 1
1/2 morgen land waar Cornelis Pieterse
Maerts weduwe woont. ƒ 63.
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35
14-4-1684
Cornelis Aelbertsz Mees Pietersz Maet,
Dirck Jansz Jan Jansz Jan Anthonisz en
Aert Gerritsz als voogd van Merritge
Pieters en voorn. Cornelis Aelbertse met
Thonis Gerritse als voogden over
Aerjaentje Rengers, allen kleinkinderen en
erfgenamen van wijlen Tonis Aelbertse (te
Gouderak overleden), verkopen aan
Aelbert Aryensz Boer, won. te Oudewater,
ca. 2 morgen 50 roeden land, metten
aencleve ter IJssel toe, in de Lage Nesse in
het Jan Mostersweer. Openbaar verkocht
4-1-1684. Prijs ƒ 485.

40
12-5-1684
Idem als regest nr. in 38, verkoopt aan
Dirck Snoeyen (won. alhier) 2
hennepwerfjes in de Hoge Nesse in het
Stijntjes weer over de Tiendweg. In de
verponding 1 1/2 hond land. Openbaar
verkocht 28-2-1684. Prijs ƒ 70.

36
1-5-1684
Willem Willemsz Bloot (won. alhier)
verkoopt aan Meeris Thonisz Evegroen
(won. alhier) de helft van een huis en erf
met een rijsakkertje in de Hoge Nesse aan
de Groenedijk, volgens de oude akte d.d.
17-5-1663. Prijs ƒ 338.

42
12-5-1684
Idem als regest nr. in 38, verkoopt aan
Cornelis Ingensz (won. alhier) 1 morgen 1
hond rijstand en erf in het Vlamingweer
over de Tiendweg, tegen Schaepjeszijde
aan. Prijs ƒ 197.

37
2-5-1684
Maarten Pietersz Voorduyn, won.
Amsterdam, verkoopt aan Willem Dircxe
Bos (won. alhier) 1 morgen 1 hond 75
roeden land of wel zijn gedeelte van de 16
morgen met huis, berg etc. in de Lage
Nesse alwaar Pieter Maerts Boer woont.
Prijs ƒ 387.10.0.
38
12-5-1684
Claesje Gerrits, wed. van Adryaen Pietersz
Timmerman, geassisteerd met Joost
Vastersz van Ardennen, haar neef (won.
alhier) verkoopt aan Daniel, Geerloff, Gerrit
en Emmeken Leenderts Vet, een huis en
berg etc. met 4 morgen land in de Lage
Nesse, aan afgescheiden kampen en
partagiën in 16 morgen land. Diverse
bepalingen. Openb verk. 28-2-1684. Prijs ƒ
1564.
39
12-5-1684
Idem als regest nr. in 38, verkoopt aan
Cornelis Claesz Palesteyn (won. alhier) 4
morgen 1 hond in de Hoge Nesse in het
Danenweer met een akkertje met rol en dijk
aan de Groenedijk. Openbaar verkocht 282-1684. Prijs ƒ 1274.

41
12-5-1684
Idem als regest nr. in 38, verkoopt aan
Jacob Ingensz (won. alhier) een akker met
een steeg in de Lage Nesse in het Stijntjes
weer. In de verponding 1 1/2 hond.
Openbaar verkocht 28-2-1684. Prijs ƒ 58.

43
12-5-1684
NN NN is schuldig aan Claesje Gerrits,
wed. van Adriaen Pieterse Timmerman
(won. alhier) ƒ 782 wegens koop van een
huis, berg, etc. met 4 morgen land in de
Lage Nesse.
De akte is niet getekend, maar
doorgestreept.
44
16-5-1684
Bartholomeus Pieters, Pieter Aryen Weert x
Leentje Pieters en Gerrit Gerritse Braems x
Merritje Pietersdr, kinderen en erfgenamen
van wijlen Martijntgen Jacobs (alhier
overleden), verkopen aan Cornelis Aryensz
Back (won. Stormpolder), 1/6 van een
woning groot 12 morgen land, in de Geer.
Prijs ƒ 530.
45
23-5-1684
Merritge Crijnen, wed. van Thonis Jacobs,
geassisteerd met Cornelis Thonisz
Lagewaert, haar zoon, verkoopt aan
Cornelis Claesz van der Geer (heemraad
alhier) een werfje in de Zijde in het
Peuckelpoerweer (W = de Kerkweg). In de
verponding 1 hond. Prijs ƒ 50.
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46
30-5-1684
Merritgen Bouwens, wed. van Pouwels
Cornelisz (won. alhier) verkoopt aan Huych
Evertse van Reede en Merritje Jacobs,
won. beide alhier, een erf achter, haar huis.
Openbaar verkocht 17-12-1671. Prijs ƒ
250.
47
31-5-1684
Merritgen Bouwens, wed. van Pouwels
Cornelisz Scheepmaker (won. alhier)
verkoopt aan Pieter Cornelisz
Scheepmaker (won. alhier) een huis en erf
in het dorp buitendijks, van de dijk tot de
IJssel (O = Reympje Willems en kinderen;
W = Huych Evertsz van Reede). Openbaar
verkocht 15-3-1684. Prijs ƒ 650, waarvan
1/2 contant. Volgt schuldbekentenis,
afgelost 24-5-1685. Koper tekent.
48
2-6-1684
Johan van Dam, schout, en Nicolaas
Broeck, secretaris, beiden van Gouderak,
als curators over de boedel van Dirck
Joosten Stolcker, verkopen aan Maerten
Aryens Roock (won. Stormpolder) een
zelling genaamd "de Groote Sellinge" in de
Hoge Nesse achter de woning van
Heyndrick Willems Biersteecker c.s.. Prijs ƒ
520.
49
3-6-1684
Toontje Jacobsdr, wed. van Willem Jansz
Vonck, geassisteerd met Dirck Willemsz
Vonck, haar zoon, en Willem Engelen, haar
zwager, tevens voor de verdere broers en
zusters, verkopen aan Joost Schiltman,
schout alhier, 2 kampen weiland in de Geer
om de Middelwetering, te samen 1 morgen
3 hond. Verder verkoopsters deel van een
werf dijk en neuterdijk, 't middelste. Prijs ƒ
650.
50
8-6-1684
Jan Claes Abramsz (won. alhier) verkoopt
aan Dirck Direksze (won. alhier) 5 hond
hooiland in de Cromme voor de Cleyne
wetering. Prijs ƒ 200, waarvan 1/4 contant.
51
9-6-1684
Neeltje Pieters, wed. van Sent Aryense
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Backer, voor de helft, Jan Dircksz Boer en
Pieter Jansz Brouwer als voogden over de
minderjarige kinderen en tevens voor de
meerderjarige kinderen van Aert Maertense
x Aerjaentje Pieters (te Ca/Y overl.), voor
2/3, verkopen aan Willem Heyndricxe (won.
alhier) 3 morgen land met een half huis en
erf en rol in de Zijde in het "Achter
Huybertse weer", in een 1/2 viertel van 6
morgen (O = Teuntje Huybertse; W = de
kinderen van Arien Pieterse van der Zijde).
Openbaar verkocht 26-1-1684. Prijs ƒ
1505, waarvan de helft contant. Volgt
hypotheekakte. Koper tek. Afgelost 2-61685.
52
2-8-1684
Hertoch Fredricksz en Trijntje Fredricksd.
verkopen aan Willem Pieterse Creuck
(won. alhier) haar zwager, 2/3 van een huis
en erf in de Lage Nesse. Is afkomstig van
Fredrick Jorisz, hun vader. Prijs ƒ 67
Hertoch F. tekent met "Hertijch
Frederyckse Coyer".
53
18-10-1684
Tonis Peyensz (won. alhier) verkoopt aan
Willem Dircxe Bos (won. alhier) 1/6 van
een woning, groot 16 mr, met getimmerde
in de Lage Nesse. Prijs ƒ 400.
54
5-1-1685
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Merritgen Jansdr
(overleden alhier zonder wettige
nakomelingen na te laten): a) de helft van
10 1/2 morgen land in de Geer. ƒ 675; b)
1/3 van 8 morgen land in de Geer aan de
oostzijde het Bouwensweer. ƒ 265.
55
5-3-1685
Leendert Pietersz Noorduyn, won.
Noordwijk op Zee, is schuldig aan Cornelis
Robbrechtse de Bruyn (won. Stormpolder)
ƒ 100 als rest van de schuld van een nieuw
gemaakt snebbe schip. Betaalt nu ƒ 40 en
de rest in oktober 1685.
56
5-3-1685
Hillichje Cornelisd, wed. van Thonis
Pietersz Oudenaerden, geassisteerd met
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Jan Thonisz, haar zoon, verkoopt aan
Willem Thonisz (won. alhier) haar zoon,
een huizing en timmerage in de Cromme
op de grond en eigendom van
Berkenwoude. Prijs ƒ 250, waarmee
voldaan zijn de erfgenamen van Willem
Gerritse en zijn vrou, die daarop een
hypotheek hadden.
57
25-4-1685
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Cornelis Willemsz (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) de helft van een huizing, erf en
werf in de Geer, alwaar de overledene
woonde. ƒ 150; b) de helft van 7 morgen
land in de Geer van de dijkwetering tot de
Tiendweg. ƒ 425; c) de helft van 9 morgen
in het zelfde weer als b) van de Tiendweg
tot de landscheiding toe ƒ 400; d) de helft
van 4 1/2 morgen land in de Geer van de
dijk tot de Tiendweg. ƒ 225; e) de helft van
ca. 5 1/2 morgen land in het zelfde weer,
van de Tiendweg tot de landscheiding toe ƒ
215; f) de helft van 2 morgen 3 hond land in
de Geer waar Maetroosie woont. ƒ 130 g)
ca. 137 roeden land in de woning van
Aryen Huybertse weduwe woont, naast
Adriaen Witten, ƒ 30; h) 180 roeden land in
de Cromme in het Quaeckweer voor ƒ 35;
i) 1/2 van 4 morgen land in de Cromme in
de woning van Jacob Pietersz Cool. ƒ 210;
j) 2 morgen 1 1/2 hond land in de Zijde,
waar Toontjen Huyberts woont naast
Huyberden weer ƒ 200.
58
27-4-1685
Aryen Abramsz van der Horde, mitsgaders
Maerten Dirckse van der Horde, Tijs
Cornelisz Bos, en voorn. A van der Horde
als testamentaire voogden over de
nagelaten kinderen van Marya Abramse
van der Horde, verkopen aan Daniel
Jacobsz (won. alhier) 2 morgen 1 1/2 hond
land, in de Lage Nesse in de woning waar
koper woont. Prijs ƒ 900 waarvan 1/3
contant, allen tekenen.
59
16-5-1685
Taxatie op verzoek van Delfshaven van de
nagelaten onroerende zaken van Aryen
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Pietersz Timmer (te Delfshaven overleden):
a) 1/4 van 2 morgen 1 hond 50 roeden land
met 1/16 van het bouwhuis in de Geer ƒ
135; b) 1/8 van 1 morgen 2 hond land in de
Zijde in het Tonisjens weer aan de
westzijde van de Kerkweg ƒ 50; c) 1/8 van
een huis en erf in het dorp buitendijks, van
de dijk tot de IJssel (O = Joost Vaster van
Ardennen; W = Pieter Cornelisz
Scheepmaker), ƒ 75; d) 1/16 van 17/18 van
een huis en erf in het dorp buitendijks aan
de westkant van het steigerpad, strekkende
als c) ƒ 35.
60
18-5-1685
Berber Willems, wed. van Herman Jansz,
en Jan Hermansz, haar zoon, won. beide
alhier, verkopen aan Willem Cornelisz
Ruichooft (won. alhier) 5 morgen 37 roeden
land, met dijk erf en werf daarbij, in de
Zijde. Is indertijd door Herman Jansz van
Jacob Schuytevoerders kinderen gekocht.
Prijs ƒ 2150.
61
18-5-1685
Idem als regest nr. 60, verkopen aan Aryen
Thonisz Cock (won. alhier) een erf of werfje
of akkertje met de dijk en uiterveld tot de
IJssel toe, aan de voorzijde van het huis
van de koper, in de Zijde voor het Merritgen
Pieter Maertsweer. Prijs ƒ 150.
62
21-5-1685
Joris Pietersz Voorduyn, Aryen Pietersz
Bennis voor hem zelf en mede als vader en
voogd van Berber Aryens, zijn minderjarige
dochter, verwekt bij Anneken Pieters
Voorduyn, mitsgaders Cornelis Jan Maerts
met Heyndrick Claesz, verkopen aan
Willem Dircksz Bos (won. alhier) 2 morgen
3 hond 25 roeden land met hun portien
door huis, berg, schuur, etc., in de woning
groot 16 morgen in de Lage Nesse, waar
koper woont. Prijs ƒ 762-10-0. Tekenen als
Joris Pieterse Verduyn, en Hendrick
Claesse van der Knetel.
63
18-6-1685
Aryen Wiggertsz, Pieter Wiggertsz Dirck
Wiggertsz Wouter Jansz x Wijve Wiggerts,
Cornelis Gerritse x Willempje Wiggerts en
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Neeltje Wiggerts, allen kinderen en
erfgenamen van Wiggert Aryens van der
Tack, alhier overl., verkopen aan Jacob
Pietersz Cool (won. alhier) een erf of
boomgaard in de Cromme. Comparanten
vader zal. had het gekocht. Prijs ƒ 160.
64
20-6-1685
Jacob Tijsse Verspeuy, nu (won. alhier) is
schuldig aan Tonis Pietersz minderjarige
weeszoon van wijlen Pieter Thonisz ƒ 450
wegens geleend geld van Dirck Pietersz de
Jonge, voogd van het voorn. weeskind.
Rente 3 3/4 %. Als onderpand 4 morgen 1
1/2 hond land in het Jan Mostertweer in de
Lage Nesse. Op 13-10-1691 lossen de
voogden van het weeskind van wijlen
Jacob Tijss Verspeuy ƒ 280 af. Afgelost 145-1698.
65
22-2-1685
Dirck Aryensz van Hijselendoorn x
Aerjaentje Willems Keyser, won. Boskoop,
verkopen aan Pieter Jansz Brouwer zijn
oom (won. alhier) een werf of nu wel een
tuin of boomgaard in de Zijde over de
dijkwetering, Is gekocht geweest door de
vader van zijn comparants vrouw, van de
wed. van Claes Abrams. Prijs ƒ 200.
66
9-7-1685
Sent Jansz Besemer (won. alhier) verkoopt
aan Cornelis Claesz van der Geer,
heemraad alhier, ca 4 morgen 3 hond 28
roeden land in de Cromme als
verscheidenen kampen in een weer. Prijs ƒ
731-3-0.
67
26-10-1685
Pieter Aryensz Waert en Gerrit Gerritsz
Braems, verkopen aan Bartholomeus
Pietersz Scheepmaker (won. alhier) 2/3
huis en erf, in de Zijde buitendijks (O =
Toontje Huybertse; W = de kinderen van
Aryen Pieterse van der Zijden). Prijs ƒ 200.
68
30-10-1685
Huych Evertsz van Reede, weduwnaar van
Neeltje Aerts ter ene en Bartholomeus
Aertsz Johannes Pouwelsz Hertoch, Bal te
Lambrechtsz, en Martij ntie Lambrechts,
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minderjarige zoon en dochter van Grietje
Aerts, geassisteerd met Lambrecht
Baltens, en Aert Cornelis Aerts, zoon van
Cornelis Aertsz, mitsgaders Jan Evertsz
van Reede alsmede gestelde testamentaire
voogd over Ary Pietersz van der Groes
terandere zijde. Volgt onderlinge uitkoop;
Huych Evertsz van Reede behoudt de
gehele boedel en goederen roerende en
onroerende etc. ook de boekschulden. Hij
zal alle, ook de doodschulden, betalen.
Daarvoor zal hij aan de gezamenlijke
erfgenamen van zijn overl. vrouw betalen ƒ
1350 4/5 parten van de som zijn op 1-121685 betaald.
69
5-11-1685
Cornelis Thonisz Lagewaert (won. alhier)
verkoopt aan Jan Symonsz, zijn oom (won.
alhier) zijn gedeelte van de huizing en erve,
buitendijks met het erf binnendijks met de
helft van de dijk, gekomen van Fop
Cornelisz in de Cromme, alwaar koper
woont. Prijs ƒ 150.
70
19-11-1685
Gerrit Pietersz Ham (won. alhier) Gerrit
Jansz Ham en Joris Ariensz Koome, neven
en voogden over Jan Pieterse Ham,
minderjarige jonge man, verkopen aan
Joost Schiltman, schout alhier, het
westelijke gedeelte van een huis en erf in
het dorp binnendijks, strekkende
zuidwaerts tot de koper (O = de koper; W =
Pieter Jacobse Butterboer). Prijs ƒ 350.
71
4-12-1685
Jacob Jansz Luyt in opdracht van Jeroen
Adryaensz, weduwnaar van Fijtgen Jacobs,
die te voren weduwe was van Jan Pietersz
Luyt voor de helft en dezelfde Jeroen
Adriaensz als vader en vervangende Jacob
Corstiaans Backer als voogden van
Anneken Jeroens, Pieter Jansz, de
voornoemde Jacob Jansz en Jan Claesz
Goers x Jefgen Jans en tevens voor Willem
Cornelisz Schipper x Helena Jans, allen
kinderen van voorn. Fijtgen Jacobs voor de
andere helft (volmacht voor schepenen van
Fijnaart d.d. 2-12-1685), verkopen aan
Leendert Pietersz Luyt, zijn comparants
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oom, sekere gedeelte van een huis,
schuur, met 7 morgen 2 hond 50 roeden
land, en wat daar op behoort, bij de koper
reeds in gebruik in de Cromme, alwaar
koper woont. Prijs ƒ 2000 waarmede de
hypotheek hierop afbetaald wordt.
72
2-1-1686
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Cornelis Ariensz Verbie (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) de helft van een huizing en erf
in de Cromme, ƒ 50; b) de helft van 4
morgen 1 hond land achter (a) gelegen ƒ
145; c) de helft van 4 morgen 2 hond land
in de Cromme, tot het Ouweland toe ƒ 75;
d) de helft van 5 hond land in de Cromme ƒ
48; e) 1/10 van een steenplaats met ovens,
loodsen en daar achter 110 roeden land in
de Cromme ƒ 95.
73
3-2-1686
Alphert Marcelisz Houfacker (won. alhier)
verkoopt aan Joost Schiltman, schout
alhier, en mr. Cornelis Jans Brouwer (won.
alhier) ƒ 500 of 1/4 van ƒ 2000, ten gunste
van het gemeneland kantoor Rotterdam op
de naam van een berustende onder
juffrouw Westerhout (won. Rotterdam in de
Molenstraat), welke ƒ 500 hem
aanbestorven zijn. En zolang zijn vader in
leven blijft, zullen de getransporteerde
geen rente ontvangen, maar ten gunste
van zijn comparants gemelde vader
alimentatie en onderhoud genoten worden,
volgens zeker contract met zijn resp.
zwagers voor schout en heemraden alhier
d.d. 9-5-1683 gepasseerd. Prijs ƒ 500.
74
6-2-1686
Dirck Joris Ouweleen (won. alhier) is
schuldig aan Willem Dircxe Duycker,
scheepmaker te Moordrecht, ƒ 475 als
reste wegens levering van een nieuw
santcraayschip.
75
1-3-1686
Taxatie van de helft van een huizing in het
dorp, buitendijks, nagelaten door Neeltje
Aerts, alhier zonder wettige nakomelingen
overl. Van de dijk tot de Hssel (O = Pieter
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Cornelis Scheepmaker; W = Merritge
Japen. Prijs ƒ 215.
76
25-3-1686
Everard Maes, secretaris van Ca/Y,
verkoopt aan Joris de Lange, vroedschap
van Gouda: a) een kamp land in de Zijde
achter de steenplaats bij de korenmolen,
groot 1 morgen 3 hond; b) Idem over de
Tiendweg 5 hond land, begrensd o.a. door
Dirck van Hijselendoorn x Aerjaentje
Keysers; c) 11 hond hooiland idem tot aan
de landscheiding; d) 2 morgen 3 hond in
het Marritge Pieter Maertense weer in de
Zijde tussen de Tiendweg en
Veenwetering. Te samen 6 morgen 4 hond.
Prijs ƒ 3250.
77
27-3-1686
Jan Claesz van der Geer, Adriaen Claesz
van der Geer, Claes Aryense x Neeltje
Claes van der Geer en Joost Sentensz
Quant x Catalina Claes van der Geer,
verkopen aan Cornelis Claesz van der
Geer, hun broer resp. zwager, heemraad
alhier, 4/5 in 2 huizing naast elkander, met
een middelgang en erf met 2 schuren etc.
in het dorp, buitendijks, van de dijk tot de
IJssel (O = de huizing en erf van Pieter
Ariensz Koster (timmerman); W = Joost
Vastersz van Ardennen. Tevens al het
getimmerde etc. aan de Koornwasserij
molen, molen, bakken etc. Betaald aan Jan
Claesz ƒ 900 en de 3 anderen ieder ƒ 800
Claes Aryense krijgt geen geld, maar bij
scheiding is over gelaten zijn portie land en
woning in de Geer, gekomen van haer
vader Claes Jansz zal. nl. 3 morgen 2 hond
land in de Geer en 1/5 van 6 1/2 morgen
land in de Cromme bij de woning van Claes
Abramsz zal.
78
11-4-1686
Merritge Isbrantse, wed. van Jan Jansz van
der Voorde (won. alhier) geassisteerd met
Willem Jansz van der Voorde, haar zoon,
en zij tevens voor, haar verdere kinderen,
verkoopt aan Thonis Jansz van der Voorde
en Jacob Jansz van der Voorde, haar zoon
(won. alhier) een huizing en erf in het
westeynde van het dorp, buitendijks. Prijs ƒ
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600, op ƒ 130 na contant, volgens een
obligatie d.d. 23-3-1685
79
29-4-1680
Cornelis Thonisse Lagewaert (won. alhier)
verkoopt aan Gerrit Jansz van Holst, won.
Kr/Lek, een huizing en erf in het dorp in de
Schoolsteeg, zuidwaarts tot Aerjaentje
Dingemans erf (O = het gemeneland; W =
Heyndrick Aertse Wevers kind). Prijs ƒ 200.
80
2-5-1686
Cornelis Maertensz Breur x Gooltje Pieters,
won. Ca/Y aan de 's-Gravenweg, verkoopt
aan Alfert Marcelis Hoefacker, nu (won.
alhier) een huis en erf in het dorp aan de
Kerkstraat, oostwaarts tot de sloot van het
gemeneland (Z = Cornelis Folckert en de
schout; N = het gemeneland en Willem
Aertsz Wever).
81
2-5-1686
Alfert Marcelisz Hoefacker is schuldig aan
de diakonie van O/Y ƒ 200 wegens geleend
geld, wegens koop van een huizing en erf.
Rente 4%. Als onderpand huis en erf uit
regest nr. 80. Afgelost 3-4-1718.
82
7-5-1686
Annitgen Jacobs (wed. van Aryen
Corstiaans Santman), geassisteerd met
Willem Cornelisz Ruychooft, haar voogd,
verkoopt aan Symon Ariense Bol (won.
alhier) een huizing en erf in het dorp,
buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O =
Davit Jacobse Smit; W = Jan Claesz
Backer). Prijs ƒ 600, half contant. Volgt
hypotheekakte met de kanttekening. Dirk
Aryens Negenduizend, Willem Beelden x
Annetge 9000, mitsgaders voorn. Annetge
9000, kinderen van de houdster van deze
akte. Mitsgaders Ary Cristiaansz voor
hemzelf en te samen in opdracht van
Marritge en Anna Christiaanse,
kleinkinderen van voornoemde houdster en
verder in opdracht van Willem x Annetje
Jans, mede kleinkind van de voornoemde
houdster. Voorstaande bekennen dat de
hypotheekakte is afgelost 9-5-1699.
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83
15-5-1686
Lijntgen Ariens Zeeu, wed. van Roel
Pietersz Versloot, mitsgaders, Adriaen
Roelen en Jan Hermans x Merritge Roelen,
in opdracht van Willem Maertensz, zoon
van Annetge Roelen, haar kinderen, zijn
schuldig aan Symon Pieter Arnoutsz (won.
Rotterdam) ƒ 5000, wegens geleend geld,
rente 4%. Als onderpand: a) een woninge,
groot 8 morgen met huizing etc. (O = van
de 2 weren de woning van Volckje Jacobs;
W = Cornelis Cornelisz kinderen woninge;
b) 8 morgen land aan de westkant van a)
gelegen, beide in de Zijde. Afgelost 17-31694.
84
17-5-1686
Aryen Brantsz (won. alhier) verkoopt aan
Huych Jansz, won. Kr/Y, 2 kampen land =
3 morgen gelegen door huis en erf en werf
en neuterdijk tot de IJssel (O = de woning
van Pouw Andriesz Evengroen; W = de
wed. van Roel Pietersz Versloot), in het
Volckje Jacobs weer in de Zijde. Openbaar
verkocht 13-3-1686. Prijs ƒ 1123 (Hij tekent
met Adryaen Brantsen Bos.)
85
28-5-1686
Leendert Aryensz Verbie, Tonis Aryensz
Verbie, en tevens als voogd ovor de
kinderen van Willem Aryensz Verbie, Sent
Jansz Besemer x Aerjaentje Aryens Verbie,
samen voor de helft; Leendert Pietersz
Luyt, Cornelis Jacobsz Timmerman, Huych
Pietersz Metselaer, Leendert Luyten, Jan
Aryensz Roock, en tevens voor Machteltje
Aryense Roock en tevens als oom en
voogd van de kinderen van Jan Aryensz
Roock den Ouden, Jacob Ingense, Cornelis
Cornelisz broer, te samen voor de andere
helft, alle te samen erfgenamen van wijlen
Cornelis Aryense Verbie en Willemke
Cornelis, mitsgaders de voorn. Leendert
Luyten en Daniel Jacobsz, Heilige
Geestarmenmeesters alhier, voor 1/18 part,
verkopen aan Leendert Leendertsz Blonck,
won. alhier; een huis, berg, erf, werf in de
Cromme met 3/4 van de gehele zelling,
gelegen aan de IJssel. Prijs ƒ 287-4-0.
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86
27-5-1686
De voorn. erfgenamen van Cornelis
Aryensz Verbie en Willempje Cornelis
zaliger en de armmeesters verkopen aan
Aryen Jansz Roock (won. alhier) 1 morgen
land in de Cromme, in de woning van de
oude Sent Besemer binnen de
Veenwetering. Prijs ƒ 33-7-0.
87
28-5-1686
Idem als regest nr. 85, verkopen aan
Cornelis Claesz van der Geer (won. alhier)
4 morgen 2 hond land in diverse kampen in
de Cromme in de woning van de oude Sent
Besemer. Prijs ƒ 788.12.0.
88
28-5-1686
Idem als regest nr. 85, verkopen aan Jan
Leennen (won. alhier) 2 kampen land in de
Cromme in de woning van de oude Sent
Besemer als eerst de Boezem over het
ouwe land, bij de Oudelandse weg, 7 1/2
hond land. Idem een kamp binnen de
Tiendweg bij de oude kampsloot, 1 morgen
land. Prijs ƒ 142.2.0.
89
28-5-1686
Idem als regest nr. 85, verkopen aan mr.
Johannes Wijmers (won. alhier) een kamp
land bij de Oudelandse weg in de Cromme
achter de oude Sent Besemer. In de
verponding 7 1/2 hond. Prijs ƒ 24.10.0.
90
28-5-1686
Idem als regest nr. 85, verkopen aan
Cornelis Wiggertsz (won. alhier) een kamp
land over de Tiendweg in de Cromme
achter de woning van de oude Sent
Besemer. Prijs ƒ 68.12.0.
91
29-5-1686
Cornelis Thonisz Lagewaert (nu onze
burgemeester) verkoopt aan Cornelis
Jacobsz Timmerman: a) Een kamp land in
de Cromme achter de steenplaats van
Aryen Tonisz Verbie kinderen, ovor de
Cleynwetering. In de verponding de helft
van 3 morgen 1 1/2 hond; b) 2 1/2 hond
land mede aldaar aan de Oudelandse weg.
Prijs ƒ 198.
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92
5-6-1686
Tijs Pietersz Verspcuy en Crijn Tijsz
Verspeuy, zijn zoon, verkopen aan Willem
Willemsz Versluys (won. alhier) een woning
met 11 morgen 2 hond land en het voorste
gedeelte van de huizing van Pieter Jacob
Roeloffs met nog een voorhuis en een
schuur, alle welk getimmerde en 9 1/2
morgen daar achter gelegen in de Lage
Nesse, mitsgaders nog 11 hond land met
kooi daarin begrepen in de Lage Nesse.
Prijs ƒ 4250, waarvan 2250 contant. Vlgt
een hypotheekakte met kanttek. afgelost op
23-6-1688 ƒ 1000.
93
10-6-1686
Joost Vastersz van Ardennen (won. alhier)
verkoopt aan Willem Cornelisz Ruychooft
(won. alhier) 1/2 en 1/18 van een huizing
en erf aan de westkant van het steigerpad
en de huizing en erf van Aryen Pietersz
Timmerman, aan de westzijde van dien,
staande en gelegen vol;gens voorgaande
kope, beide van de dijk tot de IJssel, tegen
de dijk buitendijks. Prijs ƒ 200.
94
10-6-1686
Joost Vastersz van Ardennen en Cornelis
Vastersz van Ardennen en Vaster Vastersz
van Ardennen, tevens in opdracht van de
verdere erfgenamen, verkopen aan Willem
Cornelisz Ruychooft 1/6 van een huizing en
erf, in het weer van Huyberde, in de Zijde.
Prijs ƒ 80.
95
14-6-1686
Ingen Huyberts en Cornelis Sentens
Vlaminck verkopen aan Tonis Leendertsz
de Jonge (won. alhier) een kampje
hooiland plus rijsakkertje en 1/3 van nog
een rijsakkertje aan de oostkant van de
Cromme in de woning van Sent Cornelisz
Decker zal. binnen 't Ouweland. In de
verponding 3 hond 33 roeden 4 voeten
land, gelegen tegen de Oudelandse weg.
Prijs ƒ 30.
96
14-6-1686
Ingen Huybertsz verkoopt aan Cornelis
Senten Vlaminck, zijn zwager, de helft van
een dijkkamp land met toebehoren, volgens
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kavelceduÜe, groot in het geheel 8 hond, in
de Cromme. Prijs een hypotheekakte, groot
ƒ 285 Volgt de hypotheekakte, afgelost 135-1703.

hond weiland in de Zijde aan de westkant
van de Kerkweg. Openbaar verkocht 16-11686. Prijs ƒ 500. De 40e penning is
verantwoord in de staat van 1-4-1686.

97
14-6-1686
Cornelis Rengertsz, weduwnaar van
Pleuntgen Foppen (won. te Keeten in
Ca/Y), verkoopt aan Cornelis Jacobsz
Timmerman (won. alhier) een kamp land
met een werfje in het weer van Floren in de
Cromme, 5 hond. Openb verkocht 4-21686. Prijs ƒ 155.

102
18-4-1687
(Verponding verantwoord in de staat van 14-1686.) Idem als regest nr. 100, verkopen
aan Pieter Jacobsz Butterboer (won. alhier)
de helft van 3 hond land, waarin een akker
als griend is liggende, in de Zijde, naast de
Kerkweg. Openbaar verkocht 16-1-1686.
Prijs ƒ 75.

98
14-6-1686
Idem als regest nr. 97, verkoopt aan Gerrit
Dircksz Luyt (won. alhier) 6 1/2 hond land
in de Boezem over 't Ouweland in de
Cromme bij de Oudelandse weg. Prijs ƒ
110.

103
21-6-1686
Sent Jansz Besemer (won. alhier) is
schuldig aan de Heilige Geestarmen ƒ 375
wegens geleend geld, rente 4 % Als
onderpand 1/4 van 2 morgen 4 hond 50
roeden land in de Cromme en 1/4 van de
steenplaats, ovens, loodsen huizing etc.
voor de voorn. landen gelegen aan de
westzijde van Jan Backer vliet. Verder 1/4
van alle zellingen van voorn. steenplaats
en speciaal zijn huizing, erf met 1/3 in de
zelling in de Cromme, afgelost 2-1-1699.

99
14-6-1686
Idem als regest nr. 97, verkoopt aan
Merrichgen Foppen (won. alhier) het
uitwaartse einde van een dijkkamp, groot 3
hond land, in de Cromme achter Fop
Cornelisz woning. Prijs ƒ 155.
100
18-4-1687
Pieter Jansz Brouwer in opdracht van
Adryaen Blijdorp x Aerjaentjen Andries en
tevens als voogd, alhier aangesteld, over
Cornelis, Johannes en Aryen Andriesz,
minderjarige kinderen van Andries Pietersz
Timmerman (alhier overleden) verkopen
aan Neeltje Pieters (wed. van Sent Aryensz
Backer): a) de helft van 4 1/2 hond land in
de Zijde, in het den Baesweer, over de
tiendweg; b) de helft van 1 morgen 1 hond
60 roeden land in de Zijde, achter Merritge
Pieter Maertsz weer. De andere helft is van
de koopster. Openbaar verkocht 16-11686. Prijs ƒ 340 en 2 zilveren ducatons
voor de 2 jongste kinderen.
101
18-4-1686
Idem als regest nr. 100, doch nu voor de
helft, en Willem Aryensz Timmerman voor
zichzelf en in opdracht van Pieter Ariense
zijn broer voor de andere helft, verkopen
aan Everard Maes (secretaris van Ca/Y) 5

104
12-10-1686
Jan Leendertsz Verduyn, Willem
Leendertsz Verduyn, Roelant Jansz x
Merritge Leendertse Verduyn, verkopen
aan Cornelis Jansz Brouwer (won. alhier)
Ieder 1/4 van een rentebrief in totaal ƒ
2000 groot ten laste van het gewest
Holland, kantoor Rotterdam, fol. 4239 ten
name van Borger Wessels van Westerhout
d.d. 11-12-1639. Is hun aanbestorven de
rentebrief, onder conditie dat de rente
hiervan, zolang der comparanten vader
leeft, deze zal ontvangen volgens contract
d.d. 9-5-1683. De schout draagt zijn helft
van 1/4 aan C.J. Brouwer over, prijs ƒ
1750.
105
9-12-1686
Merritgen Eeuwouts, wed. van Pieter
Willemsz Lans, met Geen Jaspersz als
vaderlijke oom en voogd van de onm.
kinderen van voorn. P.W.Lans, verwekt bij
Rusje Jaspers, Willem Aryensz Backer x
Merrritje Pieters Lans, en voor zoverre
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nodig Pieter Pietersz Lans en allen tevens
nog voor Louweris Ariensz Tas x Annitge
Pieters en Abram Leendertsz x Pietertje
Pieters, allen ter ene en Pieter Pietersz
Lans ten andere zijde. De eerste
comparanten geven bij wijze van
boedelscheiding over aan Jasper Pietersz
Lans 1/2 huis en erf aan de Groenendijk
(de wederhelft is van Merritje Jaspers).
Prijs ƒ 100. (Alleen Jasper Pietersz Lans
tekent, de rest merken.)
106
12-12-1686
Daniel Jacobsz en Leendert Luyten (Heilige
Geestarmmeesters) verkopen aan Cornelis
Claesse van der Geer, Jacob Cornelisse
Timmerman, mr. Johannes Wijmers en
Cornelis Aryen Fransz (onze inwoners)
1/18 van de landen bij elk gekocht, zo van
Sent Jansz Besemer als Jacob Jans Cors x
(gehad) Neeltje Jans Besemer in de
Cromme in de woning van oude Sent
Besemer zaliger de voornoemde armen
daarin als nog competerende, prijs ƒ 50
van C.C. van der Geer, ƒ 12 van J.C.
Timmerman, ƒ 2 van J. Wijmers en ƒ 4 van
C.A. Fransz.
107
3-1-1686
Daniel Huybertse en Jan Jacobs Brants,
verruilen onderling. Namelijk Daniel en
Jacob Huybertse krijgen van J.J. Brants 1/3
van de werf in hare huizing, gekomen van
Jan Dirck Brants en zijn kinderen, volgens
kavelcedulle d.d. 1-5-1648 alhier met de
dijk, de halve Oudendijk aan de noordkant,
westwaarts tot het water dat tegen de
Oudendijk aan komt, en gevuld is met
aarde. J.J. Brants krijgt van de anderen 1
1/2 roeden van het dijkwerfje binnendijks
aan de Groenendijk op 't Schoor, plus ƒ
50.8.0.
108
30-1-1687
Wouter Jansz x Wijven Wiggertse van der
Tack, won. in Den Briel, verkopen aan
Cornelis Aertse Admirael, won.
Berkenwoude, een kamp boezemland in de
Cromme, over het Ouweland met een
werfje en akkertje binnen het oude land,
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zoals verkoper bij kaveling is aangeloot. In
de verponding 6 hond. Prijs ƒ 90.
109
14-4-1687
Aerjaentje Senten, wed. van Jacob Pietersz
Cool (won. alhier) geassisteerd met
Huybert Willemze, haar voogd, verkopen
aan Adryaen Witters, won. te Rotterdam, 3
morgen en 3 1/2 hond land in de Geer in de
landen van de koper. Prijs ƒ 550.
110
19-5-1687
Dirck Adryaense van Hijselendoorn x
Aerjaentje Willems Keyser, won. te
Boskoop, verkopen aan Pieter Aryaense
van der Zijde (won. alhier) ,: a) 4 hond 50
roeden land in de Zijde in het weer achter
Molensplaets, of achter den Baes, over de
Tiendweg; b) 8 hond 50 roeden land in de
Zijde in het weer achter Merritge Pieter
Maerts aan de Vliet binnen de Tiendweg,
met een hoekje werf, buiten de dijkweterig.
Prijs ƒ 900.
111
9-6-1687
Dirck Wigertzs van der Tack x Berber
Claes (won. alhier) verkopen aan Cornelis
Pieter Abramse, won. Berkenwoude, voor
Claesje Cornelis, zijn moeder, 7 morgen
eem hond 12 roeden land in de Cromme
met het huis, erf en dijk, daarop staande,
volgens de kavelcedulle. Prijs ƒ 2300 en 15
zilveren ducatons als speldegeld, Koper
tekent met C.P. Noorlandert.
112
10-7-1687
Pieter Jacobsz Butterboer (won. alhier)
verkoopt aan Willem Joppen (mede won.
alhier) de ooster helft van een huis en erf in
het dorp, binnendijks, van de dijk met het
getimmerde, boven de beneden kelder tot
de verkoper (O = de koper; W = de
wederhelft van de schout alhier). Verkoper
behoudt de kelder onder de achter kamer,
diverrse bepalingen over de muren, balken
en zoldering. Prijs ƒ 225 contant en ƒ 225
in termijnen, staat een rentebrief op ten
gunste van de verkoper en ten gunste van
de Heilige Geestarmen, groot ƒ 225, d.d.
31-81679. De verkoper moet zijn kelder zelf
onderhouden tot de bovenkant van de
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balken om de zoldering aan vast te
spijkeren, welke zolder de koper moet
maken.
113
17-11-1687
Wiggert Foppen (won. alhier) verkoopt aan
Merritge Foppen, zijn zuster: a) 1 morgen
land in de Lage Nesse in de Wildert; b) 1
hond werf in de Cromme aan de Vlietweer;
c) zijn gedeelte v.zijn huizing, erf, werf en
uiterdijk, waar verkoper nog in woont. Prijs
ƒ 400 onder voorwaarden dat de koopster
zal betalen de ƒ 50 die sijns comparants
kind volgens testament zal moeten trekken
tot zijn mondere dagen en aan Geertge
Cornelis ƒ 100 voor dienst of huurloon v.d
verkoper. Idem aan de schout alhier van
verkoop 31-16-12 te betalen. Idem aan de
koopster in dese van berekende schulden ƒ
250 welke koopster belooft heeft aan de
verkoopers crediteuren te voldoen.
114
25-11-1687
Tijs Jansz steenbakker (won. alhier)
verkoopt aan Willem Willemsz Bloot (won.
alhier) de helft van een huis en erf in de
Hoge Nesse aan de Groenendijk, volgens
koopakte, waarna Jan Jansz de Jonge en
Aryen Fransz zal. het hadden gekocht van
de kinderen van Jasper Pietersz Backer.
De andere helft is reeds van de koper. Prijs
ƒ 300.
115
25-11-1687
Pieter Jansz Pols in opdracht van Jan
Jacobsz Pols, zijn vader, impotent en blind
wesende, verkoopt aan Tijs Jansz
steenbakker (won. alhier) De cade met het
laechje tussen hem koper en Joost
Sentense Quant gelegen, buiten de
Groenendijk in de Hoge Nesse. Prijs ƒ 205.
116
25-11-1687
Alphert Marcelisz Hoeffacker verkoopt aan
Jan Claesz den Backer (won. alhier) een
huis en erf in het dorp in de Kerkstraat,
oostwaarts tot de sloot en het gemeneland
(Z = Jan Pieterse Smit en de schout; N =
Heyndrick Aerts Wever c.s kinderen). Prijs
ƒ 150, en een rentebrief van ƒ 200 ten
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gunste van de Diakonisarmen, d.d.2-51686.
117
9-12-1687
Annitgen Cornelis Ruychooft, wed. van
Wigger Jansz Backer (won. alhier) verkoopt
aan Joris Senten Cleermaker (won. alhier)
Een huisje en erf, in de Cromme
binnendijks voor de huizing van de
verkoopster. Mitsgaders 1/2 roede breed
aan de westkant van het huisje en achter
loodsje etc.etc. Prijs ƒ 150.
118
264-1688
Anna Willems, wed. van Jan Willemsz door
de wandelinge genaamd Cleyn Jan (won.
alhier) is schuldig aan Aerjaentje Aryens,
wed. van Pieter Willemsz Zeeu, won. aan
de 's-Gravenweg te Ca/Y, ƒ 400 wegens
geleend geld, rente 4%. Als onderpand,
haar erf, huizing en timmerage in de Zijde,
binnendijks, van de dijk tot het erf van
secretaris Maes toe. (O = Willem
Ruychooft; W = de voorn. Maes. De eerste
comparantes zonen, Mees en Willem
Janse (won. alhier) staan voor, haar borg,
hun onderpand is hun huizing en erf,
gelegen als voren, hun aangekomen door
overlijden van Willem Gerritsz Ganseman
en Merritgen Willems. Door een quitantie
van Ary Pieterse Zeeuw is deze schuld
afgelost d.d. 21-12-1751.
119
23-3-1688
Tonis Jansz Cleermaker (won. alhier) en
Dirck Woutersz, weduwnaar van
Aerjaentgen Jans, won. Stolwijk, verkopen
aan Heyndrick Aryaensz Back (won. alhier)
4 morgen land en de helft van een huis
daarop staande in de Lage Nesse. Is
bedongen dat de koper de huurvan het
voorn. verkochte voor 12 jaar is hebbende,
volgens de huurcedulle daar van zijnde in
cas het genaest mocht worden. Prijs ƒ
1310.
120
264-1688
Jan Hermensz x Aerjaentgen Roelen (won.
alhier) zijn schuldig aan Pieter Arnoutsz,
won. Rotterdam, ƒ 3000 wegens geleend
geld. Rente 4%. Als onderpand: a) 3
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morgen land in de Zijde in het weer achter
Merritge Pieter Maertensz =15 mr; b) 3
morgen land en 1/3 van een huis, schuur
etc. en uiterland (O = Merritge Pieter
Maerts; W = Cornelis Jansz op 't Schoor; c)
3 morgen land in de Zijde; d) 1 morgen of
1/3 van 3 morgen land in het voorn. weer
van Pauw Andriesz kinderen, alle in de
Zijde, afgelost 28-5-1694.
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Bruyn, verkopen aan Dirck Wiggertsz
Schuytevoerder (won. alhier) een huis en
erf in de Cromme, buitendijks en het erf
binnendijks. Openbaar verkocht 18-2-1688.
Prijs ƒ 410.

123
21-5-1688
Tonis Isaacksz Jan Isaacksz, en Pieter
Isaacksz (won. alhier) verkopen aan Willem
Isaacksz en Stijntje Isaacksdr, hun broer en
zuster, 3/5 van een huis en erf in het
westeinde van het dorp aan de westzijde
van de schout. Prijs ƒ 120.

126
5-6-1688
Tonis Pietersz Ouderkerk (won. alhier)
verkoopt aan Gerrit Dircxe Luyt (mede won.
alhier) een huis, schuur, en erf met een
hennepwerf (buitendijks het erf, binnendijks
de rest), en nog 5 stukken land, groot 3
morgen 12 roeden in de Zijde in de woning
van Jan Jacobsz van Alphen. Op het erf
buitendijks is een huurcontact tussen de
verkopers voogden en de koper d.d. 30-101685 voor notaris Govert van Gesel te
Rotterdam, gepasseerd door de koper op
10-4-1688 voor notaris E. Maes te Ca/Y,
heeft doen maken en zetten een schuur en
het recht van zijn erfpacht. Nog een huis,
schuur en erf binnendijks tegen de
voorstaande gelegen. Verder een werfje
daarbij gelegen van 10 hond land en 7
hond land en 1 hond 12 roeden, dit laatste
over de Oudelandse weg gelegen, Alles
volgens de kavelcedulle en de
transportakten die daarvan aanwezig zijn,
waarnaar wordt verwezen. Prijs ƒ 1500. En
het afbreken van een gedeelte van het huis
binnendijks en het weer opbouwen
daarvan, en verdere reparaties en ƒ 300
aan de verkopers voogden voor hun hulp
etc.

124
21-5-1688
Neeltje Louwerisdr, wede. van Aryaen
Jansz Backer (won. alhier) verkoopt aan
Tonis Leendertsz de Jonge (mede won.
alhier) een achterhuis of wel het achterste
gedeelte van een huis en erf in de Cromme
bij de dikke boom, buitendjks, het andere
gedeelte is van Aryaen Cornelisz Stolck,
koper woont er in. Prijs ƒ 200.

127
5-6-1688
Dirck Adryaensz van Hijselendoorn x
Aerjaentje Willems Keyser, won. Boskoop,
verkopen aan Tonis Pieterse Ouderkerk
(won. alhier) een huis en erf in het dorp
buitendijks. Moet o.a. een rente betalen
aan de ontvanger van geestelijke goederen
tot Delft. Openbaar verkocht 7-10-1688.
Prijs ƒ 1140.

125
21-5-1688
Huybert Claesz Heyndrick Robbertsz de
Bruyn, Jan Robbertsz de Bruyn en tevens
voor Lijntgen Robbertse de Bruyn, samen
kinderen van wijlen Merritgen Heyndricxe,
laatst weduwe van Robbert Joosten de

128
22-6-1688
Joost Schiltman (schout alhier) verkoopt
aan Jan Steven Mol (won. alhier) 7 hond
weiland in de Zijde in het Jorisje weer,
binnen de Tiendweg (O = de Kerkweg). De
diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals

121
3-5-1688
Aryen Aryensz Verheul, vervangende
Cornelis Aryensz Verheul (zijn broer, won.
's-Gravenweg te N/Y) verkoopt aan mr. Jan
Wijmers (chirurgijn, won. alhier) een huis
en erf in het dorp, binnendijks, van de dijk
zuitwaarts tot de dijkwetering (O = Joost
Schiltman; W = Leendert van Reede wed.
Prijs ƒ 600.
122
13-5-1688
Dirck Wiggertse van der Tack (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Gerritsz de Jonge
(won. alhier) zijn gedeelte van een
Voorhuis met toebehoren, in de Cromme bij
de Dikke Boom. Prijs ƒ 290.
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Jacob Schuytenvoerder het gedaan heeft.
Prijs ƒ 700, en een rentebrief van ƒ 700.
129
2-12-1688
Is overleden Merritje Leendertse Verduyn,
nalatende drie kinderen, nameijk Aerjaentje
Roelen, nu een maand voor Kerstmis 11
jaar oud, Pieternelle Roelen, nu 3 dagen
voor Kerstmis a.s. 7 jaar oud, en Maria
Roelen 10 dagen voor Rotterdamse kermis
verleden oud geworden 3 jaar. De vader is
Roel Jansz, die leeft, ter ene, en Willem
Leendertsz Verduyn, oom en voogd van de
voornoemde kinderen, ter andere zijde.
Komen overeen, dat de vader de kinderen
zal onderhouden en opvoeden tot hun 18e
jaar en dan ieder geven 2 carolusgulden
als erfdeel van hun moeder.
130
4-4-1689
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Merritge Ariens, alhier overleden
zonder wettige nakomelingen. a) 1/4 van 6
morgen land in de Zijde ƒ 42; b) 1/56 van
een steenplaats met 2 morgen land en
huizing, boomgaardje, ovens, loodsen etc.
in de Hoge Nesse aan de Groenendijk. ƒ
26.
131
4-4-1689
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Tijs Ariensz Back (overleden te
Kr/Y zonder wettige nakomelingen na te
laten): a) 1/16 van 5 morgen 4 hond land in
de Cromme. ƒ 42; b) 1/16 van 9 morgen 4
hond land met een huis en uiterland in de
Geer ƒ 95; c) 1/16 van een huis, erf en 2
morgen 5 hond 50 roeden land, in de Geer.
ƒ 30; d) 1/16 van 3 morgen land in de Zijde
in de woning van wijlen Aryen Cornelisz
Back den Ouden bij hey Oudland ƒ 26.
132
4-4-1689
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Ploon Willemsz Decker
(alhier overleden zonder wettige
nakomelingen): a) 1/7 van 7 morgen 3
hond land met huis en schuur in de Hoge
Nesse, al waar de overl. woonde. ƒ 120; b)
1/7 van 1 morgen 3 hond land in de Hoge
Nesse in het Schaapjes zijde weer. ƒ 10.

148

133
4-4-1689
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Dirck Ingens (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen):
a) 4 hond land in de Hoge Nesse. ƒ 60; b)
125 roeden rijsland in de Hoge Nesse in
het Nieuweland in het Vlaemingsweer met
een lastig hoekje schoordijk. ƒ 20; c) 5
hond land met 1/3 van het halve huis
daarop staande, in de Lage Nesse. ƒ 80.
134
3-6-1689
Cornelis Jansz Brouwer, schoolmeester
alhier, verkoopt aan Jacobus Diestenborch
(won. alhier) een huis en erf, in het dorp,
buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O =
Cornelis Vassen van Ardennen; W = de
wed. van Pieter Cornelisz Scheepmaker).
Prijs ƒ 1600, ƒ 1000 contant en
kustingsbrief, afgelost 2-11-1706.
135
3-6-1689
Barend Senten x Trijntje Jans Besenier,
Leendert Maertensz Wagemaker x Hilligje
Jans Besemer, Cornelis Heymensz x
Geertje Jans Besemer en Huych Evertsz
van Reede als oom en voogd van het
weeskind van wijlen Pieter Janse Besemer,
verkopen aan Cornelis Jansz Besemer,
hun broer, een huis, schuur, erf etc. in het
dorp buitendijks, van de dijk, noordwaarts
tot zover de oude brieven daar van zijn
mede brengende (O = Jan Stevense Mul;
W = Aerjaentje Tepelius). Prijs ƒ 1040 en
een hypotheekakte heden gepasseerd ten
gunste van Barent Senten, groot ƒ 250 en
ten gunste van het weeskind een dito som
van ƒ 250 Vlgt de hypotheekakte, waaruit
blijkt dat het kind Jan Pieters Besemer
heet. Afgelost 18-12-1698.
136
4-6-1689
Leendert Tijsz Schiltman en Dirck
Comelisse Kater x Hadewij Tijs Schiltman
met opdracht van Geertruyt Hellemans van
der Heuvel, wed. van Tijs Schiltman, hare
moeder, verkopen aan Willem Cornelisz
Ruychooft en Joost Vasterse van Ardennen
(won. alhier) een huis en erf, in de Zijde
binnendijks, strekkende volgens opdracht
van Isbrant Feys kinderen. Nog 2/15 van
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de steenplaats met al zijn toe behoren,
buitendijks, behalve wat aan de
korenmolen behoort. Prijs ƒ 500, in de
vorm van de hypotheekakte.
137
4-6-1689
Pieter Pietersz Baes en Aryen Pietersz
Baes, samen voor 1/4 en 1/6, Jan Huygen
voor hemzelf en voor de kinderen van Ary
Senten te samen voor 1/15, Aryen Jan
Feys voor 2/15 en 1/12, Mees Jansae
Schoenmaker en Willem Janse
Wagemaker samen voor 1/16, verkopen
aan Willem Comelisse Ruychooft en Joost
Vassen van Ardennen hun gedeelte van de
steenplaats in de Zijde, buitendijks tot aan
de korenmolen (O = Willem Ruychooft; W =
het huis van wijlen Inge Peye).
138
18-6-1689
Cornelis Besemer (wagenmaker), Barent
Senten x Trijntje Jans Besemer, Leendert
Maertense Wagemaker x Hillichje Jans
Besemer, en Cornelis Heymensz
Schoenmaker x Geertje Jans Besemer,
kinderen van wijlen Annitgen Evertse, wed.
van Jan Pieterse Besemer, samen voor 4/5
van 3/8 parten en Cornelis Jansz
Suyckerman x Geertje Dircks, die een
nagelaten dochter is van wijlen Hillichgen
Evertse voor 1/8, verkopen aan Huych
Evertse van Reede (won. alhier, hun oom)
hun deel van een rentebrief hun door
overlijden van Jan Evertsz van Reede
aanbestorven, groot ƒ 900 ten gunste van
Pieter Willemsz Vaandrager, gepasseerd
alhier voor schout etc. 6-5-1681. Prijs ƒ
382.10.0.
139
25-8-1689
Frans Aryaensz Sent Aryensz, en Willem
Willemsz Bloot (won. alhier) verkopen aan
Ary Cornelis Dircksz (won. alhier) 4 1/2
hond rijsland in de Hoge Nesse voor de
Tiendweg in het Stijntjesweer. Prijs ƒ 214.
Aantekening in de marge: Goris Ariensz
Oudenaarde neemt tot zijn last het halve
hoofden en aarden van de Tiendwegkant in
het Frankenweer 25-6-1724.
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140
17-10-1689
Cornelis Thonisz-Lagewaert (won. alhier) is
schuldig aan Joost Schiltman (schout
alhier) ƒ 75, namelijk een obligatie van ƒ 50
met 3 1/2% rente en ongelden op 5 hond
land. Rente ƒ 3/jaar. Als onderpand een
werfje of tuintje in de Zijde in het
Peuckelpoerweer. Verder 5 hond hooiland
met een hoekje Kerkweg in het zelfde weer
a/h Ouweland tot over de Oudelandse weg.
141
20-10-1689
Aeltje Pouwen Evengroen (won. alhier) is
schuldig aan Cornelis Pauwen Evengroen
(haar broer, won. alhier) ƒ 325 wegens
geleend geld. Rente 3%. Als onderpand 1
1/2 morgen land en haar deel of 1/4 van
het huis en het gedeelte van de reuterdijk
en zelling in de Zijde (W = de woning van
Ary Pietersz van der Zijde), welke
gehypothekeerd gekaveld is in de woning
van wijlen Pauw Andriesz Evengroen.
142
27-1-1690
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Neeltje Jacobs (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen):
a) 3 morgen land met huis daarop in de
Lage Nesse. ƒ 435; b) 2 morgen land in het
verlengde van (a) gelegen, besmet met
heermoes voor ƒ 145; c) 3 morgen land
besmet met besmettelijke hermoes, in het
verlengde van b) gelegen. ƒ 160.
143
18-4-1690
mr. Johannes Clock (won. alhier) ligt ziek te
bed, en stelt tot voogden over zijn
goederen aan; Pieter Pieterse Engel en
Cornelis Cornelisz Folckert, beiden, won.
alhier. Dezen zullen bij zijn eventueel
overlijden de boedel moeten verdelen
onder zijn erfgenamen. Sluit de weeskamer
uit.
144
17-5-1690
De Heilige Geest Armmeesters verkopen
aan Cornelis Wiggersz (won. alhier) een
huis en erf etc. zoals het bij Geen Cornelisz
(alhier overleden) gebruikt werd, in de
Cromme. Openbaar verkocht 10-3-1690.
Prijs ƒ 115.
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145
17-5-1690
De Heilige Geest Armmeesters verkopen
aan Tonis Leendertsz Backer (won. alhier)
een erf of werf daar bij looikuipen staan en
beplant met enige bomen in de Cromme in
het Florenweer. Prijs ƒ 100. Openbaar
verkocht 10-3-1690. (Koper tekent met
Teunis Leendertse de Jongh.)
146
23-5-1690
Willem Cornelisz Ruychooft (won. alhier)
verkoopt aan Pieter Jansz Stolck
(burgemeester alhier) een huis en erf in het
dorp, buitendijks, volgens diverse
bepalingen, van de dijk tot de IJssel (O =
de kinderen van wijlen Aryaen Pietersz en
Andries Pieterse, timmerlieden; W = de
verkoper). Beiden maken een planken
heining, 5 voet hoog. Koper zal geen sleuf
maken, binnen 3 voet van de Ree. Koper
heeft een vrij pad van 4 voet breed aan de
achtergevel van het huis van Ary en
Andries Pietersz kinderen af tot het
steigerpad.
147
26-5-1690
Corstiaan van der Waert en Willem
Aryaensz Boertje als executeurs en
voogden in het testament en voogden over
de boedel en goederen van Neeltje Jacobs
zal., wede. van Abram Aryaensz van der
Horde, verkopen aan Jan Cornelisz Ouwe
Jan (won. alhier) een woning, groot 8
morgen land met huis, berg etc. in de Lage
Nesse. Openbaar verkocht 6-2-1690. Prijs
ƒ 1700.
148
7-6-1690
Neeltje Leenderts, wede. van Willem
Claesz Verhoeff, won. Gouderak, is
schuldig aan de diakoniearmen van
Berkenwoude ƒ 600, wegens geleend geld.
Rente 4%. Als onderpand 7 morgen 3 hond
land in de Hoge Nesse, verder een kamp
weiland voor en over de Tiehdweg.
Afgelost 3-5-1721.
149
16-6-1690
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Neeltje Pieters, alhier overl.
zonder wettige nakomelingen. a) 3/4 van
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een oud huisje met 2 morgen 4 hond 50
roeden land daar achter in de Geer, alwaar
de overl. woonde. ƒ 160; b) 3 hond land in
de Cromme in de woning waar Jan
Wiggertse Backer woont, ƒ 80.
150
16-6-1690
Frans Jorisz voor de helft, Roeland Dircksz
Pieter Direksz Heyndrick Aryense de
Ridder x Dirckje Dircx, Merritge Hollants
ten gunste van Willem Dircx, haar Man, en
Geertje Dircx x Pieter Jansz, tesamen voor
de andere helft, verkopen aan Toontje
Huybertse (won. alhier) 1 morgen 2 hond
25 roeden land met hun deel in het huis in
de Geer in het weer aan de oostzijde van
gGertje Goverts, plus de helft van 1
morgen land in de Cromme, alwaar Jan de
Backer woont. Prijs ƒ 225.
151
26-6-1690
Abraham Claesz Noordlander x
Aerjaentgen Cornelis (won. alhier) zijn
schuldig aan Gijsbert van Outsheusden
(won. Rotterdam) ƒ 3300 wegens geleend
geld. Rente 4%. Als onderpand: a) het
achterhuis met 7 morgen land in de Lage
Nesse; b) 7 morgen land met huis, berg
etc. in de Lage Nesse; c) 2 morgen 1 hond
38 roeden land in de Lage Nesse, in het
weer achter Nannense. Aantekening in de
marge: de landen zijn door de schuldeiser
gekocht en op dato heden weer verkocht, is
naaststaande akte geroyeerd 25-4-1736.
152
30-6-1690
Joris de Lange, raad en vroedschap van
Gouda, verkoopt aan Everard Maes
(secretaris van Ca/Y, won. alhier): a) een
kamp land in de Zijde, achter de
steenplaats bij de Coommolen, binnen de
Tiendweg, groot 1 morgen 3 hond; b) Over
de Tiendweg nog 5 hond land; c) een kamp
hooiland groot 11 hond in het verlengde
van b) d) 2 morgen 3 hond land in het
Merritge Pieter Maertse weer, mede in de
Zijde over de Tiendweg, te samen 6
morgen 4 hond land, prijs ƒ 2400.
153
1-7-1690
Peter Willemsz Vaandrager (won. alhier) is
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schuldig aan Pietertje Pieterse in opdracht
van haar man Tonis Pietersz ƒ 1500,
wegens aflossing van kapitalen ten gunste
van van hem comparant, door haar
Pietertje Pieters voldaan. Rente 4%. Als
onderpand: a) de portie van de huizing met
1 morgen 5 hond land in de Zijde; b) het
westviertel (waar hij comparant woont) in
de Geer 9 morgen met berg en schuur (W
= Jan Geenen); c) 1/4 van het huis en 1/4
van 9 morgen land in het oost viertel door
de comparant gekocht van Aryen Abrams
in de Geer; d) de helft van 3 morgen 4 1/2
hond land en het gedeelte in het huis en
reuterdijk in de Lage Nesse, alwaar
Lijsbeth Leendertse woont. Kanttekening:
Hendrick en Pieter Ariense van der Zijde
verklaren dat de helft is afgelost d.d.2-101692. Pietertje Pieterse Vaandrager (wed.
van Teunis Pieterse Ouwerkerk) verklaart
alle onroerende zaken, waar op deze akte
betrekking heeft, te ontslaan, behalve de
landerijen in de Nesse, zijnde deze akte bij
scheiding tussen haar en haar kinderen
haar toebedeeld, d.d. 1-5-1721, Pietertje
Pieters verklaart dat de akte is afgelost 2-61724.
154
20-10-1690
Cornelis Ockerse Kool en Leendert
Leendertse van het Hof x Leentje Ockerse
Kool, verkopen aan Pieter Aryense van der
Zijde en Heyndrick Aryense van der Zijde,
1/4 van 3 morgen land met hun portie van
het/huis, erf rietveld en reuterdijk, waar
Pouwel Andriese Evengroen zal. woonde in
de Zijde. Prijs ƒ 335.
155
1-11-1690
Aeltje Pauwen Evengroen (bejaarde
dochter, won. alhier) verkoopt aan Pieter
Aryens van der Zijde (won. alhier) 1
morgen 3 hond land, met haar deel in de
huizing, erf, reuterdijk en buitenland in de
Zijde in de woning van Pauw Andnesse
Evengroen zal. Voorwaarden: zij zal
levenslang mogen blijven wonen in de
portie van het huis en mogen gebruiken het
tuintje daar voor gelegen. Openbaar
verkocht 10-4-1690. Prijs ƒ 475, waar ƒ
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325 afgaan voor de aflossing van de
hypotheek.
156
1-11-1690
Cornelis Pauwen Evengroen (won. alhier)
verkoopt aan Pieter Aryensz van der Zijde
(won. alhier) 450 roeden land met een
gedeelte van het huis, erf, en dijk en
buitenland in de Zijde, alwaar Pauw
Andriesz Evengroen zal. woonde.
Voorwaarden: verkoper mag levenslang in
het huis blijven wonen met de tuin etc. Prijs
ƒ 325.
157
1-11-1690
Cornelis Pauwen Evengroen is schuldig
aan Pieter Aryensz en Heindrick Ariensz
van der Zijde ƒ 700, die hen competeren
van Aeltje Pauwen Evengroen (zijn zuster)
op volgende conditie: comparant behoeft
niet te betalen tijdens zijn leven, maar uit
zijn nalatenschap (zoveel er dan tenminste
is).
158
14-11-1690
Is overleden Ingetgen Heyndrickx,
nalatende drie kinderen, nl: Heyndrick
Jansz, april jl. 4 jaar, Aerjaentje Jans, als
voren 4 jaar en Aert Jansz, in oktober j.1. 2
jaar; vader is Jan Leendertsz Spruyt,
linnenwever. Compareerde de vader (won.
alhier) ter ene, en Pieter Heyndricxe van
der Stael (won. alhier) als oom en voogd
van moederszijde over de voorn. kinderen,
ter andere zijde. De vader behoudt de
gehele boedel en zal zijn kinderen
opvoeden etc. tot hun mondige jaren en
dan aan ieder van hen geven 1/2
rijksdaalder van 25 stuivers, als haar
moederlijk erfdeel.
159
25-11-1690
Sent Jansz Besemer (won. alhier) nu in
militaire dienst, is schuldig aan mr. Johan
Wijmers, chirurgijn alhier (De schuld is van
zijn overl. huisvrouw gekomen) ƒ 168
wegens geleend geld en meesterloon.
Rente 4%. Als onderpand : a) 1/4 van de
steenplaats, ovens, loodsen, huizing met
1/4 van 2 morgen 4 hond 50 roeden land
achter de voorn. steenplaats gelegen, in de
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Cromme; b) een huisje en erf daar achter
en de west helft van de 1/2 zelling Afgelost
8-5-1696.

hond 64 roeden 8 voeten in het Sent
Besemerweer. Prijs ƒ 100. Koper tekent
met Willem Flooryse de Lely.

160
3-3-1691
Cornelis Cornelisz broer (won. alhier) is
schuldig aan Cornelis en Bartholomeus
Gerritsz, won. Bergambacht, ƒ 300 wegens
geleend geld en het casseren van een
obligatie, hem comparants schoonvader
verleden hebbende. Rente 4 %. Als
onderpand: 1/2 huis of voorhuis, met erf en
schuur, griending daarachter, binnendijks in
de Cromme. Als borgen stellen zich Jan,
Maerten en Machteltjen Aryens Roock.
Afgelost 12-1-1697.

165
13-7-1691
Willem Willemsz Versluys (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Aryen Fransz een
kamp weiland in de Cromme tussen de
Tiendweg wetering en de kampsloot. In de
verponding 5 1/2 hond groot. Prijs ƒ 100.

161
5-3-1691
Willem Willemsz Versluys (won. alhier) is
schuldig aan Gijsbert van Outheusden,
won. te Rotterdam, ƒ 2000 wegens geleend
geld. Rente 4 %. Als onderpand: a) Een
woning met 9 morgen 3 hond land, met 2 of
gedeelte huizen en schuur in de Lage
Nesse; b) 11 hond met kooi in de Lage
Nesse, in het weer achter Nanne Cornelisz,
wat hij op 5-6-1686 heeft gekocht van Tijs
Pietersz en Crijn Tijsz Verspeuy; c) 2
morgen land in de Lage Nesse, gekocht
11-7-1676 van Govert Willemsz Versluys.
162
4-7-1691
Aryen Jansz Roock verkoopt aan Cornelis
Ary Fransz (won. alhier) 1 morgen land in
de Cromme in het weer van Sent Besemer,
binnen de Veenwetering. Prijs ƒ 60.
163
3-5-1691
Is overleden Janneken Aryens de Vos,
nalatende een dochtertje Meynsje Pieters,
oud ca. over de 8 maanden. De vader er
van is Pieter Jacobsz Visser (won. alhier)
oom en voogd van het kind is Jan Aryensz
de Vos. De vader behoudt alle goederen en
schulden en zal het kind alimenteren.
164
4-7-1691
Cornelis Aryen Fransz (won. alhier)
verkoopt aan Willem Florisz (won.
Berkenwoude) een kamp boezemland in de
Cromme over de Oudelandseweg, ca. 5

166
13-7-1691
Cornelis Aryen Fransz (won. alhier) is
schuldig aan sr. Leendert Voocht (won.
Rotterdam) ƒ 1400 wegens geleend geld.
Rente 4%. Als onderpand: a) een huis,
schuur, berg, boomgaardje in de Cromme
met ca. 5 morgen 3 1/2 hond land
daarachter in diverse percelen; b) 1
morgen land in de Cromme in het Sent
Besemerweer, binnen de Veen wetering; c)
1 morgen 5 1/2 hond land in de Cromme,
binnen de Tiendweg. Afgelost 30-12-1711.
167
5-8-1691
Willem Aryensz en Pieter Aryensz
(timmerlieden) verkopen aan de vier
kinderen van wijlen Andries Pietersz
(timmerman) de helft van een half
afgekaveld huis en erf, in het dorp
buitendijks, strekkende van de dijk tot de
IJssel (O = het gemeneland steigerpad; W
= Willem Cornelisz Ruychooft). Prijs ƒ 325.
168
3-9-1691
Heyndrick Cornelisz op 't Schoor x
Machteltjen Aryens Back (won. alhier) zijn
schuldig aan Meynsje Jans van Royen
(weduwe van Cornelis Quack, in leven oudburgemeester te Vlaardingen) ƒ 6000
wegens geleend geld. Rente 4 1/2 %, doch
als deze op tijd betaald wordt, dan slechts
3 1/2 %. Als onderpand: a) een woning,
groot 22 morgen land met huis, schuur,
berg etc. in de Zijde, in 2 weren naast
elkander gelegen, te samen 26 morgen (O
= het gemeneland van de polder de Zijde;
W = de weduwe van Leendert Janse Cors
c.s.); b) een woning groot 12 morgen land
in de Zijde met huis, berg, schuur etc. (O =
Heyndrick de Graeffs nasalen; W = Merritje
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Pieter Maertsweer). Bastiana Quack (wed.
van Willem van Zwieten) als erfgenaam
van de houdster van de akte, zegt dat de
schuld is afgelost 5-5-1699.
Hier eindigen de ondertekeningen van de
schout Joost Schiltman; in plaats daarvan
tekent de substituut-schout Cornelis
Brouwer.
169
20-10-1691
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Maria Jans Vonck alhier overl.
zonder wettige nakomelingen na te laten.
a) Een huis in het dorp buitendijks, van de
dijk tot de IJssel (O = de wed. van Joost
Schiltman; W = Teunis Pietersz
Ouderkerk), ƒ 100; b) de helft van een
schuur buitendijks (O = Dirck Jansz Mul; W
= Ary Pauwelsz Weggeman. ƒ 10; c) de
helft van 1 morgen 75 roeden land in de
Zijde binnen de Tiendweg. ƒ 20; d) de helft
van 1/2 morgen land over de wetering in de
Zijde. ƒ 10; e) de helft van 1 morgen 75
roeden land in de Zijde. ƒ 40.
170
18-11-1691
Elisabeth Willems Hol (weduwe van Joost
Schilman, in leven schout alhier) is schuldig
aan Cornelis Claesz van der Geer (haar
zwager, won. alhier) ƒ 8000 wegens
geleend geld. Rente 3 1/2%. Als
onderpand: a) Een woning groot 6 morgen
land met huizing etc. in de Zijde in het
viertel "Recht op en Neer" (O = Leendert
Janse Kors weer; W = Jan Stevens Mul
met kinderen; b) 1 morgen land in de Zijde
ten oosten de Kerkweg); c) 5 hond land in
de Zijde ten oosten de Kerkweg; d) 2 1/2
hond land achter de hoeve in de Zijde ten
oosten de Kerkweg; e) 4 hond land
genaamd "de Hoeve" in de Zijde ten oosten
de Kerkweg; f) 5 hond land in het viertel
van Leendert Janse Cors, wed; g) 5 hond
land in de Zijde binnen de Tiendweg ten
oosten de Kerkweg; h) 4 morgen 1 1/2
hond land met boomgaard en zellinge in de
Zijde; i) 1/2 morgen land in de Zijde in de
viertel van Leendert Jansz Kors wede; j) 5
hond land in de Zijde in het weer van Gerrit
Dircxe Luyt land; k) 1 1/2 morgen land
buiten en binnen de Klcijn wetering in de
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Cromme. 1) 2 morgen weiland bij de
Lageweg in de Hoge Nesse; m) De huizing,
erf, schuur met de boedel etc., waar de
comparant woont, in het dorp binnendijks
tegen de Kerkstraat. Strekkende van de
dijk zuid op tot de Wetering (O = Willem
Joppen en de Kerkstraat met de.... die op
de Kerkstraat staan; W = mr. Jan Wijmers;
n) Een huisje in de Kerkstraat (N = Pieter
Jacobsz Butters weduwe; W = de
comparant); o) Een huisje met tuin in de
Kerkstraat aan de wetering (O = de
gemene landstuin; p) Een huisje in het dorp
van de straat af tot de IJssel (O = Tennis
Cornelis Volckert; W = Jan Nannense en
de erfgenamen van Maria Jans Vonck; q)
Een huisje in het dorp van de straat tot de
zelling (O = Dirck Centen Schoenmaker; W
= Willem Isaacks; r) Een huis in de
Molenplaats achter Jan Huygen. Als
kanttekening staat: Dat deze schuld niet
staat op haar alleen, maar ook op haar als
moeder en voogdes van de onmondige en
haar minderjarige kinderen d.d. 27-111691. Cornelis van der Geer verklaart de
landerijen verkocht te hebben aan Cornelis
Back, Aelbert en Pieter Jansz Quant,
Jasper Pietersz Lants, en Jan Huygen, te
ontslaan van voorstaande
hypotheekrechten. De rentebrief is ten dele
afgelost, staat nu nog op ƒ 2500 d.d. 1310-1700. Geheel afgelost 8-5-1717.
171
7-12-1691
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Aryen Dircxe Mul (alhier
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) 1/3 van een woning groot 6
morgen in de Zijde, waar hij woonde (O =
Ary Pietersz Baes; W = Pieter Willemsz
Vaandrager. ƒ 100; b) 1/3 van 2 morgen 1
hond 12 roeden land in het Caelant daar de
smalle Cade op leyt; W = de Maelboezem
van Lekkerkerk. ƒ 30; c) 1/3 van 3 morgen
land aan de westzijde van Ary
Sijbrantszweer, genaamd achter Cruyde
Centen. ƒ 36; d) 1/3 van ca. 4 hond land,
gelegen als voren in de Zijde tussen Vlieten
in de Maelboezem van Lekkerkerk (O = de
Smallecade. ƒ 5.
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172
7-12-1691
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Arjaentje Dircksz Mul (te O/Y
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) de helft van een woning groot 6
morgen in de Zijde, waar zij woonde. ƒ 150;
b) de helft van 3 morgen land, gelegen als
voren, aan de westzijde van Ary Sijbrantsz
weer, genaamd achter Cruyde Centen. ƒ
54; c) de helft van 2 morgen 1 hond 12 1/2
roeden land, gelegen als voren in het
Kadeland, waar de Smallekade op ligt (W =
de Maalboezem van Lekkerkerk), ƒ 45; d)
de helft van ca. 4 hond land gelegen tussen
de Vlieten in de Maelboezem van
Lekkerkerk. ten oosten de Smalle kade, ƒ
7-10-0.
173
14-12-1691
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Joost Centen Quant (te O/Y
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) de helft van een huisje, schuur
en erf, in de Hoge Nesse ƒ 12; b) de helft
van 3 hond boezemland ƒ 15; c) de helft
van 120 roeden ƒ 71; d) de helft van 100
roeden ƒ 6; e) de helft van een erfje ƒ 3; f)
de helft van de Oudedijk ƒ 1; g) de helft van
de halve steeg ƒ 0.10.0; h) de helft van een
hennepwerfje ƒ 1; i) idem zuidwaarts tot
Daniel Huybertsz (N = de kinderen van
Leendert Huybertsz; Z = Catalijntje Claes),
ƒ 1; j) de helft van 120 roeden, ƒ 7; k) 60
roeden ƒ 3; l) de helft van 4 hond 67
roeden ƒ 20; m) de helft van 10 hond
besmet met heremoes ƒ 10; n) de helft van
2 morgen 2 hond bij het zandpad ƒ 80; o)
de helft van 3 hond 50 roeden ƒ 3; p) de
helft van 2 hond 75 roeden in de
Quantsbosem ƒ 3; q) de helft van 2 hond
83 roeden 4 voeten in de Houff ƒ 10; r) de
helft van 3 hond buitenland aan de
Groenendijk ƒ 15; s) de helft van huis aan
de Groenendijk bij de Lageweg in de Hoge
Nesse, ƒ 40; t) de helft van 2 hond, ƒ 6.
174
14-12-1691
Vervolg van regest nr. 173 maar nu de
goederen gelegen te N/Y: a) de helft van 4
morgen land met huis, berg, schuur etc. in
de Kortlandse polder, ƒ 300; b) de helft van
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4 hond hooiland, gelegen idem. ƒ 60; c) de
helft van 9 1/2 hond hooiland, gelegen
idem, ƒ 200; d) een stuk boezemland, aan
akkers, gelegen idem, ƒ 13; e) 1/23 deel bij
de overledene gekocht van de erfgenamen
van Jopje Jans land ƒ 75.
175
21-12-1691
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Aeltje Dircks Schoonhoven te
O/Y overl, zonder wettige nakomelingen na
te laten. De helft van 5 hond boezemland in
de Geer bij de Oudelandseweg. ƒ 20.
176
9-1-1692
Jasper Pietersz Lans (won. Kr/Y) verkoopt
aan Zymon Aryensz van der Ruyt (won.
alhier) 1/2 huis en erf aan de Groenendijk
in de Hoge Nesse tot de kerkeloet. Prijs ƒ
400, waarvan de helft contant.
177
18-1-1692
Cornelis Jans Cors, Govert Ariens Cors,
Jan Nannens, Cent Ary Frans x Annitge
Nannens, Cornelis Dircks x Crijntje
Nannens, ieder hun zelf, mitsgaders
Cornelis Jans Cors en Pieter Nannens als
voogden van de nagelaten kinderen van
wijlen Cornelis Janse Stolck, verkopen aan
Catalijntje Claes van der Geer, laatst wed.
van Joost Centen Quant (won. alhier) 1/4
van een steenplaats met ovens, loodsen,
zellingen etc. Verder 1/4 van 2 morgen land
en 1/4 van een boomgaard, gelegen aan
de Groenendijk in de Hoge Nesse, liggende
en staande met de koopster gemeen. Prijs
ƒ 550.
1
12-3-1692
Willem Florisz (won. Berkenwoude) is
schuldig aan Joost Vasse van Ardenne
(meester timmerman won. alhier) ƒ 80
wegens geleverd hout en arbeidsloon,
rente 3%. Als onderpand een kamp
boezemland in de Cromme over de
Oudelandse weg, 5 hond 64 roeden 8 voet
land in het Cent Besemers weer. (Tekent
als Willem Floorese de Leli.) Afgelost 20-21703.
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2
12-3-1692
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jan Claesz Backer (te O/Y overleden
zonder wettige nakomelingen): a) 1/4 van
een huis en 14 morgen land in de Geer in
een weer recht op en neer (O = Zymon
Ariens weduwe; W = Dirck Pieterse de
Jonghs weeskind), ƒ 650; b) 1/3 van een
huis in het dorp buitendijks (O = Zijmon
Ariens Bol; W = Pieter IJsbrantse
Bostelaer), ƒ 366-13-5.

morgen met een huis, in de Geer in het
Dirckjes weer, ƒ 129; b) 1/4 van 2 morgen
4 hond 75 roeden land, met huisje er op in
de Geer, in het Jan Damens weer, ƒ 50; c)
1/4 van een oud huis in de Geer als voren
ƒ 18; d) de helft van 2 morgen 3 hond land
in de Geer, in het Jan Damens weer, ƒ 75;
e) de helft van 2 morgen 1 1/2 hond in de
Cromme in het Jan Boeren weer, ƒ 20; f)
1/4 van 1 morgen 4 hond 50 roeden land in
de Cromme in het Bree weer ƒ 10.

3
12-3-1692
Ary Claesz van der Geer (won.
Haastrecht), Claes Ary Pieterse x Neeltje
Claes van der Geer en Catalijntje Claes
van der Geer (won. alhier) verkopen aan
Cornelis Claes van der Geer (hun broer,
won. mede alhier) 3/4 van 1/4 gedeelte van
een woning, groot 14 morgen met huis,
berg etc. in de Geer, alwaar voornoemde
Claes Ary Pieterse woont, in het weer recht
op en neer, prijs ƒ 487.10.0 en drie enkele
ducaten, ieder van ƒ 5 als speldegeld.

7
17-5-1692
Jan Nannes voor 1/2, Pieterje Jans Vonck,
Dirck Willemse Vonck, Jan Willemse
Vonck, Jacob Willemse Vonck, Willem
Engelen x Leentje Willems Vonck, Jan
Aryense Roock x Grietje Willems Vonck,
Gerritje Willems Vonck en Marijtje Willems
Vonck, Jacob Cornelisse van Vliet x
Reymptje Cornelis Vonck, mitsgaders Ary
Pouwelse Weggeman en Gerritje Pouwels
Weggeman als erfgenamen van wijlen
Maria Jans Vonck voor de andere helft,
verkopen aan Pieter Aryense van der Zijde
(won. alhier) 1 morgen land met 1/3 van de
dijkrol, hennepwerf en rietveld daaraan
behorende, in de Zijde in de woning van
Pauw Andriese bij de Tienweg, prijs ƒ 200.

4
21-3-1692
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Eldert Centen, alhier overleden,
zonder wettige nakomelingen. a) 8 hond
lans in de Lage Nesse, tot de
Veenwetering, ƒ 125; b) 5 hond land in de
Lage Nesse in de Wildert Veenwetering, ƒ
75; c) een huis in het dorp aan de
Kerkstraat, van de straat tot de weduwe
van Joost Schiltman (N = Jan Willemse
Stolk; Z = het ambacht van O/Y), ƒ 100.
5
28-4-1692
Dirck Snoeyen Hartofoön (won. alhier) is
schuldig aan Jacob Ingens (mede won.
alhier) ƒ 300 wegens geleend geld, rente
4%. Als onderpand: a) een huis en erf waar
hij woont in de Lage Nesse buitendijks; b)
een schuur en erf in de Lage Nesse; c) een
rijsakkertje, groot 1 1/2 hond in de Hoge
Nesse. Afgelost 28-5-1704
6
14-5-1692
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Duyfje Cornelis alhier overladen,
zonder wettige nakomelingen: a) 1/4 van 6

8
17-5-1692
Idem als regest nr. in 7, verkopen aan
Adriaen van Stavel (chirurgijn alhier) Een
boomgaard, groot 1/2 hond in de Zijde (W
= Ary Pouwelse Weggeman), over de sloot
planken om voorn. A.P.Weggeman zijn
looykuypen kan verplaatsen. Het huisje in
de boomgaard moet afgebroken worden,
prijs ƒ 140.
9
17-5-1692
Idem als regest nr. in 7, verkopen aan
Cornelisz Volckert, won. alhier. Een schuur
en erf aan de oostkant van het dorp,
binnendijks, prijs ƒ 150, van de dijk zuid op
tot de roedenheining toe (O = Pietertje
Jans Vonck; W = Ary Pouiwele
Weggeman). De koper heeft overpad over
het gemene pad aan de oostkant.
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10
17-5-1692
Jan Nannes won. alhier, koopt van de rest
van de verkopers in 7) Een 1/2 huis en erf
in het dorp, buitendijks, wat zij gemeen
hadden, van de straat tot de IJssel (O =
Joost Schiltmans weduwe; W = Teunis
Pieterse Ouwerkerk, prijs ƒ 400.
11
30-5-1692
Elisabeth Willems Hol, weduwe van Joost
Schiltman (in leven schout van O/Y en Cr
/IJ) en tevens als voogd over haar
kinderen, verkoopt aan Cornelis Claesz van
der Geer (won. alhier) twee kampen land te
samen 1 morgen 1 1/2 hond in de Zijde.
Het ene is 5 hond met een els akkertje over
de Tiendweg, en het andere 2 1/2 hond
land achter de Hoeve, prijs ƒ 160.
12
30-5-1692
Idem als regest nr. 11, verkoopt aan Jasper
Pieterse Lants, won. Kr/Y. 5 hond land met
een elsakkertje in de Zijde (oosten de
Kerkweg), prijs ƒ 26
13
30-5-1692
Idem als regest nr. 11, verkoopt aan
Cornelis Ariens Back, won. O/Y. 2 kampen
weiland in de Cromme en Geer en buiten
de Middelwetering te samen 3 hond en nog
een gedeelte van een werf, dijk en
reuterdijk. Openbare verkoping 5-3-1692,
prijs ƒ 33-3-0.
14
30-5-1692
Idem als regest nr. 11, verkoopt aan Pieter
Jans en Aelbert Jans Quant. 2 kampen
land, te samen 2 morgen in de Hoge Nesse
in de woning waar wijlen Jan Comelisse
Quant woonde. Het ene is 5 hond weiland
en het andere 7 hond hooiland. Moet
onderhouden: de Tiendweg westkant,
Veenwetering westkant, weg en kade op de
Schaapjeszijde, de Molenvliet en het
Weegje, prijs ƒ 202.
15
30-5-1692
Idem als regest nr. 11, verkoopt aan Jan
Huygen, won. alhier. Een 1/2 huis of
achterhuis met erf in de Molenplaats in de
Zijde, van de koper zuidwaarts tot Ary Jan
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Feinsz (?) (O = Joost Vasse van Ardenen;
W = Ary Heyndricxe, prijs ƒ 140.
16
30-5-1692
Merritje Jacobs, weduwe van Jacob Dircxe
(won. alhier) verkoopt aan Barent Cente,
mede won. alhier, een huis en erf in het
dorp, buitendijks. Verkoopster zal
levenslang op de kamer van dit huis mogen
blijven wonen, tevens gebruyk van zolder
en het kookhuisje op de plaats, van de
straat tot de IJssel (O = Huych Evertse van
Reeden; W = Cent Ariense Backer
weduwe. Huurprijs ƒ 6 De prijs is 1030 (530
contant. Volgt hypotheekakte. De enige
erfgenaam van de verkoopster, nl. Cornelis
Tijsz Rolois verklaard het geld van Barend
Cente ontvangen te hebben 10-2-1705.
17
17-7-1692
Is overleden Neeltje Dircks, nalatende 4
kinderen, nl. Maria (in november a.s. 28
jaar) Neeltje 23 jaar, Dirckje in januari 18
jaar en Emmitge Jans van Dijck in april j.1.
14 jaar. De vader is Jan Fransz van Dijck
(glazenmaker, won. alhier), ter ene en
Pieter Janse Gruyter (mede won. alhier) als
voogd van de voorn. 3 minderjarige
kinderen ter andere zijde. De boedel etc.
blijft aan de vader en daar van zal deze, de
3 minderjarige kinderen op voeden etc.
plus ieder ƒ 3 als moederlijk erfdeel.
18
28-7-1692
Merritge Gijse weduwe van Leendert
Leendertse Blonck, mitsgaders voogdesse
van, haar kinderen en geassisteerd met
Dirck Dirckse (haar broer), verkopen aan
Huych Evertse van Reede, won. alhier. Een
hoekje griendingveld, in de Zijde in het
weer aan de Kerkweg. Prijs ƒ 22.
19
11-8-1692
Jasper Pieterse Lants (won. Kr/Y) verkoopt
aan Joost Vasse van Ardennen (mr.
timmerman) een hypotheekakte ten name
van Zymon Ariens van der Ruyt, verleden
9-1-1692 alhier, groot ƒ 200, onstaan in
verband met de koop van een huis. Prijs:
een nieuw huis te maken en leverantie van
hout ten gunste van voornoemd huis.
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20
17-8-1692
Idem als regest nr. in 11, verkoopt aan Ary
Centen, won. alhier. Een rentebrief (7-91674 alhier) als nog groot ƒ 450 ten gunste
van Jan Geenen, won. in de Geer,
Bevestigd opeen huis, berg, schuur en
vogelkooi, met 10 morgen land. Prijs: het
annuleren van een obligatie van ƒ 450 die
ten name van voornoemde comparant was
21-5-1668.
21
3-9-1692
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Wigger Aryen Pieterse
(overleden alhier zonder wettige
nakomelingen): a) de helft van 4 morgen
land in de Cromme met 1/16 van 2 huizen
er op staande, 200 fld; b) de helft van 2
morgen 50 roeden land, in de Zijde, tegen
de Tiendweg, ƒ 80; c) de helft van 13 hond
land, gelegen als voren, tot de Achterkade,
ƒ 80; d) de helft van een huis, gelegen als
voren in de Zijde, ƒ 40.
22
24-9-1692
Ary Claesz, van der Geer (won.
Haastrecht), Cornelis Claesse van der
Geer, Claes Ary Pieterse x (gehad) Neeltje
Claes van der Geer, Claes Jansz Baes, en
tevens in opdracht van zijn broer Willem
Jansz Baes als meerderjarige kinderen van
Catalijntje Claesdr van der Geer (won.
alhier) mitsgaders Ary Claesz van der Geer
en Leendert Eeuwouts als testamentaire
voogden van de minderjarige van
voornoemde Catalijntje Claes van der
Geer, verkopen aan Leentje Willems Hol
(weduwe van Ary Leendertse Verduyn,
won. alhier) een huis en erf in het dorp
buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O =
Symon Aryense Bol; W = Pieter IJsbrantsz
Bostelaer). Prijs ƒ 1100, in de vorm van
een hypotheekakte, die volgt, afgelost 2211-1717.
23
30-9-1692
Hendrick Aryens Back, won. alhier.
Verkoopt aan Joost Vasse van Ardennen
(mr. timmerman). Een hoekje werf in de
Lage Nesse aan de dijk in het weer achter
Dirckjes, met een hoekje dijk of rol. Verder
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een griendigje in het Ary Centen weer,
buitendijks, prijs ƒ 46.
24
2-10-1692
Pieterje Pietersdr Vaendraeger, vrouw van
Teunis Pieterse Quderkerck, met speciale
volmacht van haar man (nu won.
Polsbroek) verkoopt aan Pieter Ariense van
der Zijde en Hendrick Ariense van der Zijde
(won. alhier) de helft van een rentebrief,
groot ƒ 1500 1-7-1690 ten gunste van hun
comparanten en ten gunste van Pieter
Willemse Vaendrager hun vader,
geconstitueerd op zijn gedeelte van huis,
berg, schuur, mitsgaders landerijen, die
hem toebehorende zijn. Prijs ƒ 750.
25
18-16-1692
Dirck Wiggertse Schuytevoerder (won.
alhier) verkoopt aan Claes de Reuver
(mede won. alhier) Een huis en erf in de
Comme, buitendijks prijs ƒ 480.
26
18-12-1692
Annigje Jacobs, weduwe van Jan Jacobse
Grutter, mitsgaders Jacob Jans en Marijtje
Jans, meerderjarige kinderen van de voorn.
Annigje Jacobs (won. alhier) zijn schuldig
aan Merritjer Aryens, weduwe van Leendert
Jans Cors (mede won. alhier) ƒ 100
wegens geleend geld, rente 4 1/4%. Als
onderpand een huis en erf in het oosten
van het dorp, van de IJssel zuid tot de
wetering (O = Ary Pouwelse; W = Jan
Centen). Afgelost 5-5-1700.
27
12-12-1692
Cornelis Wiggertsz (heemraad alhier)
verkoopt aan Grietje Salomons (weduwe
van Joost Jielis, won. alhier) een huis en
erf in de Cromme, prijs ƒ 115.
28
27-1-1693
Claes de Reuver (won. alhier) is schuldig
aan Pieter Comelisse (mede won. alhier) ƒ
400 wegens geleend geld, rente 4%. Als
onderpand een huis en erf in de Cromme,
buitendjks. De erfgenamen van Pieter
Comelisse nl; Cornelis Ingens, Maartje
Foppen, Jan Ariens, Ary Jans, Marietje
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Jacobs, verklaren dat de schuld is afgelost,
30-11-1698.
29
6-2-1693
Idem als regest nr. 11, verkoopt aan
Everard Maes (secretaris van Ca/Y etc.)
Een kamp weiland, groot 5 hond in de Zijde
achter het dorp (O = de Kerkweg). Cornelis
van der Geer verklaart van zijn
hypotheekrecht hierop af te zien, prijs ƒ
375.
30
7-2-1693
Joost Vasse van Ardennen (mr. timmerman
alhier) verkoopt aan Willem Cornelis
Ruyghooft (won. alhier) de helft van een
steenplaats met huis, ovens, loodsen etc.
in de Zijde bij de korenmolen, prijs ƒ 1400.
31
11-2-1693
Jan Comelisse Beelde (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Comelisse Volckert
(mede won. alhier) 1 morgen land, met de
koper gemeen en onverdeeld in de Zijde,
prijs ƒ 525.
32
11-2-1693
Verkoper als regest nr. 11. Verkoopt aan
Cornelis Jacobse Timmerman en Leendert
Luyden (won. alhier) de helft van een weer
van 8 morgen 3 hond land, de andere helft
is van Willem Comelisse Ruyghooft met
een boomgaard en tuinhuisje, genaamd
IJsselzicht, met een zelling. De zelling is
verhuurd voor 10 jaren à ƒ 15 per jaar aan
Joost Vasse van Ardennen. Cornelis van
der Geer verklaatd zijn hypotheekrecht
hierop als nietig, prijs ƒ 1800, strekkend
van het land van de IJssel tot de
landscheiding (O = Leendert Janse Kors;
W = Jan Ariens Weggeman.
33
14-2-1693
Verkoper als regest nr. 11. Verkoopt aan
Pieter Jans Gruyter (won. alhier) een
woning, groot 6 morgen met huizing, berg,
schuur etc. in de Zijde aan het westeinde
van het dorp, van de straat tot de
landscheiding (O = Cent Centen Crijgsman,
Everard Maes (secretaris), Leendert Janse
Kors weduwe en Cornelis van der Geer

158

c.s.; W = Jan Stevens Mul en kinderen.
Verder 1/2 morgen in het viertel van
Leendert Jans Kors weduwe aan de
landscheiding en 5 hond land in de Zijde
aan de westkant van de Kerkweg mede
aan de landscheiding. Prijs ƒ 2486.
34
14-2-1693
Pieter Jans Gruyter (won. alhier) is schuldig
aan Cornelis Barents, won. N/Y, ƒ 2000
wegens geleend geld, rente 3 1/2%. Als
onderpand land en huis etc. als in regest
nr. 33 vermeld staat. Door een kwitantie
van Barend Berkouwer, Pieter Cornelisse
Berkouwer en Leendert Jans Doncker is
deze akte geroyeerd. 20-4-1722.
35
6-3-1693
Pietertje Goverts, weduwe van Fop
Gerritse Luyt, won. Haastrecht Verkoopt
aan Cornelis Ariens Back (won. alhier) a)
een weikamp in de Cromme, binnen de
nieuwe wetering; b) een kamp over de
wetering, te samen 9 hond met de dijk,
reuterdijk en plantage daar op staande, met
een hennepwerfje; c) 7 hond hooiland in de
Cromme over de Tiendweg. In de
verponding te samen voor 2 morgen 4
hond land. Openbare verkoping 13-3-1693.
Prijs ƒ 476.6.0.
36
12-3-1693
Jan Hermans (won. alhier) verkoopt aan
Jan Ariens Weggeman (won. alhier) a) 1
1/2 morgen weiland in de Zijde; b) 5 hond
hooiland idem over de Tiendweg; c) 4 hond
hooiland in de Zijde, over de Veenwetering,
te samen 3 morgen land. Openbare
verkoping 13-2-1693. De Heren Pieter
Kievit en Heyman Kievit ontslaan dit land
van het speciale recht, dat zij er op hadden,
stond dus een hypotheek op. prijs ƒ 750,
contant.
37
12-3-1693
Jan Harmensz (won. alhier) verkoopt aan
Pieter Ariens van der Zijde (mede won.
alhier) 1 morgen land in de Zijde in het
Pauw Andries weer (waarvan 1/2 morgen
binnen de Tiendweg) en 1/3 part van een
hennepwerfje en 1/3 van een roldijk en
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rietveld. Pieter Kievit en Heyman Kievit
ontslaan dit land uit hun hypotheekrecht.
Prijs ƒ 200 contant.
38
13-3-1693
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Pieter Janse Quant (te O/Y
overleden zonder wettige nakomelingen na
te laten): a) de helft van 4 morgen land met
huisje in de Hoge Nesse, ƒ 200; b) de helft
van 7 hond hooiland in de Hoge Nesse, ƒ
5; c) de helft van 11 hond land in de Wildert
in de Hoge Nesse, ƒ 50; d) de helft van 5
H.nieuwland in de Hoge Nesse, ƒ 93.
39
13-3-1693
Aelbert Jans Quant (won. alhier) verkoopt
aan Huigh Willemse Versnel (won. alhier) 7
hond hooiland, in de Hoge Nesse, tot de
Veenwetering, prijs ƒ 10 (sic).
40
13-3-1693
Wigger Barentsz van der Dus, won.
Gouderak. Verkoopt aan Aelbert Jans
Quant (won. alhier) Een stukje nieuwland, 5
hond in de Hoge Nesse, tussen sloot en
dijksloot, prijs ƒ 187.
41
14-3-1693
Verkoper als regest nr. in 11. Verkoopt aan
Barent Centen en Dirck Centen (won.
alhier) Een boomgaard en teelakkers met
een huisje er op, genamd Molenzicht aan
de westkant van de Kerkweg over de
Tienweg. In de omslag groot 4 hond
Cornelis van der Geer verlaard afstand te
doen van zijn hypotheekrecht daarop, prijs
ƒ 225, strekkend van Cornelis Jans Kors
zuidwaarts op tot Cornelis van der Geer.
42
14-3-1693
Verkoper als regest nr. in 11. Verkoopt aan
Willem Ariens Timmerman (won. alhier)
Een huisje en erf, in hetdorp, westeynde
buitendijks. Openbare verkoping 30-11693. Cornelis van der Geer doet van zijn
hypotheekrecht hierop afstand, prijs ƒ 123,
strekkend van de dijk tot 30 voet
noordwaarts en ter breedte van 15 voeten
(O = de steeg van Leendert Jans Cors
weduwe; W = Willem en Stijntje IJsaacks,
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ten gunste van de weduwe van Leendert
Jans Kors, groot ƒ 4.10.0.
43
16-3-1693
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Aelbert Ariens Boer (overleden
alhier zonder wettige nakomelingen na te
laten): a) de helft van 1 morgen 50 roeden
land (een dijkkamp) en de helft van een
klein schuurtje in de Lage Nesse in het Jan
Masterde weer ƒ 120; b) de helft van 1
morgen hooiland, gelegen idem aan de
lansing ƒ 20; c) de helft van 2 morgen 75
roeden land met 1/8 van een huis en 1/4
van een hooiberg, gelegen als voren in de
Lage Nesse, ƒ 80; d) 1/4 van 2 obligaties
samen ƒ 500 (kantoor Gouda), ontvangen
daar van ƒ 6.5.0.
44
15-4-1693
Willem Comelisse Ruyghooft (won. alhier)
verkoopt aan Ary Comelisse Stolck, won.
Kr/Y. 7 hond weiland in de Cromme tot de
Middelwetering, prijs ƒ 400.
45
15-4-1693
Verkoper als regest nr. in 44. Verkoopt aan
Pieter Aryens van der Zijde (won. alhier)
1/3 van een huis en erf in de Zijde, gemeen
met Willem Hendrikse Lagewaert en zijn
kinderen, strekkend van de dijk zuidwaarts
tot Willem Hendrickxe (O = Teuntje
Huybertse; W = de koper. Prijs ƒ 250.
46
8-5-1693
Merritje Crijnen, weduwe van Teunis
Jacobs (won. Kr/Lek) verkoopt aan Crijn
Cornelisz Lagewaert en Jan Claesse (won.
alhier) 2 morgen land in de Zijde in het
Peuckelboersweer, waarvan ee morgen
binnen de Veenwetering; W = de
Kerckweg. prijs ƒ 25.
47
13-5-1693
Jacob Ingensz (won. alhier) verkoopt aan
Ary Cornelisse (mede won. alhier) de helft
van 2 rijsakkertjes in de Hoge Nesse in de
Boezem, omtrent Snoeyeveld. Verder een
boomgaardje met dijk, in de Hoge Nesse.
In de verponding 1 hond 25 roede, prijs ƒ
150.
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48
22-5-1693
Verkoper als regest nr. in 11. Verkoopt aan
Cornelis van der Geer (won. alhier) een
huisje en ef en tuin in het dorp aan de
oostzijde van de Kalverstraat (Z = de
Bakwetering; N = Jan Pieterse Smit en Jan
Claesse), prijs ƒ 370. Erfpacht ƒ 0-7-8.
49
22-5-1693
Verkoper als regest nr. in 11. Verkoopt aan
Cornelis Reymens Doncker (won. alhier)
een huis en erf in het dorp binnendijks, van
de dijk zuidwaerts tot de muur van de
verkoopster (O = de muur van Willem
Joppe huizinge; W = de verkoopster). De
koper mag zijn water laten lopen achter de
muur van de verkoopster. Cornelis van der
Geer verklaard van zijn hypotheekrecht
afstand te doen. prijs ƒ 610 contant, volgt
schuldbekentenis, die volgens kanttek. is
afgelast.
50
23-5-1693
Sijtje Ariens Zeeuw, weduwe van Roelant
Pieterse Versloot (nu won. in Nieuwpoort),
mitsgaders Adriaan Roelen Versloot,
Willem Maertense Sanvan (Sanver) x
Annitge Roelen Versloot en Jan Harmanse
x Merritge Roelen Versloot, kinderen van
voorn. Sijtje Adriaans. Zij verkopen aan
Cornelis Gerritse en Barthomeus Gerritse
Baes (broers, won. Bergambacht) een huis,
erf, schuren etc. met 16 morgen land en
vogelkooi in de Zijde (O = het weer van
Volckje Jacobs). Prijs ƒ 5527-10-0, ƒ
527.10.0 contant en ƒ 5000 aan firma
Pieter Kievit te Rotterdam wegens hun
recht hierop.
51
25-5-1693
Abram Claesz Noirlander en zijn Vrouw,
won. alhie, verkopen aan Gijsbert
Outheuse, won. Rotterdam. a) een woning,
groot 7 morgen land met huis, berg, schuur
etc. in de Lage Nesse; b) 2 morgen 1 hond
38 roeden land, in de Lage Nesse in het
weer achter Nannens; c) een achterhuis
met 7 morgen land in de Lage Nesse, prijs
ƒ 3550.
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52
25-5-1693
Leendert en Cornelis Claesse Noorlander
(broers, won. alhier), verkopen aan Gijsbert
van Outheusden (won. Rotterdam) 2
morgen 3 hond land in de Lage Nesse, prijs
ƒ 600.
53
7-6-1693
Pietertje Jans Vonck (won. alhier) en Dirck
Jans Mul (haar zoon, won. Gouderak) zijn
schuldig aan Ary Centen, won. aan de
Groenendijk alhier ƒ 200 wegens geleend
geld, rente 5%. Als onderpand; a) 4 1/2
hond hooiland in de Geer in het
Bouwensweer over de Veenwetering aan
de westkant; b) Het uiteinde van de oude
sluiswerf in de Zijde; c) een hoekje werf in
de Zijde over de dijkwetering; d) een
weikamp, gelegen als voren; e) een
hooikamp boven de Veenwetering; f) een
kamp hooiland genaamd de Westviertel.
54
15-6-1693
Jan Leendertse (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Pieterse Noorlander (won. alhier),
Jan Pieterse Noorlander en Claes Jacobse
Backer x Barber Pieters Noorlander (won.
Berkenwoude), allen kinderen van wijlen
Claesje Cornelis (verwekt door Pieter
Abrams Noirlander): a) de helft van 6
morgen land met huis, schuur etc. (de
wederhelft is van de kopers), in de Geer, in
het weer van Teuntje Huyberts Kind; b) de
helft van 2 morgen 4 hond 75 roeden land
met huisje in de Geer in het weer van Jan
Geenen; c) 2 morgen 3 hond land, gelegen
idem; d) de helft van 1 morgen 4 hond 50
roeden land in het Bree weer in de
Cromme; e) 1/2 huis en erf, gemeen met
Jan Crijnen in de Geer. Verkoper mag
levenslang in het huis blijven wonen, prijs ƒ
2100. Waarmee diverse obligaties worden
afgelost, en wel een van ƒ 300 ten gunste
van verkoper en ten gunste van Dirck
Damen, ƒ 450 ten gunste van van de
diakonie-armen, ƒ 100 de weduwe van dr.
Jansonius, ƒ 100 Cornelis Brouwer, ƒ 500
Cornelis van der Geer, ƒ 300 Pieter
Pieterse Engel, ƒ 300 Cornelis Pieters
Noirlander, plus ƒ 50 ontvangt hij zelf.
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55
22-6-1693
Merritge Ariens, weduwe van Leendert
Jans Cors (won. alhier) verkoopt aan
Willem Jans van der Voorde (slotenmaker
te O/Y). Een huis en erf aan de westzijde
van het dorp, prijs een obligatie van ƒ 450,
strekkende van de dijk noordwaarts op 5
1/2 voet lengte (O = Teunis Jans van der
Voorde; W = Willem Comelisse Ruyghooft).
Verkoopster heeft overpad en opscheping
over de werf, met grote en kleine schuiten.
Erfpacht aan de verkoopster van ƒ 4
ingaande 1-5-1693 op verbeurte van de
timmerage daar op staande.
56
8-7-1693
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Teunis Ariens Verbie alhier
overleden, zonder wettige nakomelingen.
1/4 van een vervallen steenplaats met
huizinge, ovens, loodsen en 2 morgen 4
hond 50 roeden land daaraan gelegen in
de Cromme ƒ 170.
57
28-7-1693
Taxatie op verzoek van de erfgenamen van
de onroerende nagelaten goederen
(gelegen in de Hoge Nesse), van Neeltje
Jans Proos, overleden te Reeuwijk, zonder
wettige nakomelingen na te laten: a) 1/8
van een huisje aan de Groenendijk in de
Hoge Nesse, ƒ 25; b) 1/8 van 5 hond
boezemland gelegen idem, tussen boezem
en Groenendijk wetering, ƒ 12.
58
22-8-1693
Op verzoek van de secretaris van
Swartewael, getaxeerd de nagelaten
onroerende zaken van Cornelis Clerdq te
Swartewael overleden, zonder wettige
nakomelingen na te laten de helft van 5
hond 25 roeden Kadeland in de Zijde,
tegen de Lekkerkerkse Boezem, ƒ 50.
59
29-12-1693
Jan Pieterse Creuck (won. alhier) verkoopt
aan Ary Abrams van der Horde (won.
Gouderak) een rijsakker groot 2 hond 50
roeden in de Hoge Nesse, tegen de
Oudendijk, prijs ƒ 100.
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60
8-1-1694
Idem als regest nr. in 11), Verkoopt aan
Adriaan Veth (schout van O/Y, Kr/Y en
Stormpolder): a) een huis en erf in het
Oosteinde van het dorp buitendijks, van de
straat tot de IJssel (O = Teunis Cornelisse
Volckert; W = Jan Nannense); b) Eeen
huisje aan de westzijde van de Kalverstraat
(N en Z = de verkoopster), erfpacht 15
stuivers. Cornelis van der Geer verklaart
zijn hypotheekrecht hierop vervallen, prijs ƒ
1500.
61
24-1-1694
Idem als regest nr. in 11).Verkoopt aan de
kinderen van Gerrit Dircks Luyt en
Aryaentje Aerts (beide alhier overleden).
Een kampje weiland van 5 hond in de Zijde
in het wer van Jan Jacoba van Alphen.
Cornelis van der Geer ontslaat dit land van
zijn hypotheekrecht Prijs ƒ 290.
62
24-1-1694
Ary Willems Decker (won. alhier) en Jan
Pleunen Coyman, won. Gouderak,
verkopen aan Hendrick Aryena Back (won.
alhier) 2/6 van 9 morgen land met huis en
schuur in de Hoge Nesse, verdeeld in 2
stukken, prijs ƒ 12.12.0.
63
16-2 1694
Taxatie van de onroerende zaken,
nagelaten door Mees Jansz alhier
overleden, zonder nakomelingen na te
laten. a) een kamer van een huis aan de
Molenplaats in de Zijde (O = Willem
Cornelisz Huyghooft; W = Willem Jansen) ƒ
80; b) 1/3 van een hoekje boomgaard,
binnen de wetering ƒ 20; c) een hoekje
boezemland binnen de wetering.
64
10-3-1694
Willem Cornelisz Ruyghooft (won. alhier) is
schuldig aan Merritje Jacobs (laatst
weduwe van Jacob Dirckse, won. alhier) ƒ
500 ten gunste van een obligatie van ƒ 500
4-6-1692, rente 3.1/2%. Als onderpand een
huis en erf in het dorp buitendijks van de
traat tot de IJssel (O = Pieter Janse Stolck;
W = Cornelis Claesse van der Geer). Haar
enige erfgenaam is Cornelis Tijsz Rolois,
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die verklaart dat de schuld is afgelost 9-101704.
65
20-5-1694
Willem Cornelisz Ruyghoofd met Merritje
Pieter Koster, won. alh en Cornelis
Willemse, Pieter Willemse en Cornelis
Willemse Ruyghooft, kinderen van voorn.
W.C.Ruyghooft, zijn schudig aan Sr. Gillis
van Braam, won. Rotterdam. ƒ 1200
wegens geleend geld. Rente ƒ 4 1/2. Als
onderpand 8 morgen land met huis, berg
en betimmering alhier in de Zijde, van de
Reuterdijk tot de landscheiding toe (O = de
kinderen van Gerrit Jacobs; W = Ary
Hendricxe). Verder 4 morgen 3 hond land
aan de westzijde van de voorn. 8 morgen
en nog een steenplaats genaamd de
Molenplaats, met ovens, loodsen, huizinge,
zellingen etc. eveneens in de Zijde Afgelost
10-5-1709
66
26-5-1694
Pietertje Jans Vonck (won. alhier) voor 1/4;
Jacob Comelisse van Vliet x Reymptje
Cornelis Vonck, won. N/Y voor 1/4; Jacob
Willemse Vonck voor hem en zijn broers en
zusters voor 1/4, en Ary Pouwels
Weggeman en Gerritje Pouwels
Weggeman (won. alhier) voor 1/4,
verkopen aan Jan Nannense (won. alhier):
a) de helft van 1 morgen 25 roeden land in
de Zijde binnen de Tiendweg, de andere
helft is van de koper; b) de helft van een
1/2 hond rijsland over de Tiendweg in de
Zijde, prijs ƒ 108.
67
26-5-1694
Neeltje Crijnen Muys, weduwe van Ary
Claes van der Geer, won. Haastrecht voor
de 1/2. Cornelis van der Geer en Cornelis
Brouwer (won. alhier) als voogden over
Adriana en Dirck Ariense van der Geer,
voor kinderen van de voorn. Ary Claesse
van der Geer, wqaarvan de moeder was
Maria Dirckse Luyt, mitsgaders de voorn.
Neeltje Claes Muys als moeder en
voogdesse, benevens de voorn. Cornelis
van der Geer alsmede voogd van het
nagelaten weeskind van wijlen Ary Claes
van der Geer, verwekt bij N.C. Muys, voor
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de andere helft, verkopen aan Teunis
Leendertse de Jongh (won. alhier) de helft
van 6 1/2 morgen land in de Cromme in de
weren van Merritge Foppe en Jan Claes
Noirlander. De andere helft is van Claes
Aryens Bruggeman. Prijs ƒ 315, plus 3
zilveren ducatons voor de 3 gemelde
weeskinderen.
68
28-5-1694
Merritje Roelen Versloot, weduwe van Jan
Harmens (won. alhier) mitsgaders Ary
Roelen Versloot, won. N/Y en Cornelis
Foppe (mr. timmeman), won. L.kerk. als
voogden over de weeskinderen van voorn.
echtpaar, verkopen aan Willem Leendertse
Cors, won. Kr/Y. 3 morgen wei- en hooiland
in 2 stukken, in een weer van 9 morgen
gemeen en onverdeelt met Cornelis Foppe
en Ariaentje Foppens, weduwe van Ary
Ariense, in de Zijde, met 1/3 part van een
huis daarop staande. Openbaar verkocht
10-3-1694. Heyman Ignatus Kievit en
Pieter Kievit, broers, heffen hun
hypotheekrecht hierop, prijs ƒ 730.
69
28-5-1694
Idem als regest nr. in 68, verkopen aan
Cornelis en Bartholomeus Gerrits Baes,
broers, won. Bergambacht. 3 morgen weien hooiland in 2 stukken, met 1/3 van een
huis daarop staande in de Zijde. Openbaar
verkocht 10-3-1694, door idem hun
hypotheekrecht erop afgestaan, prijs ƒ 500
Het 1/3 part huis is gemeen en onderdeelt
met Ary Roelen Versloot en Jan Egbertse
genaamd achter Volckjes.
70
25-7-1694
Teunis Willemse Decker en Jan Willemse
Decker, beiden, won. Gouderak mitsgaders
Jacob Bouwens Prins x Merritje Ariens
Decker, won. alhie, verkopen aan Dirck
Cornelisz (won. alhier) 1 morgen land in de
Hoge Nesse tussen Nesse wetering en
Tiendweg. Prijs ƒ 400.
71
25-8-1694
Taxatie - op verzoek van Haastrecht - van
de onroerende zaken nagelaten door
Johannes van der Geer (overleden te
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Haastrecht zonder wettige nakomelingen):
a) 1/8 van een hofstede met 1/4 morgen
land etc. in de Geer, ƒ 200; b) 1/8 van de
helft van 6 morgen 3 hond land in de
Cromme in diverse percelen, ƒ 20.
72
25-8-1694
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Pieter Cornelis Stock alhier
overleden zonder wettige nakomelingen. a)
1/3 van 3 morgen land in de Zijde, tussen
IJssel en Tiendweg, ƒ 120; b) 1/3 van 3
morgen land in de Zijde ƒ 100; c) 1/3 van
een rentebrief van ƒ 1600 ten gunste van
Gouda; d) 1/3 van een obligatie van ƒ
1012.
73
29-9-1694
Reympje Tepelius als moeder en
voogdesse van Ariaentje Rheda,
minderjarige dochter, verwekt door mr.
Leendert Rheda zal. en Hillitje Rheda,
meerderjarige dochter van voorn. Reympje,
geassisteerd door Dirck Rheda, won. alhie,
verkopen aan Huygh Evertse Rheda (won.
alhier) ieder een 1/8 part van een rentebrief
in geheel ƒ 900 dus elk ƒ 112.10.0
gepasseerd voor schout etc. van O/Y op 65-1681, ten gunste van Pieter Willemse
Vaendrager en gehypothekeerd op 11
morgen land met huis en erf. Hun aandeel
hebben zij gekregen bij het overlijden van
Jan Evertse Rheda, hun comparanten oom.
Compareerde mede Cornelis Besemer
(won. alhier) als oom en voogd van Jan
Besemer, minderjarig weeskind van Pieter
Besemer en deze verkopen aan voorn.
koper te verkopen 1/5 van 3/8 deel van de
voorn. akte, dus ƒ 62-10-0. Prijs eerste
deel ƒ 337-10-0 en teede deel ƒ 62-10-0.
74
18-2-1695
Merritje Gijsen, weduwe en boedelhoudster
van Leendert Leendertse Blonck,
mitsgaders voogdes van haar kinderen
(allen won. alhier) verkopen aan Dirck
Gijsen, haar broer (nu won. Berkenwoude)
een huis en erf, etc. in de Cromme tussen
IJssel en wetering. Verkoopster mag
levenslang in het huis blijven wonen voor
niets, prijs ƒ 150.
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75
11-3-1695
Claes van Aechen, won. Delft. Verkoopt
aan Aert Jorisse Ouweleen, won.
Gouderak. Een sandschuyt met
toebehooren en gereedschappen, zoals het
vaert en zeylt voor ƒ 675 waarvan
ontvangen ƒ 150 en de rest in termijnen.
Als onderpand de voor bedoelde schuit. Als
borgen treden op Maerten Jorisse en Dirck
Jorisse Ouweleen, broer van de koper won.
te O/Y.
76
14-3-1695
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Everard Maes, alhier overleden,
zonder wettige nakomelingen. a) 1/2 huis
en erf in het dorp, van de straat zuyt op tot
de weduwe van Jan Joosten van der Bergh
(O = Jan Cornelisse Beelt; W = Jan
Joosten Bergh), ƒ 250; b) Idem van een
huis en werfje, gelegen alsvoren van
Krijntje Sijbrants zuidwaarts op tot de dito
(O = Leendert Luyten; W = Pieter Jansz de
Gruyter); c) Idem morgen een klein huisje
in het dorp. Het erf is van de weduwe van
Leendert Janse Cors, van de straat tot de
zelling (O = voorn. weduwe; W = Dirck
Centen Schoenmaker), ƒ 40; erfpacht aan
de voorn. weduwe 1/2 van ƒ 3-10-0; d)
Idem van 5 hond weiland in de Zijde aan de
oostzijde de Kerkweg; e) Idem tegen de
Tiendweg, ƒ 100; f) idem in de bouwhuis
met berg, erf, klein schuurtje, hennepwerf
tegen de Bakwetering, van Willem Cornelis
Ruyghooft, zuidwaarts op tot de
Bakwetering (O = Annigje Willems c.s.; W =
Claes Diestenburg), ƒ 200; g) idem in 1
morgen 4 hond 20 roeden weiland, gelegen
als voren, ƒ 150; h) idem in 1 morgen 3
hond weiland ƒ 60; j) idem in 7 hond
hooiland ƒ 70; k) idem in 11 hond ƒ 70; de
laatste 6 percelen in 2 percelen samen
groot 13 morgen en belast met een
vicarierente van ƒ 21.12.0 per jaar; l) idem
2 morgen 3 hond hooiland gelegen als
voren, ƒ 100; m) idem een stuk erf met
vruchtbomen ten oosten van de Kerkweg;
n) Idem in een rentebrief van het
gemeneland groot ƒ 600; o) Idem in een
obligatie ƒ 300.
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77
22-4-1695
Dirck Aroyens Coelendouw x Merritge
Cornelis Borsje, won. Kr/Lek voor 1/8 en
Johannes Jans van der Velde x Neeltje
Cornelis Borsje (won. Kr/Y) voor 7/8,
verkopen aan Leendert Aryens Boer (nu
won. alhier) een 1/2 huis en erf met een
hoekje Kerkweg aan de Bakwetering in de
Zijde, strekkende van de weren van Jacob
Gerritse Verkaycks weduwe, westwaarts op
tot de weduwe van Everard Maes (N =
Cornelis van der Veer; Z = de halve sloot).
Bovendien verkoopt J.J. van der Velden
nog aan de koper een halve hennepwerf in
de Zijde in het penokelboesweer, een kamp
van 5 hond hooiland in hetzelfde weer, 3
hond land idem, Betaald voor het halve
huis en 14 hond land ƒ 350, contant ƒ 150
en de rest een rentebrief. Afgelost 9-121699.
78
4-5-1695
Leendert Aryens Boer (won. alhier)
verkoopt aan Willem Romeyn (secretaris
van Berkenwoude, won. alhier) 3 hond land
in de Zijde over de Tiendweg in het
Penokelboersweer (W = de Kerkweg), ƒ
30.
79
4-5-1695
Jan Joosten Quant, won. Gouderak, voor
hem en voor zijn broers en zuster.
Verkoopt aan Cornelis Claes Palesteyn
(won. alhier) a) 4 hond 67 roeden weiland
in de Hoge Nesse; b) 5 hond hooiland in de
Hoge Nesse; c) een hennepwerfje aan de
Lage weg prijs ƒ 200.
80
11-5-1695
Pietertje Pieters Vaendrager, vrouw van
Teunis Pieters Ouderkerck, nu (won. alhier)
in opdracht van haar man (volmacht 13-31690 voor notaris Johan Brouwer te
Gorinchem). Verkoopt aan Aryen Brantse
Bos (won. alhier) Een hofstede met huis,
erf, berg, schuur etc. met 18 morgen land
in de Cromme. Het is verhuurd aan Teuntje
Aryense Bos voor 9 jaar volgens
huurcedulle 18-9-1694. Prijs ƒ 1425-4-0,
contant ƒ 1175-4-0, restmet een

164

hypotheekakte. Volgt hypotheekakte.
Afgelost 2=-ll-1706, zij leeft dan nog.
81
13-5-1695
Lijsbeth Willems, weduwe en boedel
houdster van Leendert Pieters Luyt (won.
alhier) verkoopt aan Cornelis Jacobs
Timmerman (won. alhier) a) een
hennepwerf met dijk en fruitbomen in de
Cromme; b) 1 1/2 morgen land met de
"woove" en steek daarin begrepen in de
Cromme, is verhuurd aan Leendert Luyten
voor 12 jaar volgens huurcedulle 13-21695. Verkoper behoud lebenslang het
recht opde helft van de vruchten van de
fruitbomen, prijs ƒ 850.
82
31-5-1695
Annitge Cornelis, weduwe van Thijs
Thomas Rollois (won. alhier) voor de 1/2,
mitsgaders Cornelis Brouwer (substituutschout van O/Y) als Oppervoogd over de
minderjarige kinderen uit voorn. echtpaar
en Cornelis Thijsse Rollois mmeerderjarige
zoon voor de andere helf, verkopen aan
Goosen de Munter (won. alhier) Een huis
en erf met een steeg aan de westzijde van
het dorp, van de dijk noord op tot de
heining van de weduwe Pieter Cornelisse
Scheepmaker (O = de kamer van de
verkoopster; W = de kinderen van IJsbrant
Cornelis). De verkoopster heeft vrij overpad
aan de westzijde van het verkochte huis.
prijs ƒ 400.
83
16-6-1695
Ary Jans Roock (nu won. in het land van
Stein) verkoopt aan Cornelis van der Geer
(korenkoper alhier): a) een achter huis en
ef in de Cromme aan het huis van de koper
vast; b) een huisje en erf genaamd Ary
Pete huisje tegen de Bakwetering; c) 7
morgen 2 hond land in hetzelde weer van
de koper gelegen, in de Cromme; d) 3 hond
50 roeden land in het weer van de
erfgenamen van Hendrick Bastiaanse de
Graeff in de Cromme over de Tiendweg (O
= het Tuchthuisweer van Gouda). Prijs ƒ
1400 plus 4 ducatons, contant ƒ 850 plus
een obligatie.
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84
13-7-1695
Taxatie van de onroerende zaken
nagelaten door Leendert Pieters Luyt
(alhier overleden zonder wettige
nakomelingen): a) de helft van een huis,
schuur met 4 morgen land in de Cromme, ƒ
200; b) de helft van 2 morgen 1 hond land
ƒ 50; c) de helft van 2 morgen 5 hond land
ƒ 70; d) de helft van 5 morgen heel schraal
land besmet met heermoes in de Cromme
bij de Oudelandse weg ƒ 25; e) 1/2/ van 2
morgen 1 hond land idem als (d) bij de
voornoemde weg. ƒ 20.
85
13-7-1695
Taxatie op verzoek van Gouderak van de
nagelaten onroerende zaken van Pieter
Jans Steenwijck (gewoond en overleden te
Gouderak zonder nakomelingen): a) 1/4
van een klein huisje in de Hoge Nesse, is
belast met 1/4 van een schuldbekentenis
van ƒ 100 welke de weduwe als erfgenaam
daarop heeft staan, wordt minder
getaxeerd, dan de schuld die er op staat.
86
12-8-1695
Is overledeen Lijsbeth Leenderts,
nalatende 3 kinderen; nl; Jan in mei 1695 8
jaar, Leendert, verleden Kermis 1694 5 jaar
en Zijtje, in julij 1695 2 jaar, vader is
Cornelis Leendertse. Cornelis Leendertse
(won. alhier) ter ene en Leendert
Pouwelse, won. Gouderak, aangetrouwde
oom en voogd van de voornoemde
kinderen ter andere zijde. Wordt besloten
de vader partij ter ene dus, behoud de
boedel, en zorgd voor de kinderen en geeft
ieder een zilveren ducaton.
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kinderen, namelijk Marritje (PLV Lichtmis
1695 19 jaar), Pieter op 7-5-1695 16 jaar,
Maggeltje op 1-5-1695 10 jaar, Berber op
1-3-1695 8 jaar en Roelant op 25-9-1695 5
jaar. De moeder is Merritje Roelen
Versloot. De moeder (won. alhier) en
Cornelis Foppen (mr. timmerman, won.
Lekkerkerk) als neef en voogd over de
voorn. kinderen, besluiten dat zij de boedel
overneemt en de kinderen opvoedt etc.
89
19-12-1695
Reympje Willems (laatst weduwe van
Aryen Abrahamse Timmerman, won. alhier)
verkoopt aan Willem Aryense Timmerman,
haat zoon (won. alhier) de helft van een
huis en erf, op het dorp buitendjks, van de
dijk tot de IJssel (O = Joost Vassen van
Ardennen; W = Pieter Comelisse
Scheepmakers weduwe. Erfpacht de helft
van 1-8-8, ten gunste van van de Heilige
Geest. De andere helft is al van de koper.
De openbare verkoping van 11-4-1687,
prijs ƒ 900.
90
4-1-1696
Pieter Voorbrugge x Cornelia Pieters (won.
Moordrecht) verkopen aan Ary Comelisse
(won. alhier) de helft van 2 rijsakkers met
het part van het Snoeyvelt daar bij
behorende, groot 1 hond 25 roeden in de
Hoge Nesse bij de wetering, prijs ƒ 100.

87
18-9 1695
Elisabeth Willems Hol, weduwe van Joost
Schiltman (in leven schout van O/Y en
Kr/Y) en voogdes over haar kinderen (won.
alhier) verkoopt aan Cent Aryens (won.
alhier) een hypotheekakte ten laste van
Cornelis Heymense Doncker, schoenmaker
alhier, gepasseerd 22-5-1693, groot ƒ 450
wegens koop van een huis etc.

91
2-2-1696
Ary Willemse Baes (won. alhier) verkoopt
aan Jorisje Jans (weduwe van Eeuwout
Willemse Baes, won. N/Y): a) 1/4 van een
steenplaats met ovens, loodsen etc.
mitsgaders de huizingen buitendijks aan de
oostzijde daarop staande, van de Berkouse
Boezemkade noordwaarts tot de IJssel; b)
1/4 van een rijsakkertje en de zellingen
gelegen als voren, alles gemeen en
onverdeeld met THijs Janse Steenbakker,
Thijs Leendertse Pol en de koopster; c) de
helft van een schuurtje of varkenskot aan
de westzijde van het huis van de koopster,
staan op voorn. steenplaats, prijs ƒ 185.

88
18-11-1695
Is overleden Jan Harmense, nalatende 5

92
1-3-1696
Leendert Aryense Verbie (won. alhier) is
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schuldig aan de diakonie-armen alhier ƒ
800 wegens geleend geld, rente 3 1/2%.
Als onderpand 1/3 van een steenplaats met
ovens, loodsen en huisinghe, mitsgaders
1/3 van 2 morgen 4 hond 50 roeden land
achter voorn. steenplaats in de Cromme en
1/3 van de zellingen onder O/Y
93
14-3-1696
Cornelis Comelisse Broer (won. alhier) voor
de 1/2, mitsgaders Jan Ariense Roock
(won. N/Y) en Maerten Aryense Roock
(won. Gouderak) als voogden over de 3
minderjarige kinderen van voorn. CC.broer
en Marritje Aryense Roock, voor de andere
1/2, verkopen aan Maggeltje Aryense
Roock (bejaarde dochter, won. N/Y) Een
half huis met erf en 1 1/2 rijsakker in de
Cromme bij het zandpad, prijs ƒ 400 nl; ƒ
100 contant en ƒ 300 ter aflossing aan
Cornelis en Bartholomeus Gerritse Baes.
94
30-3-1696
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Leendert Pieterse Luyt,
overleden alhier, nl. de helft van 1 1/2
morgen land met de worse steeg en dijk
daaraan behorende in de Cromme, ƒ 425.
95
4-4-1696
Annetje Goosens weduwe van Leendert
Theunisse, nu won. in Hendriken Ambacht.
Verkoopt aan Aryen Cornelisse (won.
alhier) Een huis en erf in de Hoge Nesse
aan de Groenendijk tussen IJssel en
Boezem. Openbare verkoping 14-3-1696.
Hendrick Oosterlinh ontslaat dit huis van
zijn hypotheek, prijs ƒ 116.
96
1-5-1696
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jannitge Claes, alhier overleden
zonder wettige nakomelingen, nl. de helft
van een klein huisje en erf in de Hoge
Nesse en belast met een schuldbekentenis
van ƒ 100. Is minder dan de schuld die er
op staat.
97
1-5-1696
Pieter Ingens, won. Gouda, en Pieter
Voorbrugge x Cornelia Pieters, won.
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Moordrecht, verkopen aan Cornelis Ingens
(won. alhier) a) een hennepwerf in de Lage
Nesse bij de dijkwetering; b) een
weikampje als voren; c) 2 hooikampjes,
gelegen als voren; d) 2 1/2 hond hooiland
in de Wildert in de Hoge Nesse in het
Vlamingh weer; e) 2 hond in de Hoge
Nesse bij de Tiendweg, prijs ƒ 500.
98
8-5-1696
Leendert Aryense Verbie, als oom en
aangestelde voogd van de kinderen van
Cent Janse Besemer en Aryaentje Ariens
Verbie, alhier overleden. Verkoopt aan
Marritje Foppen, weduwe van Willem
Aryense Verbie (won. alhier) 1/3 van een
steenplaats met huizing, ovens, loodsen
daarop staande en 1/3 van 2 morgen 4
hond 50 roeden land achter voorn.
steenplaats, mits dat Cornelis Wiggertse
weduwe en Annitge Cornelis Ruyghooft in
het voorsch. land komen met een
boomgaardje voor de weytering, alsmede
de kinderen van Wigger van der Tack met
een hennepwerfje van dseheermoes aan
de Vlietzijde in de Geer, gemeen met de
verkoper en Marritje Foppen. Zie ook
openbare verkoping 18-1-1696, prijs ƒ 505
Ontvangt 118-5-0, en de rest met een
aflossing van de schuldrentebrief aan de
Heilige Geestarmen alhier
99
12-5-1696
Sijtje Heddes van 't Heereveen, verkoopt
aan Pieter Lourisse en Aryen Lourisse,
broers (won. Kr/Lek), een schip genaamd
een Vroesen Fary met alle toebehoren.
100
19-5-1696
Huybert Claesse van Soelen x Marie Claes
Hofflandt (won. Gouderak), Cornelis
Joosten Quant x Grietje Claes Hofflandt
(won. alhier) en Aryen Maertense
Goutkade x Stijntje Claes Hofflandt (won.
Middelburg onder Reeuwijk) elk voor 1/3
part, verkopen aam Aryen Abrahamse van
der Horde (won. Gouderak) 4 morgen land
in de Hoge Nesse, prijs ƒ 600.
101
29-5-1696
Grietje Willems (bejaarde dochter, won.
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alhier) en Neeltje Aerts, weduwe van Claes
Beuyense de Heer, won. Gouderak voor de
helft, mitsgaders Jan Joosten Quant in
opdracht van de kinderen van Theunis
Jansz voor 1/4, verkopen aan juffrouw
Helena van Thol, weduwe van Pieter Jansz
Steenwijck (won. Gouderak) 3/4 van een
huisje en erfje in de Hoge Nesse,
buitendijks, prijs ƒ 125.
102
20-6-1696
Pieter Engelen x Willempje Jans Baes
(won. Stolwijkersluis) verkopen aan Claes
Janse Baes (won. alhier) 1/7 van een
steenplaats met ovens, loodsen en een
zelling, en huizing daaraan behorende, in
de Hoge Nesse aan de Groenendijk,
mitsgaders haar paard, wagens etc.
alsmede een schuit en schouw. Verder 1/7
van 2 morgen land achter de steenplaats
voor de Lageweg en 1/7 van een
boomgaard aan de Groenendijk, prijs ƒ
505.
103
20-6-1696
Theunis Janse van der Voorde (won. te
Den Briel) verkoopt aan Jacob Janse van
der Voorde, zijn broer (won. alhier) Een half
huis en erf aan het westeinde van het dorp,
buitendijks, prijs ƒ 195 (O = de koper; W =
Willem Janse van der Voorde).
104
23-7-1696
Zijtge Aryens Zeeuw, weduwe van Roeland
Pieterse Versloot (won. alhier), verkoopt
aan mr. Jan Wijmmers, wonalhier 7 hond
13 roeden land in de Zijde in het weer van
de kinderen van Gerrit Oirckse Luyt zal.
Ligt bij de sluis, prijs ƒ 50 plus 3
achterstallige omslagen.
105
30-10-1696
Claes de Reuver (won. alhier) verkoopt aan
Abram Aryens Hoogheyt (won. alhier) een
huis en ef in de Cromme buitendijks, staat
6 jaar huur op, volgens huurcedulle 23-101696,prijs ƒ 600 waarvan ƒ 200, contant en
de rest voor de aflossing van een
schuldbekentenis ten gunste van Pieter
Comelisse op dit huis staande.
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106
23-12-1696
Jan Leendertse (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis van der Geer (won. alhier) 1
morgen land met een hennepwerfje daarin
in de Cromme in het weer van Jan Cente
Besemer zal. tegen de Tiendweg, prijs ƒ
80.
107
2-2-1697
Jan Leendertse (won. alhier) verkoopt aan
Willem Florisse de Lely (won.
Berkenwoude) 7 1/2 hond boezemland in
de Cromme in het weer Jan Centz
Besemer, tussen Oudelandse weg en
landscheiding, prijs ƒ 80.
108
23-2-1697
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Aryaentje Cente, alhier
overleden, zonder wettige nakomelingen.
a) een huis, erf, zelling in de Cromme, ƒ
250; b) de helft van 2 morgen en een
boomgaardje daarin gelegen in de Cromme
bij de Bakwetering ƒ 120; c) 5 hond weiland
in de Cromme, ƒ 80; d) 4 hond weiland in
de Cromme, ƒ 60; e) de helft van 7 hond
weiland in de Cromme, ƒ 50; f) 1/4 van een
oude vervallen kooi met hennepwerfje in de
Cromme, ƒ 20; g) een hennepwerfje in de
Cromme, ƒ 10; h) 1/2 morgen weiland
binnen de Tiendweg in de Cromme ƒ 25 i)
een klein hennepwerfje tot de Tiendweg in
de Cromme ƒ 10 j) 1 morgen hooiland tot
de Tiendweg in de Cromme, ƒ 50 k) 11
hond hooiland tot de Veenwetering in de
Cromme, ƒ 20 1) De helft van 7 hond
hooiland tot de Oudelandse weg. ƒ 5 m) De
helft van 4, 1/2 hond hooiland tot de
Oudelandse wetering ƒ 5; n) De helft van
een rentebrief van ƒ 150 gepasseerd tot
Stolwijk.
109
6-3-1697
Wegens foutieve opgaven, zijn volgende
percelen getaxeerd, die behoren bij de
eerst omliggende binnenstaande taxatie: a)
1/2 van 1/6 part van een oud huis en
reuterdijk in de Zijde, ƒ 20; b) de helft van
een hennepwerfje in de zijde, ƒ 10; c) de
helft van een stukje weiland in de Zijde 2 ƒ
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5; d) 1/4 van een stukje hooiland in de Zijde
ƒ 20.
110
8-4-1697
Jan Cornelisse van Ouderkerck (won.
Polsbroek) verkoopt aan Cornelis van der
Geer (won. alhier) 1/4 van een hofstede,
groot 8 morgen 2 hond land met huis, berg,
schuur etc. in de Geer, gemeen en
onverdeeld met de kinderen van wijlen
Willem Aertse Hol. Prijs ƒ 300.
111
21-4-1697
Maerten Jans van der Zijde (won. Kr/Y)
voor zichzelf en voor zijn broers en zusters
voor de helft, mitsfaders Govert Willemse
Versluys en Cornelis Claesse Noirlander
als voogden over de minderjarige kinderen
van Marritge Cornelis zal. en Willem Aertse
voor de andere helft, allen kleinkinderen en
erfgenamen van Lijsbeth Leenderts (alhier
overleden) verkopen aan Cornelis Aryense
Versluys en zijn broers (won. alhier): a) 5
hond 50 roeden dijkkamp land met de
halve anwaerste gespitte hennepwerf daar
in gelegen, alsmede een rijsakkertje
daaraan beboerende in de Lage Nesse
binnendijks tot de Tiendweg; b) 75 roeden
land mede in de Lage Nesse prijs ƒ 418.
112
10-5-1697
Jan Aryense Back, won. L.kerk. Verkoopt
aan Maria Jacobs Lost, weduwe van
Cornelis Aryense Back (won. alhier) de
helft van 9 morgen 4 hond land met huis,
berg, schuur, zelling en hennepwerf in de
Geer, gemeen en onverdeeld met de
koopster. 3 morgen van het verkochte land
is leenland aan de graaf van Culemborg.
O.a. bepaald dat de verkoper x Marrijtje
Peters Medelen tijdens hun leven het fruit
mogen hebben wat op het verkochte zal
groeien, ƒ 1850.
113
16-5-1697
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Cornelis Willemse Verbij (alhier
overleden), nl. 1/70 van een steenplaats
met huizinge, ovens, loodsen daarop
staande en 2 morgen 4 hond 50 roeden
land daaraan gelegen in de Cromme, ƒ 22.
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114
24-5-1697
Cornelis Claes Noirlander (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Aertse Admiraal
(won. Berkenwoude) 1 1/2 morgen
hooiland in de Cromme aan de Oudelandse
weg, prijs ƒ 100.
115
1-6-1697
Pietertje Jans Vonck (won. alhier) en Dirck
Jans Mul (won. Gouderak) verkopen aan
Jacob Comelisse van Vliet en Jan Nannens
(won. alhier) 1 morgen 25 roeden weiland
in de Zijde tot de buitenste Tiendweg, met
een huiswerfje zonder dijk en rol in de Zijde
binnen de Bakwetering, openbare verkopng
20-2-1697, prijs ƒ 330.
116
3-6-1697
Thijs Jacobs Cool en Jacob Jacobse van
Bueren als executeurs van het testament
van Jacob Pieterse Cool (won. Stolwijk)
verkopen aan Cornelis Janse Mul (won.
alhier) als universeel erfgenaam van
Aryaentje Centen, zijn overleden vrouw, die
weduwe was van Jacob Pieterse Cool
voornoemd, een 1/2 huis en erf met
hooiberg met omtrent de helft van 7
morgen 3 hond hooi- en weiland daarachter
gelegen, mitsgaders het gedeelte van de
zelling daarvoor gelegen, alles gemeen met
de kopers en Jan Crijnen c.s. Verder de
helft van een boomgaardje ten oosten van
voornoemd huis in de Cromme, prijs ƒ
1000.
117
7-8-1697
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Maggeltje Ariens Roock (te N/Y
overleden), op verzoek van N/Y. a) 1/2 huis
en erf plus 1 1/2 rijsakker in de Cromme ƒ
100; b) de helft van een stuk land,
genaamd De Quaeck, gemeen met Jan
Ariense Roock. Int geheel groot 2 morgen
in de Cromme ƒ 100; c) de helft van 1
morgen 75 roeden hooiland gemeen
gelegen als in (b), ƒ 40; d) de helft van 1
morgen 3 hond hooiland, ƒ 40.
118
21-8-1697
Aryen Zijmons Verschoor (won. alhier)
verkoopt aan Niesje Aryense zijn moeder
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(won. alhier) 3 hond hooiland in de
Cromme binnen het oude land en nog 14
hond hooiland in de Cromme aan de
Oudelanse weg.
119
1-9-1697
Dirck Snoeyen Hartcroon (won. alhier) is
schuldig aan Cornelis van der feer (won.
alhier) ƒ 600 in verband met leverantie van
tarwe, rente is ƒ 2. Als onderpand een huis
en erf waar hij in woont in de Lage Nesse
buitendijks, verder een schuur en ef, in de
Lage Nesse en nog enige rijsakkertjes,
groot 1 1/2 hond in de Hoge Nesse. Als
kant aantekening staat; Annietje Jans
weduwe en boedel houdster van Dirck
Snoeyen Hartcroon en dus debiteur van
deze schuldbekentenis, stelt tot meedere
zekerheid als onderpand; 2 morgen 1 1/2
hond land in de Lage Nesse over de
Veenwetering, verder 2 hennepwerfjes en
dijk buitendijks. Dit volgens akte 29-101702 voor schout en heemraden. Vervolg
kantekening; Cornelis Claasz van der Geer
verklaard bedrag plus 20 maanden
achterstallige rente ontvangen te hebben
28-5-1704.
120
4-9-1697
Taxatie van de nagelaten goederen van
Pieter Cornelisse, alhier overleden. a) een
oud vervallen huisje met erfje en hoekje
reuterdijk in de Lage Nesse, ƒ 40; b) een
hennepwerf met boomgaard in de Lage
Nesse ƒ 15; c) 2 morgen land tot de
Tiendweg ƒ 200; d) 2 morgen land in de
Wildert bij de Veenwetering ƒ40; e) een
gedeelte van een huis, hoekje werf
buitendijks ƒ 35; f) een hoekje hennepwerf,
over de dijkwetering ƒ 5; g) 2 morgen 2
hond 85 roeden land bij de Tiendweg in de
Lage Nesse; h) 1/3 van 11 hond land in de
Hoge Nesse, ƒ 5; i) 1 morgen land met
risakker daar in, in de Hoge Nesse ƒ 10 j) 3
rijsakkertjes 4 hond 80 roed ƒ 25 k) 1 hond
20 roeden rijsakkertje in de Essense
Boezem, ƒ 10 1) een rentebrief van ƒ 400
op zijn naam 27-1-1693.
121
3-10-1697
Cornelis Claesse Palesteyn (won. alhier)
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verkoopt aan Jan Claasse Palesteyn (zijn
broer won. alhier) a) 10 1/2 hond land plus
1/4 van een huis, schuur etc. in de Lage
Nesse gemeen met de koper; b) 3 morgen
1 1/2 hond land in de Wildert in de Lage
Nesse gemeen met de koper; c) 2 morgen
land in het Aelbert de Molenaer weer, met
een 1/2 achterhuis, gelegen als voren; d) 4
morgen 1 hond land in de Hoge Nesse bij
de Lageweg; e) 3 morgen land, gelegen als
voren, genaamd het Cornelis Dircks land; f)
4 1/2 hond weiland gelegen als voren; g) 5
hond hooiland in de Hoge Nesse bij de
Veenwetering. Tevens nog enige
meubeleen en beesten en
bouwgereedschappen, etc. Prijs ƒ 925.
122
7-10-1697
Crijn Thijsse Verspeuy, won.
Stolwijkersluys. Verkoopt aan Ary Abramse
van der Horde (won. Gouderak) 4 1/2 hond
hooiland in de Hoge Nesse, prijs ƒ 100.
123
23-10-1697
Arie Thijsse Crom, weduwnaar en
erfgenaam van Theuntje Jacobs en
Maarten Gerritse Verkayk x Marta Aris
Crom, enige dochter van voorn. A.T. Crom
(won. Benedenberg onder Bergambacht),
zijn schuldig aan de Heilige Geestarmen
van Berkenwoude ƒ 500 wegens geleend
geld, rente 3 1/2%. Als onderpand een
hofstede, groot 9 morgen 2 hond 40 roeden
land, met huis berg, schuur etc. in de
Cromme. Afgelost 12-5-1725.
124
30-10-1697
Merritje Aryens, weduwe en erfgenaam van
Willem Willemse Versluys en voogdesse
van, haar minderjarige kinderen (won.
alhier) Is schuldig aan Cornelis van der
Geer (won. alhier) ƒ 500 wegens geleend
geld, rente 4%. Als onderpand 9 hond 70
roeden weiland in de Lage Nesse, bij de
Tiendweg. Verder 7 hond 50 roeden
hooiland in de Lage Nesse en nog een huis
en erf, waarin hij woont, alles in hetzelde
weer land.
125
13-11-1697
Taxatie op verzoek van de naaste vrienden

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

van Maria Claes Palesteyn, van, haar
nagelaten onroerende zaken (zij is
overleden te Noord-Polsbroek): a) 1/8 van
een huis en erf in de Lage Nesse, tussen
de IJssel en wetering ƒ 25; b) de helft van 1
1/2 morgen land in de Lage Nesse tot de
Tiendweg, ƒ 75; c) de helft van 3 morgen 3
hond land in de Lage Nesse van de
Tiendweg af, ƒ 100; d) de helft van 1
morgen land in de Lage Nesse van de
Veenwetering af, ƒ 25; e) de helft van 1/2
morgen land in de Lage Nesse in de
Wildert ƒ 10.
126
5-12-1697
Is overleden Jannetje Theunis, nalatende 2
kinderen; nl. Trijntje Jan, op 31-12-1698 16
jaar en Theunis Jans 8 dagen voor
Ouderkerk Kermis feieweest 9 jaar. De
vader is Jan Huygen. Jan Huygen (won.
alhier) ter ene en Hendrick Comelisse
Opschoor en Cornelis Aryense (won.
alhier) voogden over voorn. kinderen ter
andere zijde, komen overeen, dat de vader
de boedel behoudt. De kinderen krijgen
moeders kleeren en worden onderhouden
tot hun 25e jaar of eerder bij huwelijk.
Bovendien krijgt elk kind dan 2 zilveren
ducatons.
127
7-12-1697
Is overleden Pieter Wiggertse, nalatende 4
kinderen; nl. Wigger, mei 1697 13 jaar,
Eechje, 8 dagen voor kermis 11 jaar,
Merritje, 26 dec. 1697 9 jaar, en Pieter,
verleden Ouderkerkse kermis 1697 6 jaar.
De moeder is Cornelia Leendertse Verbie.
Cornelia Leendertse Verbie (won. alhier)
ter ene en Ary Wiggerts (won. alhier) oom
en voogd over de voorn. kinderen ter
andere zijde. Wordt besloten, zij behoud
alles, zal de kinderen onderhouden etc. tot
hun 25e jaar of eerder bij huwelijk, dan
krijgt ieder kind 2 zilveren ducatons.
128
16-1-1698
Neeltje Leendertse, weduwe van Willem
Claes Verhoeff, won. Gouderak voor, haar
zelf en als voogdesse van haar
minderjarige kinderen, mitsgaders Renger
Willems Verhoeff, Willem Willemse
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Verhoeff, won. Gouderak, Pleuntje
Engelen, weduwe van Pieter Willemse
Verhoeff, won. Stolwijkersluys, Claes
Willemse ver Hoeff (won. N/Y), Engebrecht
Claes (won. N/Y), Jielis Jacobs Boreel
(won. Moordrecht) x Maria Willems
Verhoeff, elk voor hen zelf en voornoemde
Engebrecht, Claes en Willem Verhoeff in
opdracht van Theunis Willemse Verhoeff,
volgens akte 31-10-1675 te N/Y voor
schout en heemraden. Alle Voorkinderen
en erfgenamen van de voorn. Willem Claes
Verhoeff, verkopen aan Claes Jans van
Herck (jongeman) (won. alhier) Een
kampboezem land van 8 hond 50 roeden in
de Hoge Nesse tussen Boezem en
Dijkwetering. Verder 3 hond buitenland met
een hoekje rietveld van 10 roeden in de
Hoge Nesse, ƒ 505.
129
20-2-1698
Cornelis Andries Timmerman en Ary
Andries Timmerman, broers en tevens voor
Aryaentje Andries en Johannes Andries,
hun zuster en broer, verkopen aan Neeltje
Pieters, weduwe van Cent Aryense Backer,
hun comparanten tantwe (won. alhier) De
helft can een afgekavelt huis en erf, in het
dorp buitendijks, van de straat af tot de
IJssel (O = het gemenelands steigerpad; W
= Pieter Janse Stolck).
130
28-2-1698
Aryen Govertsz van der Horst x Cornelia
Cornelis Borsje (won. alhier) verkopen aan
ds. Cornelis van Beveren (predikant alhier)
en Joost Vasse van Ardennen (won. alhier)
4 hond hooiland in de Zijde over de
Tiendweg (W = de Kerkweg). Openbare
verkoping 23-12-1697, prijs ƒ 125.
131
28-2-1698
Dezelfde verkopers als in regest nr. 130
verkopen aan mr, Jan van Wijmers (won.
alhier) 4 hond hooiland in de Zijde (W = de
Kerkweg), verder 1 morgen hennepwerf als
voren. Openbare verkoping 23-12-1697,
prijs ƒ 88.
132
28-2-1698
Dezelfde verkopers als in regest nr. 130
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verkopen aan Cornelis van der Geer (won.
alhier) 8 hond weiland in de Zijde, binnen
de Tiendweg (W = de Kerkweg). Verder 4
hond hennepwerf als voren. Openbaar
verkocht 23-12-1697. Prijs ƒ 299-14-8.
133
1-5-1698
Op verzoek van Gouderak, taxayie van de
nagelaten onroerende zaken van Aryaentje
Cornelis, vrouw van Maerten Ariense
Roock (te Gouderak overleden): a) de helft
van een zelling in de Hoge Nesse van ƒ
100.
134
14-5-1698
Merritje Jacobs, laatst weduwe van Jacob
Oircks, Pieter Jans en Aryen Janse te
samen voor de helft, Pieter, Jacob,
Aryaentje, Claesje, Cornelis, Neeltje
Ingens, Jan Aryens, Cornelis Aryens,
Merritje Foppen en Cornelis Cornelisse
Harder x Cornelia Foppen, te samen voor
de andere helft, alle erfgenamen van Pieter
Cornelisse (alhier overleden, verkopen aan
Ary Willemse Decker (won. alhier) Eeb
huis, schuur, boomgaard in de Lage Nesse,
tussen de IJssel en de sloot. Verder een
boomgaardje gelegen idem en een
boomgaardje en rijsakkertje tussen de
dijkwetering en de sloot. Een hoekje
reuterdijk, gelegen idem, openb. verkoping
18-1-1698, prijs ƒ 250.
135
14-5-1698
Idem als regest nr. in 134, verkopen aan
Cent Aryense (won. alhier) 2 morgen
weiland in de Lage Nesse, tussen
Bakwetering en Tiendweg. Verder een
hennepwerf als voren. Openbare verkoping
18-1-1698, prijs ƒ 830.
136
14-5-1698
Idem als regest nr. in 134, verkopen aan
hendrick Aryense Back en Jacob Ingens
(won. alhier) 2 morgen hooiland in de Lage
Nesse in de Wildert bij de Veenwetering. Is
leenland en moeten de Dam krijgen.
Openbare verkoping 18-1-1698, prijs ƒ 232.
137
14-5-1698
Idem als regest nr. in 134, verkopen aan
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Jan Claes Palesteyn (won. alhier) 14 hond
86 roeden land, in de Lage Nesse bij de
Tiendweg, verder een hennepwerfje
gelegen als voren, prijs ƒ 525.
138
14-5-1698
Idem als regest nr. in 134, verkopen aan
Cornelis Ingens (won. alhier) 1/3 van 11
hond land in de Hoge Nesse, verder 1
morgen gelegen als voren, prijs ƒ 60.
139
14-5-1698
Idem als regest nr. in akte 134, verkopen
aan Theunis Rengerse en Cornelis
Rengertse broers (won. alhier) 3 rijsakkers
in de boezem in de Hoge Nesse in een
weer in de Wildert, in de verponding 2 hond
50 roede.
140
14-5-1698
Idem als regest nr. in 134, verkopen aan
Cent Aryense (won. alhier): a) Een nieuwe
akker in de Hoge Nesse vanaf de
dijkwetering; b) een akkertje in de oude
kooi; c) een akkertje aan de dijk met dijk en
reuterdijk; d) een rijsakkertje als voren
gelegen in de boezem van de Hoge Nesse
in het Pieter Crijnen viertel, in de
verponding voor 3 hond 50 roede, prijs ƒ
323.
141
14-5-1698
Cent Aryens wqon. alhier Verkoopt aan
Hendrick Janse won. mede alhier Een
rijsakkertje met dijk en reuterdijk zie regest
nr. 140, prijs ƒ 52.
142
14-5-1698
Mees van der Hoeck x Eegje Jacobs
Verspeuy, won. Gouda, verkopen aan
Frans Aryense van Esch, Cornelis Aryense
Versluys, Cent Aryense Verckedrijver en
Cornelis Aryense de Jonge (broers) won.
alle alhier 2 morgen weiland in de Lage
Nersse. O.A. te onderhouden de
Molenkade tussen de Molen. Openbare
verkoping 14-2-1698, prijs ƒ 650.
143
14-5-1698
Idem als regest nr. in 142), verkopen aan
Maerten Pieterse Hartkoorn (won. in Laag
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Blokland) en Dirck Snoeyen Hartcroon
(won. alhier) 2 morgen 1 1/2 hond land in
de Lage Nesse over de Veenwetering.
Verder 2 hennepwerfjes en dijk daarvoor
gelegen in de Wildert. Prijs ƒ 210.
144
24-5-1698
Trijntje Hendricxe, weduwe van Claes
Joppen, won. Alblas, Aryen Snoeyen x
Neeltje Claes, won. Kr/Y en Cornelis
Roelen x IJda Claes, won. Alblas, verkopen
aan Claes Foppen Diestenburg en Dirck
Barentse van der Dusse (won. alhier) 1
morgen hooiland met de Korte Kerkweg
daaraan behorende in de Zijde over de
Oudelandse weg. Verder de helft van twee
elsakkertjes en de helft van 2
hennepwerfjes, groot 75 roede, gelegen als
voren aan de Veenwetering, prijs ƒ 25.
145
24-5-1698
Idem als regest nr. akte 144, verkopen aan
Cornelis Theunisse Lagewaert (won. alhier)
1 morgen hooiland in de Zijde ten zuiden
van de Oudelandse weg (W = de
Kerkweg). Idem de helft van 2 elsakkertjes
met de helft van 2 hennepwerfjes van 75
roeden gelegen als voren, prijs ƒ 18.
146
24-5-1698
Idem als regest nr. 144, verkopen aan
Barent Centen en Dirck Centen (broers)
(won. alhier) 1 1/2 hond griending in de
Zijde. Openbare verkoping 29-1-1689, prijs
ƒ 95.
147
24-5-1698
Idem als regest nr. 144, verkopen aan ds.
Cornelis van Beveren (predikant alhier),
Willem Romeyn en Joost Vasse van
Ardennen (won. alhier) 4 1/2 hond hooiland
met elsakkertje en Kerkweg in de Zijde
over de Tiendweg (W = de Kerkweg). prijs
ƒ 135.
148
24-5-1698
Idem als regest nr. in 144, verkopen aan
Cornelis Vasse van Ardennen (won. alhier)
8 hond weiland in de Zijde, prijs ƒ 550.
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149
24-5-1698
Cornelis van der Geer (won. alhier)
verkoopt aan Barent Centen en Dirck
Centen (broers, won. alhier) 2 1/2 hond
hooiland in de Zijde tot de Veenwetering,
verder een elsakkertje als voren, ƒ 125.
150
25-5-1698
Cornelis Janse Hofflant (won. Kr/Y) voor de
helft en Cornelis Pieterse Noorlander (won.
alhier) - voor hemzelf en voor Jan Pieterse
Noirlander zijn broer - voor de andere helft
verkopen aan Willem Aryense Decker
(won. alhier) een huis en erf etc. in de
Geer, tussen IJssel en Bakwetering. Is een
huur van 29 jaar, prijs ƒ 280 waarvan ƒ 140
contant en de rest als obligatie.
151
29-5-1698
mr. Adriaan van Stavel (won. aan de
Waddinxveense brug) verkoopt aan mr.
Dirck Duyvendijk (won. alhier) Een
boomgaard van een 1/2 hond in de Zijde
voor de backwetering, prijs ƒ 150.
152
16-7-1698
Cornelis van der Geer (won. alhier)
verkoopt aan Jan Jacobse Blom (won.
Puttershoek) een kromsteven schuit met
alle toebehoren. Prijs ƒ 850.
153
24-7-1698
Pieter Hendricxe van Staal (won. alhier) in
opdracht van Jan van den Tempel,
Leendert van den Tempel, Cornelis van der
Geer x Pieternella van der Tempel, Samuel
Guldemont x Cornelia van den Tempel, en
voorn. Samuel Guldemont en Catharina
van den Tempel in opdracht van Petrus
Guldemot (nu uitlandig) x de voorn.
Catharina van den Tempel - de volmacht
gepasseerd op het lands schip Schiedam,
gecommandeerd door kapitein Willem
baron van Wassenaar, 16-12-1697 -,
mitsgaders nog ds. Petrus Kruit (predikant
te Hazerswoude) zo voor dezelve als voor
sr. Jacobus de Lange (koopman te
Maassluis) in functie als administrateur van
de goederen van Pieter van den Tempel
(nu in Oost-Indië) en in die hoedanigheid,
allen kinderen en enige universele
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erfgenamen van Salomon van den Tempel
en Alida Kruit, in leven echtelieden te
Rotterdam. (Zie voor de volmacht 17-71698 en 20-7-1698 te Rotterdam voor
notaris Johan van de Pavoort). Verkopen
aan mr. Jacob Muis de Braauw (?), heer
van Kethel en ontvanger van de
gemenelandsmiddelen te Rotterdam, een
losrentebrief ten gunste van het gewest
Holland d.d. 6-6-1649, de voornoemde
Salomon van den Tempel aanbestorven
door overlijden van zijn vader Jan Salomon
van den Tempel, sprekende ten gunste van
dezelfde Jan Salomon van den Tempel,
groot ƒ 100 fol. 6103. Prijs ƒ 920.
154
20-8-1698
Pieter Jansz Mul (bejaarde jongeman won.
alhier) is schuldig aan Cornelis Jansz Mul
zijn broer ƒ 500 wegens geleend geld,
rente 3 1/2%. Als onderpand een hoekje
neuterdijk in de Zijde, een hennepwerfje in
de Zijde, weikamp in de Zijde binnen de
Tiendweg en 1/6 vn een huis en erf waar hij
in woond in de Zijde (O = de comparant; W
= Cornelis Janse Mul). Op 15-5-1699 is
een gedeelte afgelost, geheel afgelost 257-1725.
155
14-9-1698
Jasper Pieterse Lans (won. Kr/Y) verkoopt
aan Joost Vasse van Ardennen (mr.
timmerman won. alhier) 5 hond hooiland
met een elsakkertje daarin begrepen in de
Zijde (O = de Kerkweg, Prijs ƒ 24.
156
3-11-1698
Annetje Dircks Keizer, weduwe van Pieter
Jansz Brouwer (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Comelisse Volkert (mede won.
alhier) een werf of nu wel een tuin of
boomgaard in de Zijde overde dijkwetering
Is door, haar man zal. gekocht van Dirck
Ariens Hijzelendoorn x Ariaantje Willems
Keizer, prijs ƒ 206.
157
8-11-1698
Willem Romeyn (secretaris te
Berkenwoude) in opdracht van Adriaan
Veth (schout van dit ambacht) (volmacht
28-10-1698 te Den Haag voor notaris H.

173

Fabri) verkoopt aan Aert Hendricxe
Hulsman (won. alhier) een huis en erf in het
Oosteinde van het dorp, buitendijks - prijs ƒ
1090 - van de straat tot de IJssel (O =
Teunis Cornelisse Volckert; W = Jan
Nannense).
158
17-11-1698
Dirck Ariens Coelendouw x Merritje
Cornelis Borsje (won. Kr/Lek) verkoopt aan
mr. Johan van Wijmers. (won. alhier) Een
hennepakker in de Zijde van de Tiendweg
af, en een hennepwerf idem gelegen.
Verder een hooikamp in de Zijde en een
hooikamp eveneens in de Zijde. In de
verponding 14 hond in totaal, prijs ƒ 265-20.
159
3-12-1698
Taxatie - op verzoek van de naaste
vrienden van Gerrit Willemse den Hoed van diens nagelaten onroerende zaken
(overleden in Noord-Polsbroek): a) 1/8 van
een huis in de Lage Nesse, ƒ 25; b) de helft
van 1 1/2 morgen land in de Lage Nesse
tot de Tiendweg, ƒ 75; c) de helft van 3
morgen 3 hond hooiland in de Lage Nesse
over de Tiendweg ƒ 100; d) de helft van 1
morgen land in de Lage Nesse in de
Wildert, ƒ 25; e) de helft van 1/2 morgen
land in de Lage Nesse in de Wildert, ƒ 10.
160
21-1-1699
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Pieter Janse: een huisje en erf
in de Zijde, van de dijk zuid op tot Ary
Symons Verschoor en de weduwe van
Cent de Bakker (O = Ary Balden; W =
Gerrit Janse, voor ƒ 25.
161
10-1-1699
Taxatie - op verzoek van Gouderak - van
de nagelaten onroerende zaken van Jan
IJsbrantse Kors (overleden te Gouderak
zonder wettige nakomelingen): a) een
hofstede, groot 7 morgen 3 hond land in de
Hoge Nesse, ƒ 375; b) 2 morgen weiland
tot de Tiendweg in de Hoge Nesse, ƒ 80; c)
1 1/2 morgen hooiland (W = de
voornoemde hofstede in de Hoge Nesse) ƒ

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

174

60; d) 3 morgen hooiland (W = de
hofstede) in de Hoge Nesse, ƒ 120.

in het geheel 30 roeden in de Cromme ten
oosten de Vliet, prijs ƒ 50.

162
21-1-1699
Taxatie - op verzoek van Rotterdam - van
de nagelaten onroerende zaken van
Helena van Pol, in leven vrouw van
Jacobus de Jong, (overleden te Rotterdam
zonder wettige nakomelingen): een huisje
en erf in de Hoge Nesse, ƒ 40.

167
13-4-1699
Pieter Jans Pols (won. alhier) verkoopt aan
Cent Ariens (mede won. alhier) 1 morgen
Boezem land in de Nesseboezem, prijs ƒ
375, en een zilveren ducaton voor de
verkopers zoon.

163
12-3-1699
Gosen de Munter (won. alhier) is schuldig
aan Pieter Pieterse Engel en Barend
Centen (won. alhier) ƒ 400 in verband met
2 obligaties van elk ƒ 200 30-5-1695 voor
notaris Cornelis Brouwer, rente 4%, doch
indien over tijd dan 5%. Als onderpand een
huis en erf in het dorp buitendijks van de
dijk tot IJssel (O = Pieter Cornelis weduwe;
W = Brand Cornelis).
164
29-3-1699
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Lijsbeth Willems (overleden
alhier) op verzoek van de erfgenamen: a)
een huis, schuur, berg, met 4 morgen land
in de Cromme bij de Kleine wetering, ƒ
300; b) 2 morgen 1 hond land, gelegen
idem, tot de Tiendweg voor ƒ 100; c) 2
morgen 5 hond land gelegen idem tot de
Tiendweg ƒ 100; d) 5 morgen heel schraal
land met heermoes, gelegen idem tot de
Oudelandse weg, ƒ 40; e) 2 morgen 1 hond
land heel schraal en met heermoes, van de
Oudelandse weg gelegen idem ƒ 30.
165
29-3-1699
Taxatie - op verzoek van Ca/Y - van de
nagelaten onroerende zaken van Ariaantje
Jans (laatst weduwe van Aryen Eeuwouts,
te Ca/Y overleden) de helft van 1/3 in 1/4
part van een zelling in de Cromme
buitendijks, ƒ 1-5-0.
166
1-4-1699
Cornelia Leendertse (vrouw van Jan
Lingen, door haar man gemachtigd tot het
doen van dergelijke zaken in het algemeen)
verkoopt aan Cornelis Gerritsz de Jong
(mede won. alhier) 1/4 van een werfje groot

168
17-4-1699
Jan Ariense Baes en Jan Dirckse Beyers x
Weintje Ariens Baes, verkopen aan Gerrit
Krijnen (won. alhier) 5 1/2/ hond hooiland in
de Hoge Nesse benevens een lantsing met
Essen verplant. Is openbaar verkocht, prijs
ƒ 80.
169
17-4-1699
Idem als regest nr. 168, verkopen aan Ary
Abramse van der Horde, won. Gouderak 8
hond weiland in de Hoge Nesse tussen
Tiendweg en Nessewetering, is openbaar
verkocht, prijs ƒ 500.
170
17-4-1699
Idem als regest nr. 168, verkopen aan
Teunis Reyen (won. alhier) 5 hond hooiland
in de Hoge Nesse tussen Veenwetering en
kampsloot. Verder 5 1/2 hond weiland in de
Hoge Nesse tussen voornoemde wetering
en 3 1/2 hond weiland in de Hoge Nesse.
Verkocht op 30-1-1699, Prijs ƒ 800.
171
17-4-1699
Idem als regest nr. 168, verkopen aan Jan,
Goris en Daam Ariense Jongeneel 1 1/2
hond huiswerfje in de Hoge Nesse, tussen
wetering en Oudedijk, prijs ƒ 258.
172
17-4-1699
Idem als regest nr. 168, verkopen aan
Pieter Jans Pols (won. alhier) een werf en
kamphooiland, groot 4 hond in de Hoge
Nesse, tussen de dijk en Boezemwetering,
prijs ƒ 270.
173
17-4-1699
Idem als regest nr. 168, verkopen aan Aart
Hendricxe Huirman (won. alhier) 325
roeden boezemland in de Hoge Nesse,
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tussen Boezemwetering en Dijksloot en de
helft van een stukje rietveld van 4 1/2 roe.
Prijs ƒ 367.
174
17-4-1699
Claas Diestenburg en Jan Claesse
Noirlander, Heilige Geestarmmeesters
alhier en in die hoedanigheid erfgenamen
van wijlen Dirck Jacobse, verkopen aan Ary
Cornelis Dircksz (won. alhier) een huisje en
erfje in de Nesseboezem bij de
Boezemsluis bij de Vliet, prijs ƒ 40.
175
4-5-1699
Hendrick Cornelisse op 't Schoor (won.
alhier) zoon en enige erfgenaam van zijn
vader Cornelis Janse op 't Schoor (aan wie
de navolgende bij kavelcedulle voor schout
en heemraden alhier op 3-9-1649
gepasseerd is aanbedeeld). Verkoopt aan
Cornelis Janse Mul (won. alhier) De
hofstede groot 12 morgen met huis,
boomgaard etc. in de Zijde, van de
landscheiding tot de IJssel (O = de
kinderen van Cornelis Janse Stolck; W =
Jan Jansz Mul), prijs ƒ 5550.
176
4-5-1699
Hendrick Cornelisse op 't Schoor, enige
nagelaten zoon en erfgenaam van zijn
vader, Cornelis Jans op 't Schoor en
Neeltje Cornelis en volgens kavelcedulle
voor schout en heemraden alhier op 3-91649 gepasseerd voor de ene helft en nog
alsmede erfgenaam van zijn comparants
tante Ariaantje Jansdr op 't Schoor voor 1/4
en zulks te samen voor 3/4; juffrouw
Barbara Vreghemeus weduwe van
Leonardus Groenewegen, in leven
predikant te Amsterdam, in hoedanigheid
als door de weeskamer van Amsterdam
gestelde voogdes over haar minderjarige
kinderen, verwekt bij voorn. Groenewegen,
die een zoon en mede erfgenaam was van
Barbara Jansdr, op 't Schoor, en uit dien
hoofde alsmede erfgenaam voor de voorn.
Ariaantje Jans voor 1/8 part, zijnde zij
juffrouw comparante geassisteerd met
Anthoni Vreghemeus, predikant te
Haastrecht. Nog Pieter Willemse
Vaandrager x Elisabeth Groenewegen,
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mitsgaders zoveel als nodig, deselve
Elisabeth Groenewegen die een dochter en
mede erfgenaam is van de voorn. Barbara
Jans en met dien hoofde mede erfgenaam
van Ariaantje Jans meer genoemd voor het
resteerende 1/8 part, verkopen aan Jan
Ariense Wegman (won. alhier) 6 morgen
wei- en hooiland en hennepland in de Zijde,
openbaar verkocht 7-1-1699, prijs ƒ 2335.
177
13-5-1699
Jan Tijsse, zoon van Tijs IJsbrantse Kors;
Goosen Maertens, Jan Maertens, Gerrit
Maertens en Joris Maertens en Tijs
Maertens (voor deze laatste akte van
volmacht 7-12-1698 voor notaris De Lange)
kinderen van Maerten Gosens en Ariaantje
IJsbrantse Kors, Hendrick Steenwijk x
Jaapje Damen, Claas Pieterse Weyop x
Maritje Damen, Jan Pieterse Matthei x
Marigje Damen, Jan Maartense Groenland
en Hendrick Janse Steenwijk als voogden
van Jan Hendricxe, zoon van Hendrick
Janse den Haan x Maritje Damen, kinderen
van Daam Harmense x Maritje Isbrantse
Kors; Nog de voorn. Jan Maartense
Groenland en Hendrick Janse Steenwijk als
voogden over Cornelis Maartense. Wijders
alle de comparanten, gezamentlijk als
vervangende voor Jacob van Douwen x
Lijsbeth Maartens, kinderen van Maarten
IJsbrantse Kors; Welke Tijs, Ariaantje,
Maritje en Maarten IJsbrantse Kors, broer
en zusters resp. zijn geweest van Jan
IJsbrantse Kors (te Gouderak overleden),
en in die hoedanigheid enige erfgenamen
van de voorn. Jan IJsbrantse Kors, volgens
testament 22-4-1697 voor notaris Pieter de
Lange, verkopen aan Pieter Janse Pols
(won. alhier) De Hofstede groot 7 morgen 3
hond land in de Hoge Nesse. Verder een
kamp weiland in de Hoge Nesse tot de
Veenwetering. Tenslotte een kamp weiland
gelegen als voren tussen de wetering en
landscheiding, alles te verongelden voor 13
morgen 4 hond 50 roede. Openbaar
verkocht 4-2-1699 Prijs ƒ 3050.
178
13-5-1699
Wigger Barendsz (won. Gouderak)
verkoopt aan Gerrit Krijnen (won. alhier) 3
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morgen 1 hond 66 roeden 8 voet zo wei,
hooi als hennepland in de Hoge Nesse,
tussen de IJssel en Veenwetering, prijs ƒ
884. Hij tekent als Wigger Barentse van der
Dus.
179
21-5-1699
Huibert Willemse en Jan Willemse in
opdracht van hun moeder Teuntje Huiberts,
weduwe van Willem Ary Symonse, zo als
erfgenamen van Hendrickje Jans hare
Meuye, als uit hoofde van koop volgens
eigendomsbewijzen d.d. 5-6-1680 en 16-61690 alhier gepasseerd voor 6 morgen 2
hond 50 roede. Nog dezelve comparanten
in hun privé alsmede erfgenamen van hun
vader, te weten Huibert Willemse voor 137
roeden 6 voet en Jan Willemse mede voor
137 roeden 6 voet. Tevens ten gunste van
Antony Dirckse van Aakelen (?) x Neeltje
Willems voor gelijke 137 roeden 6 voet,
nog de voorn. Huibert Willems voor 34
roeden 4 1/2 voet, Jan Willems voor idem
en Cornelis Janse Krijnen voor idem en
laatstelijk nog dezelve Huibert Willems en
Willem Leendertse Kors als voogden voor
de minderjarige kinderen van Neeltje
Willems, insgelijks voor 34 roeden 4 1/2
voet. Zulks zo met hun vieren voor 137
roeden 6 voet, hun opgekomen door het
overlijden van Cornelis Willemse, volgens
diens testament 8-9-1689 te Ca/Y notaris
E. Maes en dientengevolge in het geheel
eigenaars van het te verkopen goed,
verkopen aan Adriaan Wittert den Ouden
(koopman te Rotterdam) een woning groot
7 morgen 2 hond land, prijs ƒ 1943.6.10.
180
27-6-1699
Gerrit Velsenaar (won. Groote Lindt)
verkoopt aan Ary Comelisse Jongebreur
(won. aan de 's-Gravenweg) een woning,
groot 27 morgen 3 hond met huis, schuur,
berg, etc. in de Hoge Nesse en Lage
Nesse. Was hem aanbestorven uit zijn
moeders boedel. Prijs ƒ 2200 contant en
een rentebrief van ƒ 7200, volgt de
rentebrief, met rente van 4%, afgelost 8-101704.
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181
4-7-1699
Jan Gerritse Luyt (won. Delfshaven)
verkoopt aan Pieter Janse Stolck (won.
alhier) de westhelft van een schuur en erf,
mitsgaders de gang aan de westzijde
daarvan in het dorp, buitendijks. is hem
aanbedeeld bij scheiding tussen hem en
zijn broers en zusters, prijs ƒ 330, en 3
ducatons voor verkopers zoontje. De
schuur is van de dijk af tot de IJssel (O =
de wederhelft; W = Teunis Comelisse
Volckert).
182
11-7-1699
Jacob de Jong (won. Rotterdam,
weduwnaar en erfgenaam van Helena van
Tol, te voren weduwe en geïnstitueerde
erfgenaam van Pieter Steenwijk) verkoopt
aan Joris, Anton en Jan Ariens Puts, een
huisje en erfje in de Hoge Nesse.
Openbaar verkocht 6-1-1699, prijs ƒ 300.
183
28-8-1699
mr. Jan van Wijmers (chirurgijn alhier)
verkoopt aan Jan Gijsen (won. alhier) 8
hond land in de Cromme tussen de oude
landweg en de Veenwetering, prijs ƒ 70.
184
16-9-1699
Teunis Crijnen Lagewaard (won. alhier) in
opdracht van Pieter Janse Mul en Jan
Pieterse x Maartje Jans, mitsgaders deze
Maartje Jans, enige ergenaam van Lijsbeth
Willems (in leven weduwe van Leendert
Pieterse Lint)(volmacht 15-5-1699 alhier
voor notaris Guldemont). Te kennen
gevende hij comparant, dat zijn
voornoemde principaal op 16-3-1699 voor
Guldemont een akkoord hebben gemaakt
met de resp. erfgenamen van Arien Janse
Timmerman, behelzende o.a. dat zijn
comparants voorn. principalen zullen afzien
van hun gehele erfenis, hun uit hoofde
voorn. competerende. Ende voormits onder
de voorn. nalatenschap zijn begrepen
zekere woning en landerijen, zo verklaarde
hij comparant te verkopen aan de voorn.
erfgenamen van Arien Janse Timmerman
een woning, groot 4 morgen met huis,
schuur, berg, etc. in de Comme tussen
IJssel en kleine wetering. Verder 2 morgen
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1 hond land, gelegen idem tegen de
Tiendweg. 2 morgen 5 hond land gelegen
idem over de Tiendweg. 2 stukken land
samen 7 morgen 1 hond idem gelegen. Dit
alles is door voorn. Lijsbeth Willems
nagelaten, door de schout getaxeerd op ƒ
570.
185
30-9-1699
Pieter Louwen en Gerrit Jacobsz
Hanseman voor zichzelf en met volmacht
voor Dirck Jacobsz Pieter Florisz, en Jacob
Florisz, volmacht voor notaris J.Bakker te
Stolwijk 13-6-1683. Mitsgaders Marrigje
Gijsen, weduwe en erfgenaam van
Leendert Leendertse, en in die
hoedanigheid allen erfgenamen van Willem
Gerritse (overleden alhier) verkopen aan
Ary Louwen en Jacob Aelbertse (won.
alhier) 3 hond land in de Hoge Nesse,
tussen de Tiendweg en Veenwetering.
Verder 1 hond hennepwerf in de Hoge
Nesse tussen de Tiendweg en wetering,
prijs ƒ 40.
186
14-10-1699
Jan Joosten Quant (won. alhier) verkoopt
aan Hendrick Jansz (won. alhier) 1 1/2
hond rijsakker met de dijk in de Hoge
Nesse, prijs ƒ 80.
187
4-11-1699
Leendert Ariens Boer (won. alhier) verkoopt
aan mr. Jan van Wijmers (chirurgijn alhier)
4 hond land in de Zijde in het
Reukeiboersweer. Prijs ƒ 45 In de marge
staat: Compareert Johannes Jansz van de
Velde en verklaart bovenstaande te
ontslaan van zijn hypotheekrechten.
188
23-11-1699
Pietertje Vonck en haar zoon Dirck Jansz
Mul verkopen aan Jacob Cornelisz van
Vliet (won. alhier) 2 hond boezemland in de
Zijde, tussen de Oudelandse weg en
vogelkooi. Prijs ƒ 32.
189
23-11-1699
Pietertje Vonck voorn. verkoopt aan Jan
Nannens Kors (won. alhier) 3 1/2/ hond
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land in de Zijde en 2 werfjes aldaar, prijs ƒ
62.
190
9-12-1699
Leendert Ariense Boer (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Vasse van Ardennen
(won. alhier) Een 1/2 huis en erf met een
hoekje Kerkweg aan de Bakwetering, van
de muur van Jacob Gerritse Verkayk
weduwe west op tot de weduwe van
Everard Maes (N = Cornelis van der Geer;
Z = de halve sloot). Hem opgekomen bij
koop 23-4-1695 van Dirck Ariens
Coeledouw en Johannes van der Velde,
het erfje is door de koper gehuurd. Prijs ƒ
183.3.0.
191
23-12-1699
Cornelis Willemse (won. Alblas) verkoopt
aan Jan Willemse en Hendrick Willemse
(Gezwagers) De ene (won. alhier) de
andere te Kr/Y. 2 morgen land in de Zijde,
prijs ƒ 900, en een zilveren ducaton voor
verkopers kinderen. Hij tekent met Cornelis
Willemse Leegeweert.
192
25-1-1700
Willem Cornelisse Ruighooft (won. alhier)
verkoopt aan Adriaan Wittert den Ouden
(won. Rotterdam): a) 1 morgen 1/2 hond
weiland voor de kleine wetering met 2
worfjes ald. en een worfje binnendijks met
uiterland in de Geer; b) 7 hond hooiland
met de hennepwerfjes bij de Tiendweg,
prijs ƒ 640.
193
3-2 1700
Anthony Dirckse van Aggelen x Neeltje
Willems (won. Leerdam), met een octrooi
van de Staten van Holland 12-11-1699.
Verkoopt aan Huibert Jan Willemse (won.
alhier) 2 morgen 4 hond 87 roeden land in
een weer van 12 morgen met huis, schuur,
berg etc. in de Zijde van de IJssel tot de
landscheiding (O = Ary Symonse; W = Jan
en Hendrick Willemse). Verder 3 morgen 3
hond land in een weer van 16 morgen met
de verkopers gedeelte in het huis, erf,
schuur etc. in de Geer. Prijs ƒ 2209-7-8.
Compareerde verder Willem Koot en j|an
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Stam x Jannetje Koot, verklaren het
verkochte huis te zullen vrij waren.
194
4-2-1700
Huig Evertse Reda (won. alhier) verkoopt
aan Cornelis Janse Besemer (won. alhier)
Een afgesloot stukje land in de Zijde aan
de westkant van de Kerkweg, met het recht
van overpad, zie regest nr. 30-11-1646,
prijs ƒ 34.
195
11-2-1700
Govert Willems Versluis x Rusje Leenderts
(won. alhier) zijn schuldig aan Daniel
Leendertse Vet en Hendrick Jacobse Breur
als administrateurs over Marrigje Hendricx
ƒ 650 in verband met het vernietigen van
een obligatie van ƒ 500 bij Ary Tonisse
Rietdekker (de eerste man van
comparante) als principaal en Leentje
Franse weduwe van Leendert Huibertse en
Galeyn Tonisse als borgen getekend, 21-61663, met de rente daarop verlopen.
Verder nog aan Daniel en Jacob Huibertse
(broers) ƒ 250 eveneens in verband met de
vernietiging van de obligatie 26-8-1694,
groot ƒ 200, met interest daarop. De
obligaties zijn nu vervallen verklaard, rente
3 1/2%. Als onderpand een gedeelte van
een huis, berg, schuur etc. en de helft van
de zelling voor het huis gelegen en 7
morgen 3 hond land in het Boersleenen
weer.
196
15-2-1700
Jan Janse van der Voort, won. Rotterdam.
Verkoopt aan Ary Comelisse de Man (won.
alhier) Een huis en erf in het dorp in het
westeinde, van de dijk noordwaarts 4
roeden (O = Willem Yzaacks; W = Jacob
Janse van der Voort), prijs ƒ 260, erfpacht
ƒ 2.10.0 ten gunste van Marrigje Ariens,
weduwe van Leendert Jans Kors.
197
16-2-1700
Is overleden Jacoba Jacobusd, Baalde,
nalatende 5 kinderen, waarvan 2 reeds
overleden en verder Lijsbeth 9 jaar, Aaltje 8
jaar en Tanneke 6 jaar, De vader is Jan
Chielen Kramer (nu won. N/Y). De voogd
over de kinderen is Leendert Eeuwouts van
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Herk. Wordt overeengekomen, dat de
vader alles behoudt, de kinderen zal
onderhouden tot hun 16e jaar.
198
27-3-1700
Cornelis Janse Kors (won. alhier) verkoopt
aan Joost Vasse van Ardennen en Willem
Leendertse Kors den Ouden als voogden
over de nagelaten minderjarige kinderen
van Cornelis Vasse van Ardennen, de
welke in zijn leven het navolgende reeds
had gekocht: 10 hond land in de Zijde bij de
Tiendweg (O = de Kerkweg), prijs ƒ 500.
199
5-5-1700
Leendert Ariense Boer, nu, won. Stolwijk.
Verkoopt aan Joost Janse en Jan Gerritse
(won. alhier) 5 hond land met een
hennepwerf fdaarin in de Zijde in het
Peukelboers weer (W = de Kerkweg), prijs
ƒ 25.
200
5-5-1700
Idem als regest nr. in 199, verkoopt aan
Willem Romeyn (secretaris te
Berkenwoude) 2 hond hennepwerf in de
Zijde in het Peukelboers weer, verder een
eindje Kerkweg, openbaar verkocht 26-31700, prijs ƒ 26.
201
8-5-1700
Govert Willems Versluis (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Ariens de Jong
(won. alhier) Een huis en erf in de Lage
Nesse buitendijks, prijs ƒ 225, plus een
obligatie groot ƒ 225.
202
8-5-1700
Cornelis Dircks Bos, Maarten en Pieter
Geenen als voogden over de nagelaten
minderjarige kinderen van Willem Dircxe
Bos, mitsgaders Geertje Maartens,
weduwe van Leendert Abrahamse (allen
won. alhier) verkopen aan Jan Claase
Palesteyn (won. alhier) een woning met
huis, berg, etc. mitsgaders 2 werven
daaraan gelegen in de Lage Nesse tussen
IJssel en Bakwetering, Verder 3 morgen
weiland in de Lage Nesse tussen de
kampsloot en Bakwetering. Nog 2 morgen
weiland in de Lage Nesse tussen de
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kampsloot en Tiendweg. Nog 5 morgen
land over de Veenwetering, openbaar
verkocht 2-1-1700, prijs ƒ 3930.
203
8-5-1700
Idem als regest nr. 202, verkopen aan
Hendrik Ariens Bak en Ary Abrahamse van
der Horde, 6 morgen land in 3 kampen,
achter elkander gelegen in de Lage Nesse
tussen de Veenwetering en de
landscheiding. Openbaar verkocht 2-11700, prijs ƒ 465.
204
8-5-1700
Idem als regest nr. 202, verkopen aan Ary
Louwen (won. alhier) 1 morgen land in de
Lage Nesse. Verder 1/8 van een werf aan
de dijk, openbaar verkocht 23-12-1699,
prijs ƒ 235.6.0.
205
12-5-1700
Dirk de Jager (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Cornelisse Lagewaard (won.
alhier) het voorste gedeelte van een
huizing in de Cromme, buitendjks, met een
erfje daaraan binnendijks, zuid op over de
Hoge dijk tot aan het gemene pad, dat de
verkoper x Grietje Jans gemeen heeft met
haar broer en zusters en met de kinderen
van Ary Pieterse, prijs ƒ 101 plus een
obligatie van ƒ 99.
206
19-5-1700
Aart Hendrikse Huirman (won. alhier)
verkoopt aan Cent Jansen Beelde (won.
alhier) Huis en erf aan het oosteinde van
het dorp buitendijks, van de straat tot de
IJssel (O = Teunis Cornelisse Volckert; W =
Jan Nannense, prijs ƒ 1300.
207
19-5-1700
Johannes van der Geer x Neeltje Dircks de
Jong, verkopen aan Aart Hendrikse
Huirman (won. alhier) 8 hond land in de
Hoge Nesse tussen Boezemwetering en
Lageweg, prijs ƒ 300.
208
23-6-1700
Annetje Dircks Keizer, weduwe en
boedelhoudster van Pieter Janse Brouwer
(won. alhier) verkoopt aan Jacob Dirckse
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Verhoog (won. alhier) een huizing en erf in
het dorp, van de kerkmuur noordwaarts tot
de IJssel (O = Teunis Pieterse Ouwekerk;
W = Davit Jacobse Kuiper), prijs ƒ 1300, in
mindering van ƒ 600, tot zijn lasten nemen
een schuld ten gunste van juffrouw
Verbrugge te Rotterdam, groot ƒ 630
verder in mindering ƒ 100, ten gunste van
Ary Willemse te Ca/Y. Idem ƒ 100 ten
gunste van Cornelis Rotram te Rotterdam.
Idem ƒ 100 ten gunste van een obligatie
van Cornelis Comelisse Volckert te O/Y.
Idem ƒ 87 ten gunste van de koper, een
som van ƒ 93, en de resterende ƒ 200 met
het passeren van een obligatie.
209
23-6-1700
Jacob Dircxe Verhoog (won. alhier) is
schuldig aan Cent Ariens (mede won.
alhier) ƒ 500 wegens geleend geld, rente 3
3/4%. Als onderpand zie regest nr. 208.
Afgelost 3-5-1728.
210
15-8-1700
Ary Comelisse Borsje, Dirck Ariens
Coelendouw x Marritje Cornelisd. Borsje,
Ary Govertse van der Horst x Cornelia
Cornelis Borsje en Johannes van der Velde
x Neeltje Cornelis Borsje, allen kinderen en
erfgenamen van Cornelis Janse Borsje,
Ariaantje Ariens, weduwe van Willem
Hendricxe Lagewaard en tevens voor de
kinderen van) Trijntje Hendricx, weduwe
van Claas Joppen, alsmede Jan Willemse
van Daten (allen won. alhier) verkopen aan
de Heilige Geestarmen een
schuldbekentenis groot ƒ 112 verleden
voor schout en heemraden 8-5-1682 alhier
door Barbara Davids, geassisteerd met
haar zoon David Jacobs, rente 3%, waarop
de rente betaald staat tot 8-5-1696 toe;
prijs ƒ 106.
211
22-8-1700
Maarten Jorisse (won. alhier) verkoopt aan
Baptiaan Ariens (won. alhier) een schuit,
een zandkruy, nu gelegen alhier met zeil en
treil, prijs ƒ 1300.
212
23-9-1700
Trijntje Jansdr de Lange (weduwe van
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Maarten Ariens Rook) verkoopt aan Jan
Goedhart (won. Gouderak) de Grote Zelling
in de Hoge Nesse, zover als de oude
zelling zich strekt tot de geslagen palen
toe. Deze zelling met een steenplaats
gelegen onder Gouderak, is een koop
verkocht voor ƒ 4400. In verband met de
40e penning wordt de zelling geschat en
wel op ƒ 8OO.

Cromme ƒ 30; c) een hennepwerfje 50
roeden bij de Tiendweg ƒ 15.

213
25-9-1700
Cornelis Ariens de Jong (won. alhier)
verkoopt aan Aart Hendricxe Huirman
(won. alhier) 9 hond land on de Hoge
Nesse aan de Tiendweg, prijs ƒ 300.

218
12-1-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Willem Janse Proos (alhier
overleden): 1/4 van 10 hond Boezemland in
de Nesseboezem, van ƒ 40.

214
27-9-1700
Pieter Wiggertse en Dirck Ariens Timmer
voor zichzelf en voor de erfgenamen van
Jan Pieterse Zeeuw en Ary Willemse
Zeeuw, Mitsgaders Jan Egbertse voor
zichzelf en voor de verdere erfgenamen
van Pieter Nelisse en in die hoedanigheid
gezamenlijke eigenaars van 23/32 parten,
mitsgaders (volgens uitspraak van goede
mannen op heden in het geschil tussen
voornoemde Jan Egbertse en Hendrick Bak
gedaan) voor 1/64 part in de na te noemen
zelling, verkopen aan Hendrick Ariens Bak
(heemraad alhier) 23/32 plus 1/64 deel van
een zelling en rietveld in de Cromme.
Openbare verkoping 23-12-1699, prijs ƒ
260.12.0.

219
12-1-1701
Jan Janse Roos, Aart Janse Proos,
mitsgaders Willem Cornelisse x Annetje
Jans Proos, tevens voor Pieter Maartense
Goudka x Marrigje Jans Proos, Pieter
Pieterse x Grietje Jans Proos, mitsgaders
Geerlof Janse Proos, alle broers en zusters
en erfgenamen van Willem Janse Proos.
Geven te kennen, dat hun oom Dirck
Hendricxe (won. Berkenwoude) een
vordering ten laste van de overledene
heeft, zonder echter het juiste bedrag te
weten, verkopen aan voornoemde Dirck
Henricxe 1/4 van 10 hond boezemland in
de Nesseboezem, zie regest nr. 218.
Hiermede is dan de onbekende schuld
vereffend. Willem Cornelisse x Annetje
Proos, tek. met Willem Cornelisse Lans, de
rest zet kruismerk.

215
12-11-1700
Cornelis Dircxe x Marrigje Willems Bos,
mitsgaders Cornelis Dircxe Bos, Maarten
en Pieter Geenen als voogden over de
nagelaten minderjarige kinderen van
Willem Dircxe Bos, verkopen aan Cent
Ariense Versluis. Een huis en erf in de
Lage Nesse tussen de IJssel en sloot.
Oprnbare verkoping 13-10-1700, prijs ƒ
183-3-0.
216
8-12-1700
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Ary Janse: a) een risakkertje 50
roeden in de Cromme bij de Oudelandse
weg; b) eem elsakkertje 2 hond in de

217
12-1-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jan Ariense: a) 3 morgen 4
hond land in een woning, groot 28 morgen
met gelijk gedeelte in 2 huizingen daarop
staande in de Cromme, prijs ƒ 3920.

220
19-1-1701
Tijs Leendertse Pols (won. alhier) verkoopt
aan Tijs Janse, steenbakker alhier Zijn
portie in de steenplaats, bestaande uit
ovens, loodsen zellingen, mitsgaders het
voorste gedeelte ba het grote woonhuis,
het achterste gedeelte blijft van de
verkoepr, verder zijn portie in de
boomgaard in de voorn. steenplaats
gelegen in de Cromme, van de IJssel tot de
Berkouse boezem. Verder nog zijn
gedeelte in 29 morgen 4 hond land met
huis, schuur, berg, en de zelling daar voor
gelegen in de Cromme. Verkoper en zijn
vrouw mogen levenslang in het verkochte
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voorste gedeelte van het grote huis wonen
en behouden de vruchten van de
boomgaard, prijs ƒ 500.
221
19-1-1701
Arie Tijse Crom voor 2/5, Cornelis Ariense
Versluis voor 1/5 en 1/10 part, mitsgaders
Barber Willemse, weduwe van Nanne Jans
Kors en Marrigje Luiten, weduwe van Jan
Willems, samen voor 1/5 plus 1/10,
verkopen aan Jorisje Jans (weduwe van
Eeuwout Willemse van Herk) en Tijs Janse
een zelling of uiterdijk in de Cromme, prijs
ƒ 350.
222
22-1-1701
Jacob Mingels (koopman te Utrecht) x
Ariana van der Geer, die een dochter en
mede erfgenaam is van Ary Claesse van
der Geer, verkoopt aan Mattijs van Eile
(koopman te Haastrecht) x Cornelia Crijnen
Muis 1/3 in 1/4 part in een woning en
landerijen, bestaande in een huis, berg,
schuur, 14 morgen land etc. in de Geer (W
= Johannes van der Geer x Neeltje Dircxe
de Jong), prijs ƒ 350.
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225
22-2-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jacobus Janse (alhier overleden
zonder nakomelingen) 1/7 van een huis en
erf, in het dorp tussen de dijk en
Bakwetering (O = Ary Comelisse de Man;
W = Jan Beelde). Is belast met ƒ 600 zodat
het minder waard is als belast, nihil.
226
6-3-1701
Ary Janse van der Herk, nu (won. alhier)
verkoopt aan Claas Janse voor 2/6 parten,
mitsgaders Willem Jans, Tijs Janse, Govert
Janse, en Ariaantje Jans, kinderen van Jan
Willemse van der Herk. Gezamenlijk voor
4/6 delen. Het 1/7 deel van een steenplaats
met ovens, loodsen en een zelling met de
bijbehorende huizing in de Hoge Nesse
aan de Groenendijk. Mitsgaders 1/7 part in
de kar, paard, gangen, wagens etc.,
alsmede eem schuit en schouw. Item 1/7
part van 2 morgen land gelegen achter
voorn. steenplaats over de Lageweg en
nog 1/7 deel van een boomgaard, gelegen
als voren aan de Groenendijk, gebruikt
voor zo lange jaren als hetzelve nog moet
worden gebruikt, prijs ƒ 500.

223
5-2-1701
Fop Sijzen Kalis (won. en overleden alhier)
nalatende 2 kinderen, nl. Gijsbert 18 jaar,
en Cornelis 14 jaar. De moeder is Lijsbeth
Crijnen. De moeder (won. alhier) ter ene en
Wouter Gijzen Kalis, won. Papendrecht,
oom en voogd van de kinderen ter andere
zijde. Komen overeen, dat zij alles behoudt,
de kinderen op te voeden etc. tot hun 25e
jaar of eerder bij huwelijk. Bovendien nog
ieder ƒ 25.

227
13-3-1701
Elizabeth Willems Hol (weduwe van Joost
Schiltman, in zijn leven schout alhier) voor
haar zelf en als moeder en voogdesse van
hate minderjarige kinderen. Verkoopt aan
Cent Ariense (H. Geestarmen) Een erf
lands in de Zijde, prijs ƒ 193.3.0. Cornelis
Claase van der Geer verklaart dit verkochte
te ontsaan van zijn hypotheekrecht.

224
22-2-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van ..... (voornaam niet ingevuld)
Ariense Jongbruer op verzoek van N/Y: a)
1/8 van een huis en erf in de Lage Nesse, ƒ
25; b) de helft van 1 1/2 morgen land in de
Lage Nesse tot de Tiendweg, ƒ 75; c) De
helft van 1 morgen land in de Wildert. ƒ 25;
d) de helft van 3 morgen 3 hond in de Lage
Nesse. ƒ 100; e) de helft van 1/2 morgen
land in de Wildert, ƒ 10.

228
15-4-1701
Ariaantje Ariens, weduwe van Willem
Hendricxe Lagewaard, mitsgaders Ary
Willemse Lagewaard, in opdracht van
Marrigje Willemse en Neeltje Willems
kinderen en mede erfgenamen van Willem
Hendricxe Lagewaard voornoemd
verkopen aan Samuel Guldemont (schout
en secretaris alhier) en Cornelis Teunisse
Lagewaard een huis en erf met de
boomgaard bezuiden ervan. Item een
hennepwerf bewesten het huis in de Zijde,
bezuiden het dorp, van de halve sloot of
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eigen van de weduwe van E. Maes,
zuidwaarts tot Maartje Crijnen (W = de
weduwe van Leendert Jans Kors), prijs ƒ
304.14.8.
229
24-4-1701
Ary Cornelisse Stolk, won. Kr/Y. Verkoopt
aan Adriaan Wittert de Oude. 7 hond
weiland in de Cromme tot de
Middelwetering. Prijs ƒ 430.
230
4-5-1701
Gerrit Verrijn, won. Gouda, Claas Joppen
Hogenes (schout) en Willem Romeyn
(secretaris te Berkenwoude) als door
Berkenwoude aangestelde curatoren in de
geabandonneerde boedel van Willem
Pauwelse Capiteyn en Aagje Cornelis
(beide overleden) volgens akte 17-12-1700,
verkopen aan Cornelis Willemse Capiteyn
en Jacob Jacobse. 2 morgen 2 hond
hooiland in de Cromme vanaf de
Oudelandse weg tot de Veenwetering.
Openbaar verkocht 11-2-1701, prijs ƒ 40.
231
4-5-1701
Idem als regest nr. 230, verkopen aan Ary
Pieterse Streef land. 1 morgen 5 hond
hooiland in de Cromme tussen Noord
Oudelandse wetering en Veenwetering.
Openbare verk. 11-1-1701, Prijs ƒ 115.
232
4-5-1701
Idem als regest nr. 230, verkopen aan
Weintje Crijnen, weduwe van Claas
Verkaik. 1 morgen 2 hond hooiland in de
Cromme aan de Oudelandse weg.
Openbare verkoping 11-1-1701, prijs ƒ 190.
233
3-5-1701
Cornelis van Beveren (predikant te Gouda)
verkoopt aan Barent Centen (won. alhier)
een boomgaard met de betimmering etc. in
de Zijde tussen de Tiendweg wetering en
de scheisloot (W = de Kerkweg), verder het
noordeinde of de helft van een elsakker in
de Zijde. In de verponding 2 hond 62
roede, prijs ƒ 335.
234
4-5-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
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zaken van Aaltje Maartens: a) de helft van
een huisje en erf, in de Hoge Nesse
buitendijks (O = de Schaapjeszijde) ƒ 50;
b) de helft van een boomgaard gelegen als
voren van de dijksloot tot de dijk, ƒ 25.
235
5-5-1701
Jacob Jansz en Maria Jans (broer en
zuster, beiden won. alhier) zijn schuldig
aan Jan van der Werf, won. Rotterdam ƒ
2000 wegens geleend geld, rente 4%. Als
onderpand: a) een huis en erf met de
grutmolen in het oosteinde van het dorp,
van de dijk zuid op tot de wetering (O = Ary
Paulisse c.s.; W = Jan Centen); b) een werf
van 1 1/2 hond in de Cromme; c) 2 morgen
2 hond land in de Cromme; d) een kamp
land met een werf in de Zijde. Afgelost 145-1703
236
17-5-1701
Johannes Jans van der velde, won. Kr/Y.
Verkoopt aan Jan Claase Bakker (won.
alhier) 8 hond weiland met 2 endjes
Kerkweg in de Zijde in het Peukelboers
weer (W = de Kerkweg), prijs ƒ 545.
237
21-5-1701
Ary Simonse Verschoor, Ary Leendertse
Kors en Jacob Janse in opdracht van de
resp. eigenaars van het te noemen huis
etc. (volmacht 5-2-1701 en 18-2-1701 voor
Samuel Guldemont), verkopen aan
Cornelis Pieterse Smit (won. alhier) een
huis en erf met hoefstal en verder
smidsgereedschap in het dorp van de dijk
tot de Bole wetering (O = Ary Comelisse de
Man c.s.; W = Jan Comelisse). Besproken
ƒ 0-1-8 ten gunste van het kerkelijk kantoor
te Delft, volgens kanttekening 4-10-1705.
238
28-5-1701
Reimpje Tepelius, weduwe van Leendert
Reda, zo voor zichzelf en voor broers en
zusters (volmacht 19-10-1700 notaris
Zegers van der Burg). Verkoopt aan
Marrigje Ariens, weduwe van Leendert
Jans Kors. Een huis en erf in het dorp,
buitendijks van de dijk tot de zelling (O =
Cornelis Janse Besemer; W = de
koopster). Prijs ƒ 500.
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239
7-6-1701
Ary Cornelis Dircks (won. alhier) heeft op 15-1701 verkocht aan Hendrick Janse (won.
alhier) Een huisje en erfje in de Nesse
Boezem bi de Boezemsluis bij de Vliet.
Heeft eerst behoort aan Jan Eldertse, prijs
ƒ 60 Koper verkoopt het nu weer aan de
verkoper, doch krijgt slechts ƒ 50 er voor.
240
5-6-1701
Cornelis Foppen, won. Lekkerkerk, zoon en
enige erfgenaam van Fop Willemsz voor de
helft, mitsgaders Ariaantje Ariens, weduwe
van Arien Ariense voor zich en Arien
Hendricxe Breur als voogden voor de
minderjarige kinderen van de voorn. hare
man Arien Ariense, die een zoon en enige
erfgenaam was van Arien Willemse voor de
wederhelft, welke Fop en Arien Willemse
kinderen en enige erfgenamen waren van
Jannetje Foppen, in leven weduwe van
Willem Willemse, verkopen aan Gerrit
Janse van Dam (won. alhier) 1/3 van een
huizinge en erf etc. in de Zijde (O = de
weduwe van Pieter Janse Klapman; W =
Jan Ariense Wegman), ter oostzijde de
missloot, ten westen de IJssel (gemeen en
onverdeeld met Teunis Janse Verschoor en
Willem Leendertse Kors) Verder een
hennepwerf daar bij behorende, een
weikamp binnen de Tiendweg, een
hooikamp idem gelegen aan de
Veenwetering, prijs ƒ 850.
241
5-6-1701
Gerrit Janse van Dam (won. alhier) is
schuldig aan Ary Ariene Kreuk ƒ 723
wegens geleend geld, rente 3%. Als
onderpand het gekochte beschreven in
regest nr. 240. Afgelost 5-7-1725.
242
7-9-1701
Taxatie op verzoek van het dorp Pernis van
de nagelaten onroerende zaken van
Ariaantje Jans (overleden te Pernis zonder
nakomelingen): a) 1/6 van een steenplaats,
huizingen, ovens, loodsen etc. met een
zelling daar voor gelegen in de IJssel in de
Hoge Nesse, ƒ 400; b) 1/6 van 2 morgen
land aan de Lageweg in de Hoge Nesse, ƒ
10; c) 1/6 van een boomgaard, van de
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IJssel tot Kerkevet in de Hoge Nesse ƒ 3;
d) 1/14 van 7 morgen land, huis, zelling in
de Cromme tussen de IJssel en Tiendweg
(O = het Tuchthuis ter Gouda. 50 g.
243
7-9-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jan Leendertse, alhier
overleden, zonder nakomelingen. a) 1/3
van een huis in de Cromme, ƒ 50; b) 1/3
van een hennepwerf in de Cromme, ƒ 7; c)
1/3 van 2 morgen weiland in de Cromme
tussen kampsloot en de kleine wetering, ƒ
100; d) 1/3 van 2 morgen 5 hond hooiland
in de Cromme tussen de Tiendweg en
Veenwetering, ƒ 50; e) 1/3 van een
hennepwerf met hoekje land daaraan in de
Cromme van de Veenwetering tot
Kampsloot, ƒ 8; f) 1/3 van 2 morgen land in
de Geer tussen Kampsloot en de Dam ƒ
15.
244
7-9-1701
Pieter Englen x Willempje Jans, mitsgaders
Ary Jansz van Herk. Vewrkopen aan Claas
Janse van Herk voor 2/5, Willem Janse,
Tijs Janse en Govert Janse van Herk, ieder
voor 1/5 part. Het 1/6 deel plus 1/18 deel
van een steenplaats met ovens, loodsen
zelling met de huizen daaraan behorende
in de Hoge Nesse aan de Groenendijk.
Mitsgaders gelijken gedeelte in de karren,
paard, gangen, wagens etc. Alsmede een
schuit en schouwe. Verder 1/6 plus 1/18
part van 2 morgen land, achter voorn.
steenplaats over de Lageweg en 1/6 plus
1/18 deel van een boomgaard aan de
Groenendijk en gelijk deel in het
vruchtgewas van het kerkeveld bij de
steenplaats. Tenslotte van 1 morgen 1
hond land het voorn. deel in de Cromme,
prijs ƒ 825.
245
10-9-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Tijs Leendertse Pols, alhier
zonder nakomelingen overleden. a) 1/4 van
10 morgen 75 roeden land in de Cromme,
achter de steenplaats bij de Berkouse
kade. ƒ 250; b) 1/4 van een achterhuis,
schuur, en erf, in de Cromme bij de
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steenplaats ƒ 50; c) 1/4 van 1 morgen
weiland bij de nieuwe wetering ƒ 36; d) 1/4
van 3 hond hooiland in de Cromme, 2-10-0;
e) 1/4 van 2 morgen Boezemland bij de
Oudelandseweg. ƒ 36; f) 1/16 in een zelling
in de IJssel. 6-10-0; g) 1/4 van een
rijsakkertje van 1 hond in de Cromme. 210-0.
246
1-10-1701
Barber Willems, weduwe van Nanne Jans
Kors (won. alhier) verkoopt aan Cornelis
Ariense de Jong (won. alhier) 3 hond
hooiland in de Cromme in het Oudeland,
prijs ƒ 15.
247
1-10-1701
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Leentje Willems (in leven x
Cornelis Ariens Versluis, alhier overleden
zonder wettige nakomelingen na te laten):
a) de helft van een huis en erf, in de
Cromme tussen de dijk en dijkwetering ƒ
50; b) de helft van een schuur in de
Cromme van de dijk tot de Berkouse
boezem ƒ 30; c) de helft van 3 morgen
weiland in de Cromme van de dijkkamp tot
de Kleine wetering, ƒ 100; d) de helft van 2
morgen hooiland in de Cromme van de
Veenwetering tot de Oudelandseweg. ƒ 29;
e) de helft van 550 roeden land in de
Cromme; f) de helft van 1 morgen land in
de Cromme tot de Veenwetering ƒ 25 g)
1/8 van een kampje land te samn 3 morgen
4 hond in de Lage Nesse ƒ 39.
248
9-1-1702
Ariaantje Paulusse de Jong (won. alhier) is
overleden nalatende 3 kinderen nl; Crijntje
16 jaar, Leentje 10 jaar en Barend 8 jaar.
De vader is Tonis Barendse van der Dus.
De vader (won. alhier) en de ooms en
testamentaire voogden, Frans Barendse
van der Dus, en Huig Paulusse de Jong
(testament 29-5-1686 voor notaris Joris van
Eik te Moordrecht) komen overeen, dat de
vader alles behoudt, de kinderen zal
onderhouden enz. en bij huwelijke staat
ieder kind uit te keren ƒ 150.
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249
5-2-1702
Neeltje Cornelisdr, weduwe van Cent
Krijgsman, voor de 1/2 en Leendert
Centen, mitsgaders Leendert Luyten en
Jacobus Diestenburg als testamentaire
voogden over Pieter Centen en het
minderjarige nagelaten kind van Cornelis
Centen en verder in opdracht van Thomas
Willemse x Marta Centen, allen kinderen en
erfgenamen van Cent Centen Krijgsman
voorn. voor de andere he;ft, verkopen aan
Marrigje Ariens, weduwe van Leendert
Jans Kors (won. alhier) Een huis en erf op
het dorp binnendijks, van de dijk zuid op tot
de Middelmuur en brandgevel (O =
Leendert Luiten; W = Pieter Janse Bruiter,
openbaar verkocht 25-1-1702 prijs ƒ 359.
250
5-2-1702
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jannetje Jans Verbie, alhier
overleden zonder nakomelingen. a) een
huisje en erf in de Nesse, tussen dijk en
sloot, ƒ 25; b) 1/3 van een rijsakker of
griending naast voorgaande ƒ 15; c) een
schuldbekentenis groot ƒ 100 ten gunste
van Dirck de Baars, gehypoteerd op diens
huis en erf alhier gelegen, ƒ 100.
251
13-2-1702
Jan Teunijs Verschoor, mitsgaders Dirck
Verlecq, schout en secretaris van
IJsselmonde en Johannes Benne te
Blijdorp, als voogden (door Lekkerkerk
aangesteld) over de minderjarige dochter
van Teunis Janse Verschoor, overleden te
Lekkerkerk, verkopen aan Gerrit Janse van
Dam, 1/3 deel van een huis en erf etc. in de
Zijde aan de oosdtzijde de missloot, ten
westzijde hennepwerf tot de IJssel (O = de
weduwe van Pieter Janse Klapman; W =
Jan Ariens Wegman). Verder een
hennepwerf daar bij gelegen, een kamp
weiland bij de Bakwetering, een kamp
hooiland bij de Hellesloot, te samen 3
morgen prijs ƒ 931-6-0.
252
16-2-1702
Lambertus Carter (koopman te Rotterdam)
is schuldig aan juffrouw Elizabeth van der
Wolde (weduwe van Govert 't Hooft, won.
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Rotterdam) ƒ 15000 wegens geleend geld,
rente 3%. Als onderpand al zijn goederen
waar ook gelegen (geen nadere
aanduiding).
253
1-3-1702
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Maria Pieters Medelen in leven
vrouw van Jan Ariens Bak, en zonder
nakomelingen oveleden, op verzoek van
Lekkerkerk: a) 1/8 van een huis en erf in de
Lage Nesse, tussen IJssel en Bakwetering
ƒ 15; b) 1/4 van 1 morgen 1 hond weiland
in de Lage Nesse tussen de Kampsloot en
Tiendweg, ƒ 30 c) 1/4 van 7 1/2 hond
weiland in de Wilderen. ƒ 15; d) 1/4 van 1
morgen 5 hond hooiland in de Wilderen ƒ
15; e) 1/4 van een erf in de Lage Nesse
tussen IJssel en Bakwetering f) 1/4 van 7
hond weiland tussen de Kampsloot en
Tiendweg, ƒ 30; g) 1/4 van 1 morgen 2
hond weiland, ƒ 30. h) 1/4 van 1 morgen 3
hond hooiland in het zuid van de Wilderen,
ƒ 7-10-0.
254
14-3-1702
Anthony Dirksz van Aagelen x Neeltje
Willems verkoopt aan Huibert Jan Willemse
(won. alhier) a) 3 hond land in de Cromme;
b) 1 hond land in de Cromme met het
gedeelte van de zelling daar voor gelegen,
wat de verkoper behoorde, prijs ƒ 91-11-8.
255
24-4-1702
Johannes Baneel (won. Amsterdam) in
opdracht van juffrouw Barbara Vreghemius,
weduwe van dr. Leonardus Groenenwegen
(predikant te Amsterdam) (volmacht 9-11702 te Amsterdam) verkoopt aan Pieter
Willemse Vaandrager de helft van het
achterste deel van een huis en erf,
mitsgaders werf, binnenrol en zelling, met
de helft van 3 morgen 4 hond 50 roeden
land (gemeen en onverdeeld met de koper)
in de Lage Nesse, prijs ƒ 350.
256
12-5-1702
Mr. Cornelis Brouwer en Cornelis Claase
van der Geer als voogden van de
minderjarige kinderen van Gerrit Dirckse
Luit, verkopen aan Simon Ariense Bol
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(won. alhier) 175 roeden elsakker, de helft
van 350 roeden in de Zijde, openbaar
verkocht 13-2-1702, prijs ƒ 42.
257
12-5-1702
Dezelfde verkopers als in regest nr. 256,
verkopen aan Dirk Centen (won. alhier) de
andere helft als in regest nr. 256 genoemd
is, prijs ƒ 70.
258
22-5-1702
Jacob Jansz, en Govert Cornelisz Boer,
diakenen alhier, in opdracht van de
gezamenlijke erfgenamen van Arien Jansz,
en Jannetje Jans Verbie, verkopen aan
Hendrik Jansz (won. alhier) Een huis en
erf, mitsgaders boomgaard en griending
met een akkertje genaamd Het Kraaiennest
in de Nesse tussen dijk en loodsloot,
openbaar verkocht, 15-2-1702, prijs ƒ 465.
259
21-5-1702
Hendrik Jansz (won. alhier) verkoopt aan
Ary Cornelis Dircksz (won. alhier) Een huis
en erf, mitsgaders griending en een
akkertje het Krayenest in de Nesse, prijs ƒ
515.
260
10-9-1702
Claes Pleunen (won. alhier) is overleden,
nalatende 4 kinderen: Ariaantje, Huibert,
Pleun en Teunis, waarvan de jongste 12
jaar is. De moeder is Jannetje Teunis (won.
alhier), voogd is Philip Pleunen, is oom van
de kinderen, tevens voor zichzelf en zijn
broer Cornelis Pleunen, mede voogd. Zij
blijft alles bezitten, zal de kinderen
onderhouden, bij huwelijk of mondige
dagen krijgt ieder 2 zilveren ducatons.
261
15-10-1702
Grietje Maartens, weduwe van Engel
Pieterse (won. alhier) is schuldig aan
Daniel Huibertse en Hendrik Jacobse
Breure als voogden over Willem Jacobse
Pols ƒ 250 wegens geleend geld, rente 3
1/2%. Als onderpand een huis en erf met
boomgaard in de Hoge Nesse, van de
zelling tot de dijksloot (O = de Schaapjes
zijde).
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262
23-10-1702
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken nagelaten door Huibert Cornelisz,
alhier overleden zonder nakomelingen. a)
een huis en erf en boomgaard en 1/16 van
een zelling in de Nesse, tussen de IJssel
en de Dijksloot, ƒ 130; b) de helft van 1
morgen 4 hond 50 roeden land, gelegen als
voren bij de Veenwetering ƒ 100.

Pauwelse c.s.; W = Jan Centen), ƒ 900; c)
1/2 van 8 1/2 hond land met de helft van
een werfje, groot 50 roeden in de Cromme
tussen dijkwetering en kampsloot ƒ 150; d)
1/2 van 5 hond hooiland, gelegen idem
vanaf de kampsloot, plus de helft van 1 1/2
hond hooiland voor de Tiendweg, ƒ 125 Al
deze goederen zijn belast met een
schuldbekentenis van ƒ 1000.

263
23-10-1702
Voorn, taxatie zie regest nr. 262, vermits
het overlijden van Grietje Willems op
verzoek van de secretaris van N/Y in
voegen als voren opnieuw gedaan.

267
15-1-1703
Willem Willemsz van Vliet (won. aan de 'sGravenweg) verkoopt aan Ary Louwen
(won. alhier) een huis en erf met twee
boomgaardjes in de Nesse van de dijksloot
tot de kampsloot van de kinderen van
Frans Ariensz (O = Pieter Willemsz
Vaandrager; W = Govert Versluis).
Openbare verkoping 14-1-1703, prijs ƒ 285.

264
6-12-1702
Ary Cornelisz Jongebreur voor hem zelf en
als vader en voogd over zijn minderjarige
zoon, volgens testament door Gerrit
Willemse den Hoed en Maria Claes
Palesteyn op 26-9-1693 gepasseerd voor
notaris J. Bullik te Schoonhoven. Verkoopt
aan Jan Claasz Palesteyn (won. alhier) de
helft van een huis en erf, schuur en werf
etc. in de Lage Nesse van de IJssel tot de
Bakwetering, prijs ƒ 925, Verklaart verder
in zijn privé met Willem Comelisse
Jongebruer (won. alhier), beiden borg te
staan ten gunste van de koper voor alle
namaninge op het verkochte.
265
6-12-1702
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Cornelis Gerritse de Jong (alhier
overleden zonder kinderen na te laten): a)
de helft van een huis en 1/4 van een
keukentje daar achter aan met het erf, in de
Cromme buitendijks (O = de steenplaats), ƒ
60; b) de helft van een boomgaard met een
stukje land, 3 hond, ƒ 90; c) 1/10 van een
boomgaard in de Cromme aan de
Tiendweg, plus 1/10 van 5 hond land,
gelegen als voren aan de Vliet, ƒ 20.
266
15-12-1702
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jacob Janse Grutter (alhier zonder
nakomelingen overleden): a) de helft van
een huis en erf, in het oosteinde van het
dorp tussen IJssel en Bakwetering (O = Ary

268
28-2-1702
Cornelis Claase Noirlander (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Snoeyen (won.
alhier) Een erfje en rijsakker in de Cromme
in de Berkouse Boezem, tussendijk en
kampsloot, in de verponding groot 75
roede, prijs ƒ 100 contant en ƒ 200 met een
hypotheekakte. Afgelost op 1-7-1741.
269
18-3-1703
Abraham Hendricxe, won. Delfshaven, is
schuldig aan Cornelis Cornelisse Volkert
(won. alhier) ƒ 600 wegens geleend geld,
rente 3 1/2%. Als onderpand een huis en
erf in het dorp van de dijk tot achter aan het
gemenelandse steiger (W = de
gemenelandse straat; O = Jan Gerritse
Luit). Verder een schuur en erf in het dorp,
beide hem comparant als in huwelijk met
Ingetje Gerrits Luit aanbedeeld. Afgelost 610-1709.
270
21-3-1703
Willem Stoop (mr. metselaar, won.
Rotterdam) is schuldig aan de Heilige
Geestarmen alhier ƒ 800 wegens geleend
geld, rente 3 1/2%. Als onderpand zekere
hofstede, groot 6 morgen met huis, schuur,
berg ec. in de Zijde (O = Jan Centen
erfgenamen; W = Cornelis Cornelisse
Volkert en Jacob Cornelisse van Vliet c.s.).
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Verder 6 hond 50 roeden boezemland in de
Cromme tussen de Oudelandseweg en de
landscheiding, hem aanbedeeld door zijn
huwelijk met Lena Gerritse Luit, afgelost 25-1704.
271
28-3-1703
Willem IJzaacksz Verkoopt aan Stijntje
IJzacks, zijn zuster (won. alhier) de helft
van een huis en erf, de andere helft is
reeds van, haar in het westeinde van het
dorp buitendijks (O = Willem Ariens; W =
Ary de Mans erfgenamen, prijs ƒ 100.
272
18-4-1703
Cornelis Claase van der Geer voor de helft,
Claas Jansz Bas voor een 1/8 deel, Tijs
Jansz, 1/8 deel, en Govert Jansz 1/8 deel
eigenaren in navolgende, verkopen aan
Willem Jansz Baas, eigenaar voor het
resterende 1/8 part, hun deel in een huis en
erf en 7 morgen land daar aab gelegen in
de Cromme, tussen de IJssel en Tiendweg
(O = het tuchthuis van de stad Gouda, prijs
ƒ 2450. C.J. Baas, Tijs Janse en Govert
Janse tekenen met Van Herck.
273
18-4-1703
Willem Janse Baas (won. alhier) verkoopt
aan Tijs Janse van Herck (won. alhier) zijn
1/5 deel in een steenplaats met ovens,
loodsen en een zelling, mitsgaders wat er
aan behoort, in de Hoge Nesse aan de
Groenendijk. Verder het 1/5 deel in
karrenpaard, gangen, wagens etc. alsmede
schuit en schouwe. Verder 1/5 van 2
morgen land, gelegen achter de
steenplaats over de Lagewer, als zulks nog
bij de voornoemde steenplaats moet
worden gebruikt, prijs ƒ 700..
274
28-4-1703
Geertje Willems (weduwe van Jacob Ariens
Romeyn, mitsgaders laatst weduwe van
Pieter Jacobse Butter, won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Willemse Ruighooft
(won. alhier): a) een kamp hooiland in de
Zijde; b) een kamp weiland bij de
Tiendweg; c) 1/6 van een huis en erf,
staande op het weer, waar (a) en (b) is
gelegen en verder, haar deel in de

187

binnenrol, dijk en rietveld
(gemeenschappelijk en onverdeeld met
Pieter Willemse Vaandrager) gelegen als
voren tussen de Bakwetering en de IJssel
(O = de kinderen van Jan Steven Mul; W =
Aert Egbertse c.s.). In de verponding groot
1 morgen 5 hond, prijs ƒ 700.
Compareerde Willem Romeyn (secretaris
te Berkenwoude) en ontslaat dit onder het
legaal verband dat hij via zijn vaders
erfenis daarop heeft.
275
5-5-1703
Cornelis Centen Bos (won. Kr/Y) verkoopt
aan Marrigje Foppen (weduwe van Willem
Verbie, won. alhier) 8 hond land in de
Cromme bij de dijkwetering, prijs ƒ 570.
276
7-5-1703
Jan Ariens Puts (mr. steenbakker, won.
Gouderak) heeft in 1700 gekocht de helft
van een steenplaats met huizing, zellingen
etc. van Joris Antoon, gelegen te
Gouderak, N/Y en O/Y. Dat hij de
wederhelft reeds in 1699 gekocht had van
Jacob de Jong te Rotterdam. Dat hier van
te Gouderak en N/Y wel een behoorlijk
transport is gepasseerd, doch cvan wegen
de helft van een huisje en ef, gelegen te
O/Y in de Hoge Nesse, nog niet, door
hetfaillissement van voorn. Joris Antoon.
Wel is er reeds betaald, het ligt in de Hoge
Nesse bij de dijk en kostte ƒ 150 Verkoopt
voorn. huisje en erf in, haar geheel aan
Aart Hendrickse Huirman (won. O/Y) voor ƒ
220.
277
14-5-1703
Maria Jans (grutster, meerderjarige
ongehuwde dochter, won. O/Y), enige en
universele erfgenaam van wijlen haar broer
Jacob Jansz, verkoopt aan Marrigje Ariens
(weduwe van Leendert Jans Kors, won.
O/Y) een huis en erf, met grutmolen en
alles wat daaraan behoort te O/Y in het
oosteinde van het dorp, tussen de IJssel en
bakwetering, alsmede de kelderkeuken en
het schuurtje, prijs ƒ 2025 contant plus een
rentebrief van ƒ 1000.
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278
14-4-1704
De taxatie van het bewonen van het
bovenkamertje etc. van Maria Jans grutster
komt op ƒ 72 (zie regest nr. 277).
279
14-5-1703
De verkoper als in regest nr. 277 verkoopt
aan Pieter Pieters Engel (won. alhier) a) 8
hond land met de werfjes in de Cromme,
tussen dijk wetering en kampsloot; b) 4
hond land, gelegen als voren, vanaf
voorn.land; c) 2 hond 50 roeden hooiland
met de elsakkers daar in, gelegen als voren
over de Tiendweg, openbaar verkoping 2212-1702, prijs ƒ 800.
280
14-5-1703
De verkoper als in regest nr. 277 verkoopt
aan Pietertje Ruiters, weduwe van Simon
Ariense Bol, en Cornelis en Jacob Simonse
Bol, zonen en erfgenamen vsan de voorn.
Simon A. Bol. 5 hond hooiland met een
werf in de Zijde, tussen kampsloot en
Veenwetering. Openbare verkoping 22-1217-2, prijs ƒ 138.
281
8-6-1703
Teunis Pieterse Quwerkerk (won. N/Y) en
Pieter Cornelisz (won. Lekkerland)
verkopen aan Adriaan Ariens Mons, won.
O/Y. Een kamp boezemland in de Nesse in
de verponding 1 morgen ƒ 290.
282
1-7-1703
Pieter Pieterse Baas (won. O/Y) is
overleden, nalatende 4 minderjarige
kinderen, namelijk Jannetje, Pieter en Jan
Jansz kinderen van Jan Pieterse, zoon van
de overledene, en Beertje Engelbrecht,
dochter van Ariaantje Pieters, dochter van
de overledene. Neeltje Jans is de weduwe
van P.P. Baas. voogden zijn Huig Pieterse,
won. Gouderak, en Engebrecht Pieterse,
won. Kr/Y. De weduwe behoudt de
bezittingen van haar man. Bij haar
overlijden krijgen haar kleinkinderen haar
erfenis.
283
5-11-1703
Jan Gerritse Luit (won. Delfshaven) is
schuldig aan Cornelis Cornelisse Volkert
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(won. alhier) ƒ 300 wegens geleend geld,
rente 4%. Als onderpand zijn huis en erf in
het dorp tussen dijk en gemenelandssteiger
(O = Pieter IJsbrantse Metselaar; W =
Abraham Hendricxe en Aart Gerritse Luit).
Mag eventueel de huur van de huurders
van het huis vorderen, afgelost 4-12-1709.
284
z.d.
Ary Cornelisse de Mans erfgenamen
zeggen verkocht te hebben aan Steven
Janse Mul (wat deze ontkent) een huis in
het dorp voor ƒ 290. Om processen en
kosten te vermijden, elkander hiervan
ontslagen, en Steven Jansz betaald de 40e
penning met de 10e verhoging, dus het
recht van de heer bij verkoop van
onroerend goed.
285
16-3-1704
Willem Romein (secretaris van
Berkenwoude) verkoopt aan mr. Johan van
Wijmers (chirurgijn alhier) Een hennepwerf,
gedeeltelijk beplant met rijs in de Zijde in
het Peukelboers weer. In de verponding 2
hond ligt bij de Kerkweg, comparant had
het op 26-3-1700 gekocht. Openbare
verkoping 2-2-1703, prijs ƒ 11.
286
14-3-1704
Engebrecht Willems Verbrugge x Wijve
Willems Versluis voor 1/4, Geen Janse in
opdracht van zijn vader Jan Geenen,
Cornelis Pieterse Noirlander voor zichzelf
en voor zijn broer Jan Pieterse Noirlander
te samen voor 1/4. Huibert en Jan
Willemse, kinderen en enige erfgenamen
van Willem Ariense, Willem Leendertse
Kors den Ouden in opdracht van zijn
moeder Marrigje Ariens, weduwe van
Leendert Janse Kors, Willem Tijssen, Ary
Tijssen en Jan Nannense Kors x Willempje
Tijsd. tevens voor Leenderts Tijsse, allen
kinderen van Tijs Ariense te samen voor
1/4, eigenaars van een zelling, verkopen
aan Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout
Willems voor 3/4 en aan Tijs Janse
Krankestein 1/4, welke Tijs Jansz, en Duifje
Pieters, weduwe van Tijs Leendertse Pols
eigenaars zijn van het 1/4 part. Verkocht
wordt een zelling, rietveld en uiterdijk in de
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Cromme, van 7 roeden buiten het vierkant
van de dijk tot de IJssel toe. de kopers
genieten het rietgewas op de westelijke 2/4
delen. Grond en houtgewas blijven aan de
verkopers, prijs ƒ 225.
287
z.d.
De taxatie van het bewonen van het
zijkamertje etc. van Maria Jans, grutster,
staat op ƒ 328 (zie regest nr. 277).
288
9-1-1704
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Pieter Ariense (alhier
overleden): a) 1/7 van een huis in de
Cromme, ƒ 20; b) 1/7 van een huis en erf
met uiterdijk in de Cromme tussen IJssel
en Bakwetering, ƒ 50; c) 1/7 van 7 morgen
land, tussen Bakwetering en Tiendweg, ƒ
140; d) 1/7 van 7 morgen land tussen de
landscheiding en de Tiendweg, ƒ 60; e) 1/7
van 8 morgen land tussen de Bakwetering
en Tiendweg ƒ 140; f) 1/7 van 3 kampen
land tussen de landscheidingn en de
Tiendweg en nog 1/7 van 1 hond 66 roeden
land onderdeeld ƒ 65.
289
13-4-1704
mr. Johan van Wijmers (chirurgijn alhier)
verkoopt aan Cornelis Leendertse,
Hendrick Pieters en Ary en Leendert Janse
Koning. 4 hond land in de Cromme, vanaf
de Veenwetering, prijs ƒ 17-10-0.
290
27-4-1704
Martijntje Eeuwouts, weduwe van Pieter
Ariense van der Horst. Verkoopt aan
Trijntje Ariens en Willem Leendertse x
Dirkje Ariens. Het 1/5 deel van een huisje
en erf, in het dorp in de Katverstraat, van
de straat af tot de kinderen van Joost
Schiltman (Z = de steeg van Jan Willemse
Stolk weduwe), prijs ƒ 64.
291
27-4-1704
Willem Ariens Timmerman (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Tijsz Rolois (won.
alhier) Een huis en erf in het dorp, van de
dijk af, 30 voet noordwaarts en breed 15
voet (O = de steeg van Leendert Janse
Kors weduwe; W = Stijntje IJzaacks, prijs ƒ
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130 erfpacht of huurpenningen van de
weduwe van Leendert Kors.
292
27-4-1704
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Marrigje Jacobs, weduwe van
Jacob Dircxe: a) een schuldbekentenis ten
laste van Harmen Jansz, per reste van ƒ
550 12-1-1680; b) een idem ten laste van
Barend Centen per reste van ƒ 450 d.d. 305-1692 dus ƒ 450; c) een idem ten laste
van Willem Ruighoofd, groot ƒ 500 10-31694.
293
1-5-1704
Gerrit Gijsen, won. Berkenwoude) in
opdracht van Dirk Gijsen (volmacht voor
notaris W.Romeyn te Kr/Y 19-2-1704).
Verkjoopt aan Jan Ariense Brouwer, won.
Kr/Y. Een huis en erf in de Cromme plus
3/4 van de zelling daar voor gelegen,
tussen de IJssel en Bakwetering prijs ƒ
625.
294
2-5-1704
Willem Reyerse Stoop x Lena Gerritse Luit,
won. Rotterdam, mitsgaders Cornelis
Brouwer en Cornelis Claasz van der Geer,
als voogden over Aart Gerritse Luit,
verkopen aan Cornelis Comelisse Volkert
(won. alhier) Een huis en erf in het dorp
tussen de dijk en Bakwetering. Verder een
hennepwerf, gelegen als voren over de
Bakwetering (O = de erfgenamen van Jan
Centen; W = Jacob Comelisse van Vliet.
De koper heeft overpad aan de oostzijde
van het huis van Jan Centen zal. era in
eigendom het pad aan de westzijde van de
schuur van Pieter Janse Stolk, beide om op
de IJssel te kunnen komen. Teunis Volkert
eigenaar van zijn huis, zijn overpad hebben
over tvoorn. pad aan de westzijde van de
schuur. Prijs ƒ 1070, Openbare verkoping
2-1-17
295
2-5-1704
Idem als regest nr. 293, verkopen aan
Dirck Centen (won. alhier) 3 kampen
weiland ieder 5 hond in de Zijde. Openbaar
verkoping 2-1-1704. Prijs ƒ 735.
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296
2-5-1704
Idem als regest nr. 293, verkopen aan Fop
Diestenburg, won. alhier: a) 5 hond weiland
in de Zijde, zijnde de Tiendwegs kamp; b) 3
hond 50 roeden land over de Tiendweg tot
de kampsloot; c) 3 hond 50 roeden land als
voren strekkende van voornoemde
kampsland af. Openbaar verkocht 2-1-17-4,
prijs ƒ 380.
297
2-5-1704
Idem als regest nr. 293, verkopen aan
Cornelis Simonse Bol (won. alhier) 3 hond
50 roeden land in de Zijde, tussen
Tiendweg en kampsloot. Openbare
verkoping 2-1-17-4, prijs ƒ 40.
298
2-5-1704
Idem als regest nr. 293, verkopen aan
Huibert en Jan Willemse voor de helft en
Hendrik Willemse Lagewaard voor de
andere helft. 3 stukjes hennepland in de
Zijde, openb, verk. 2-1-17-4. Prijs ƒ 250.
299
2-5-1704
Idem als regest nr. 293, verkopen aan mr.
Jan van Wijmers (chirurgijn) en Wouter
Bastiaanse Verkaik, beide, won. O/Y. Een
hennepwerfje in de Zijde, Verder een bos,
gelegen over het Oudeland en nog 2
grienden gelegen als voren. In de
verponding groot 1 hond 50 roeden.
Openbare verkoping 2-1-17-4, prijs ƒ 10.
300
2-5-1704
Idem als regest nr. 293, verkopen aan
Teunis Leendertse de Jong (won. alhier) 6
hond 50 roeden boezemland in de Cromme
van de Oudelandseweg tot de Boezem.
Openbaar verkoping 2-1-1704, prijs ƒ 70.
301
28-5-1704
Jan Snoeyen en tevens voor de weduwe
van Ary Ariense Kreuk, als voogden over
de minderjarige kinderen van Dirck
Snoeyen Hartkoorn x Annetje Jans (won.
O/Y) verkopen aan Adriaan Adriaanse
Mons de Jonge en Tijs Janse van Herk,
beiden (won. alhier) Een huis en erf in de
Lage Nesse, buitendijks. Verder een erf
met opstal in de Lage Nesse binnendijks,
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prijs ƒ 701, en heden aan de
gehypotekeerde betaald.
302
28-5-1704
Idem als regest nr. 300), verkopen aan
Adriaan Ariens Mons de Jonge. 2 morgen 1
1/2 hond land in de Lage Nesse over de
Veenweteting. Verder 2 hennepwerfjes en
dijk daat voor gelegen in de Lage Nesse
van de IJssel tot aan de put toe, die mede
voor een deel daar aan behoort. In de
verponding groot 2 morgen 1 1/2 hond.
Openbaar verkocht 9-1-1704. Prijs ƒ 210.
303
28-5-1704
Idem als regest nr. 300), verkopen aan Ary
Cornelis Dircxz (won. alhier) 2 rijsakkertjes
eertijds geweest zijnde hennepwerven,
groot 1 hond 50 roeden in de Hoge Nesse
in Stijntje of Franken weer over de
Tiendweg, openbaar verkocht 9-1-1704,
prijs ƒ 65.
304
28-5-1704
Tijs Janse van Herk (won. alhier) verkoopt
aan Trijntje Joosten van Ardennen (won.
alhier) De i/2 van een huis en erf in de
Lage Nesse buitendijks, plus de helft van
een erf met opstal, prijs ƒ 374.
305
12-5-1704
De kinderen van Jan Stevense Mul, onder
elkander gekaveld de goederen door hun
voornoemde vader nagelaten, en is aan
Steven Jans Mul aan vaste goederen meer
te beurt gevallen de waarde van ƒ 500 die
hij aan zijn broers heeft uit gekeerd.
306
31-5-1704
Willem Teunisse (won. O/Y) verkoopt aan
Cornelis Janse Bezemer (won. O/Y) een
huizing en timmerage in de Cromme op de
grond en eigendom van Berkenwoude, prijs
ƒ 300.
307
6-10-1704
Aalbert Janse Quant (won. O/Y) verkoopt
aan Aart Hendricxe Huirman (won. alhier)
een kamp weiland in de Hoge Nesse
tussen dijk en kaesloot, met een eindje
Boezemkade, In de verponding 5 hond
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Prijs is een schuldbekentenis van ƒ 30 per
jaar verkopers levenslang. In verband met
de heffing van de 40e penning met 10e
verhoging, wordt gerekend een periode van
10 jaar. Volgt schuldbekentenis /
lijfrentebrief.
308
8-10-1704
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Paulus Jansz (te Kr/Y zonder
nakomelingen overleden), dit op verzoek
van Kr/Y: a) de helft van 188 roeden
boezemland in de Lekkerkerkse boezem
buiten de Tiendweg met een klein partijtje
in de Waal en nog een klein hoekje in het
buitenland, ƒ 18.
309
27-12-1704
Cornelis Ariense Versluis de Jonge (won.
alhier) verkoopt aan Jan Joosten Quant
(won. alhier) een huis en erf in de Hoge
Nesse, buitendijks, prijs ƒ 500.
310
27-12-1704
Frans Ariens van Nes (ook: Van Ees),
Cornelis Ariens Versluis en Cent Ariense
Varkedrijver (broers, won. alhier) verkopen
aan Cornelis Ariense de Jong (hun broer,
won. alhier) 3/4 van 5 hond 50 roeden
dijkland met een half omgespitte
hennepwerf daarin, alsmede een
rijsakkertje in de Lage Nesse, binnendijks
tot de Tiendweg. Verder het oosterse
rijsakkertje buitendijks, 3/4 in 5 hond 75
roeden land mede in de Lage Nesse (W =
het gemene land van Berkenwoude). De
koper heeft al het voornoemde 1/4 in zijn
bezit. Totaal groot in de verponding 11
hond 25 roeden. Prijs ƒ 339.
311
24-1-1705
Willem Janse van Herk (won. alhier)
verkoopt aan Jan Ariense Rook (won. N/Y)
een zelling in de Cromme uit de IJssel tot
de geslagen zijnde 8 roeden 10 voet van
het zandpad (O = het tuchthuis van
Gouda), prijs ƒ 459.
312
29-1-1705
Adriaan van der Reid, koopman te Gouda x
Anna Verschoor, die een mede erfgenaam
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was van Jan Centen, mitsgaders voor
zoveel als nodig de zelfde Anna Verschoor,
welke verkopen aan de diakonie-armen van
O/Y. Een losrentebrief ten gunste van het
gewest Holland kantoor Rotterdam, groot ƒ
400 24-2-1632 ten namen van Eeuwout
Jacobs (secretaris te Kr/Y). Verder een
obligatie ten gunste van als voren ten name
van Jan Centen, groot ƒ 600.
313
1-3-1705
Willem Janse van der Voort x Cornelia
Ariens, mitsgaders Maritge Ariens de Man,
kinderen en enige erfgenamen van Ary
Cornelisse de Man, won. alhie, verkopen
aan Cornelis Tijs Rolois (won. alhier) Een
huis en erf in het dorp, westeinde, prijs ƒ
276, van de dijk noord op 4 roeden (O =
Marritge Ariens; W = Jacob Janse van der
Voort). Erfpacht ƒ 2.10.0 ten gunste van
Marrigje Ariens, weduwe van Leendert
Jans Kors.
314
10-3-1705
Willem Floren de Lely, won. Berkenwoude,
verkoopt aan Adriaan Bisdom (secretaris
van Haastrecht). a) Een kamp boezemland
in de Cromme over de Oudelandse weg,
groot 564 roeden 8 voet in het Cent
Besemer weer, tussen de Oudelandseweg
en de landscheiding; b) een idem gelegen
als voren, groot 7 1/2 hond, ten oosten van
vorig stuk, in de verponding samen 2
morgen 1 hond 40 roeden 8 voet, prijs ƒ
150 die afgeschreven zijn van een obligatie
van een groter bedrag.
315
8-4-1705
Marrigje Ariens, weduwe van Leendert
Jans Kors (won. alhier) geeft in eeuwige
huur of erfpacht aan Jan Jansz, van der
Voort (gewezen kleermaker alhier) een
erfje in de Zijde, buitendijks, erfpacht is 210-0. per jaar, te betalen ieder jaar met
St.Pieter in februari. De te bouwen
timmeringen mogen niet van riet of hout
zijn. Verkoopt Van der Voort zijn
timmermage, dan heeft zij het eerste
kooprecht. Alles volgens de erfpachtbrief
voor schout en heemraden verleend op 2211-1671. De tegenwoordige bezitter van
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het erfje is Cornelis Tijsse Rolois (won.
alhier). Daar zij aldaar nog enig erf bezit,
geeft zij deze op gelijke condities aan
voorn. Cornelis Tijsse Rolois, erfpacht 3-BO.
316
1-5-1705
Willem Romeyn (secretaris van
Berkenwoude) in opdracht van Adriaan Vet
(volmacht voor notaris J.Blommemdaal te
Leiden 16-10-1702). Verkoopt aan Cent
Janse Beelde (won. alhier) Een huis en erf
in het dorp aan de westzijde van de
Kalverstraat (O en W = de kinderen van
Joost Schiltman; W = de kinderen van
Geertje Willems, weduwe van Pieter
Jacobse Butter), prijs ƒ 140.
317
25-6-1705
Ary Louwen (won. alhier) verkoopt aan
Cornelis Ariens de Jong (won. alhier) een
huis en erf en 2 boomgaardjes in de Lage
Nesse. Van de dijksloot tot de kampsloot,
verkoper had het gekocht op 15-1-1703,
prijs ƒ 300.
318
5-7-1705
Jacobus van der Meulen x juffrouw Helena
van den Kerkhoff (won. Rotterdam) zijn
schuldig aan Pieter en Abraham van der
Meulen hun broers ƒ 3000, wegens
geleend geld, rente 4%.
319
28-9-1705
Aart Hendricxe Huirman (won. alhier)
verkoopt aan Daniel Huibertse (won. alhier)
een stuk land van 1 roeden lengte en zo
breed als het gehele stuk is in de Nesse
van de kant van de sloot af, zuidwaarts na
de Lageweg, prijs ƒ 10.
320
1-1-1706
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jan Pieterse Noirlander (overl.
te Berkenwoude zonder nakomelingen) op
verzoek van Berkenwoude. a) 1 morgen 58
roeden land in een stuk van 2 morgen 5
hond en gelijke partijen in de huizinge daar
op staande in de Geer, tussen de IJssel en
de kampsloot, ƒ 100; b) 2 hond 35 roeden
in een kamp van 1 morgen als voren van
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de Tiendweg tot de Kampsloot, ƒ 25; c) 4
hond 92 roeden in een kamp als voren van
de Veenwetering tot de landscheiding, ƒ
20; d) 16 roeden land in een erf van 50
roeden gelegen als voren ƒ 18; e) 2 hond
60 roeden land in een kamp van 1 morgen
75 roeden ƒ 40; f) 2 hond 70 roeden land 7
hond ƒ 20 g) 63 roeden 1 hond 50 roeden ƒ
18 h) 3 hond 50 roeden bij de
Oudelandseweg in de Cromme in het
Breeweer in een kamp van 1 morgen 3
hond bij de kampsloot ƒ 20 j) 63 roeden in
een kamp van 1 hond 50 roeden als voren
bij de Veen wetering ƒ 18.
321
1-1-1706
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van CHiel Pieterse Steenbakker,
alhier overleden zonder nakomelingen: a)
een kamp land met hennepwerf daar in
groot 7 hond in de Nesse bij de
Boezemsloot, ƒ 210; b) 5 hond land
gelegen als voren ƒ 80; c) 7 hond weiland
gelegen als voren aan de kampsloot ƒ 90;
d) 7 hond hooiland tot de Veenwetering ƒ
25; e) 1 morgen 5 hond hooiland ƒ 40.
322
22-1-1706
Jacob van Vliet (won. alhier) verkoopt aan
Ary Tijsse Verschoor (won. alhier) 350
roeden hooiland in de Zijde over de
Tiendweg tot de Veenwetering, moet o.a.
de Schinkelkade maken, prijs ƒ 14-10-0.
323
29-1-1706
Ary Wiggertse van der Tak voor 1/5,
Neeltje Wiggers van der Tak voor 1/5, Jan
Huigen x Cornelia Leendertse Verbie,
mitsgaders dezelve Cornelia Leendertse
Verbie voor 1/5 en Jacob Comelisse van
Vliet (Heilige Geestmeester van O/Y) voor
de kinderen van Dirck Wiggertse van der
Tak voor 1/5 en verder Hendrick Comelisse
Graaf (heemraad) in opdracht van Leendert
Comelisse zijn broer x Willempje Wiggertse
voor 1/5, verkopen aan Jan Pieterse
Koiman won. mede alhier Een boomgaard
in de Cromme prijs ƒ 60.
324
30-1-1706
Jan Huigen (won. alhier) verkoopt aan
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Claas Foppen Diestenburg (Koornmolaar
alhier) Een boomgaardje in de Zijde binnen
de dijkwetering, prijs ƒ 96-6-0.
325
15-2-1706
Ary Pauwelse en Geertje Pauwels (broer
en zuster, won. alhier) verkopen aan
Cornelis Tijsse Rolois (mede won. alhier)
een kamp hooiland in de Zijde aan de
Veenwetering, in de verponding 7 hond
groot. Het land is aan 1/3 verhuurd, prijs ƒ
30.
326
3-3-1706
Cornelis Claasz, van der Geer (won. alhier)
verkoopt aan Jan Pieterse Groenendijk
(mede won. alhier) Een schuit genaamd
een Gouwenaar met zeilen, kooigoed etc.
en gereedschappen, prijs ƒ 400, waarvan ƒ
150 contant en rest met een
schuldbekentenis. Volgt, de brief, doch dan
woont Groenendijk plotseling in Haastrecht,
rente 4%.
327
15-3-1706
Leendert van der Graaf x Neeltje
Verschoor, won. Schiebroek, verkopen aan
Aart Hendricxe Huirman (won. alhier) Een
huis en erf aan het oosteinde van het dorp,
buitendijks met een binnendijks werfje, van
de dijk tot de IJssel (O = de kinderen van
Marrigje Ariens, weduwe van Leendert
Jans Kors; W = Cornelis Cornelisse
Volkert), is verhuurd voor ƒ 50, het huis ƒ
40. de werf ƒ 10.
328
29-3-1706
Willem Jansz, van der Voort x Cornelia
Ariense de Man (won. alhier) verkoopt aan
Marritge Ariens de Man (zijn schoonzuster)
de helft van een 1/2 huis en erf in het dorp
aan de dijk binnendijks, de wederhelft is
van de koopster. Servituten etc. volgens de
akte 14-1-1661 aan de koopsters vader Ary
Cornelisse Wielmaker, prijs ƒ 225. Het huis
van de dijk tot het erf of boomgaard van
Cornelis Pieterse Smit (O = Reympje
Tepelius; W = Cornelis Pieterse Smit).
329
29-3-1706
Jacob van Vliet (won. alhier) verkoopt aan

193

Jacob Janse Schoenmaker (won. alhier)
Een werf in de Zijde tussen dijk en
Bakwetering, verder ongeveer 24 voeten
lengte dijk en rol voor de werf gelegen,
groot in de verponding 50 roede, prijs ƒ 935-0.
330
18-4-1706
Cornelis Ariense (won. alhier) verkoopt aan
Gerrit Bastiaanse van Zijl x Neeltje Ariens
(won. alhier) de helft van een huis, schuur,
erf in de Zijde bijde Molenplaat aan de dijk,
van de dijk tot Teunis Janse (O = Jan
Huigen; W = Toontje Huibertse), zie regest
nr. ook kavelcedulle 27-1-1705.
331
1-5-1706
Jan Ariense Brouwer voor 3/4, Dirck
Ariaanse x gehad Diewertje Centen voor
1/12 en Lijsbeth Centen voor 1/12 en de 2
laatste tevens voor Pieter Centen 1/12,
verkopen aan Marrigje Foppen, weduwe
van Willem Verbie. Een zelling in de
Cromme, buitendijks Verkopers mogen er
over varen en vissen, prijs 311-12-10.
Uitgezondert het deel van Pieter Centen,
monterende 24-10-14. Dit laatste geld blijft
onder beheer van de koopster, tot dat van
Pieter Centen zekerheid zal zijn gekomen,
komt dit binnen 3 jaar niet, dan wordt dit
geld aan Diewertje en Lijsbeth Centen uit
betaald.
332
6-5-1706
Diewertje Centen, in leven vrouw van Dirck
Ariense (won. alhier) is overleden,
nalatende een minderjarig kind, nl; Cent
Dircxe 1 1/2 jaar. De vader behoud de
boedel, zal hetkind normaal op voeden tot
zijn 16e jaar en hetdan een zilveren
ducaton uit keren.
333
6-5-1706
Leendert Janse Mul. (won. alhier) verkoopt
aan Steven Janse Mul (zijn broer) de helft
van een woning met 6 morgen land daar
achter, van de straat tot de landscheiding.
Verder 1/3 van 7 hond 50 roeden land in de
Cromme van af de Tiendweg. De
wederhelft van dit alles heeft Jan Janse
Mul. Is aangekaveld geweest op!2-5-1704
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voor notaris Guldemont. Verder zal de
koper in eigendom volgen de helft van de
hooiberg met de grond, zullen bij overlijden
van Jan Janse Mul en zijn vrouw Neeltje
Ariens hem koper de berg en grond geheel
toe behoren, prijs ƒ 1450, en 4
drieguldenstukken.
334
10-5-1706
Cornelis Dircxe (won. Kr/Y) verkoopt aan
Arien Dircxe (won. Kr/Y, zijn broer) de helft
van 3 morgen 5 hond 50 roeden land in de
Zijde in 2 viertelen in verscheidenen
kampen. De wederhelft ia van de koper
prijs ƒ 600 plus een obligatie van ƒ 200.
335
19-5-1706
Adriaan Rijkaartx Cornelia Cornelis van
Ardennen, Jan Pieterse Hogendijk x Neeltje
Cornelis van Ardennen, tevens voor en met
de voogden Willem en Ary Leendertse Kors
over het minderjarige kind van Cornelis
Vassen van Ardennen (verwekt bij Maritje
Leendertse Kors) verkopen aan mr. Dirk
Duivendijk (chirurgijn alhier) een huis en erf
in het westeinde van het dorp buitendijks,
van de dijk noordwaarts op 3 voeten en de
sloof van de zelling (O = Cornelis Janse
Besemer; W = Ary Simonse Verschoor),
heeft vroeger een erfpacht op gestaan. Is
verhuurd aan Cornelis Tijss Rolois,
huurcedulle 4-2-1706 voor notaris
Guldemont, prijs ƒ 275 plus ƒ 400 in de
vorm van een hypotheekakte. Jan Pieterse
Hogendijk tekent echter met Jan Pieterse
Hovenier. Uit de volgende hypotheekakte
blijkt, dat alle verkopers kinderen zijn van
CV van Ardennen Kors, rente 3 1/2%.
336
31-5-1706
Jan Claasz Palesteyn (won. alhier) tevens
in opdracht van zijn broer Cornelis Claasz
Palesteyn (volmacht voor notaris W.
Romeyn te Ca/Y) verkoopt aan Ary
Comelisse Jongebreur x Grietje Claasdr
(zuster van J.C. P., won. aan de 'sGravenweg en uit dien hoofde na gedane
naasting) een woning bestaande uit huis,
schuur, getimmerte en 18 morgen land in
de Hoge en Lage Nesse. Het bestaat uit: a)
een huis en erf plus 3 1/2 morgen land
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daarnaast; b) 6 1/2 morgen hooiland tussen
de Veenwetering en landscheiding; c) 3
kampen land, groot 4 morgen 1 hond in de
Hoge Nesse in het Danen weer, eertijds bij
Cornelis Palesteyn gekocht van Claasje
Gerrits weduwe van Ary Pieterse Koster; d)
3 morgen land, ais voren in het Cornelis
Foppen weer, mede door de verkopers
broer gekocht van Cornelis Dircxe; e) 5
hond land als voren in het Vlaming weer bij
de voornoemde (Jan Joosten Quant,
doorgestreept) Cornelis Palesteyn gekocht
van Jan Joosten Quant. Verder de
inventaris van het huis en aan Cornelis
Palesteyn behoorden, de kraan, koperen
wringketel en klein koperen ketel, en 2
bedden met haar toebehoren, De lage
kamer aan de westkant zal blijven ten
dienste van voorn. CC. Palesteyn,
getaxeerd op ƒ 6 per jaar huur. Prijs ƒ
2000. plus een hypotheekakte, groot ƒ 244
jaarlijks ten gunste van voornoemde C.
Palesteyn en dat volgens uitsprake door
Jan Jacob Brandsz, heemraad alhier
gedaan in plaats van de bedongen
uitkering en alimentatie in de koopakte
vermeld, duurt tot het overlijden van
voornoemde C.Palesteyn toe. In de marge
staat: o.a. bedden, dekens, kaarn, kast,
planken stoelen, banken op ƒ 316.
337
13-6-1706
Govert Willemsz Versluis voor 1/2, Pieter
Willemsz Vaandrager voor 1/4, Willem
Willemse van Vliet en Ary Sovertse voor
1/8, Maarten Jansz, van der Zijden voor
zichzelf en voor zijn verdere zusters en
broers voor 1/16, en verder nog Govert
Versluis voorn. in opdracht van de kinderen
van Marritje Cornelis, in leven vrouw van
Willem Arenden voor 1/16, verkopen aan
Jan Cornelisz Berkouw en Maritge Claas
den Ouden, weduwe van Ary Cornelisz
Berkouw, won. N/Y, een zelling in de Lage
Nesse tussen de dijk en het ambacht
Berkenwoude, prijs ƒ 300.
338
2-7-1706
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Jacobus Cornelisz Ouwejan
(alhier overleden zonder nakomelingen): a)
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de helft van een zelling en hennepwerf in
de Nesse, tussen de IJssel en de
Bakwetering, ƒ 25; b) de helft van een huis,
erf, boomgaard als voren tussen de
Bakwetering en kampsloot, ƒ 100; c) de
helft van 2 kampen land, alsvoren tussen
kampsloot en Tiendweg; d) de helft van 2
kampen wei als hooiland plus 2 morgen als
voren tussen de Tiendweg en de
Veenwetering voor ƒ 100; e) de helft van 2
morgen 3 hond hooiland als voren van de
Veenwetering tot de landscheiding toe, ƒ
110.
339
13-9-1706
Cornelis Cornelisz Volkert (won. alhier)
verkoopt aan Jan Nannensz op het dorp. 2
hond hooiland in de Zijde, prijs ƒ 25.
340
13-10-1706
Hendrik Jansz (won. alhier) verkoopt aan
Adriaan Adriaanse Mons den Ouden (won.
alhier) Een erf en rol en 2 roeden dijk en
uiterdijk daar voor gelegen buitendijks. De
verkoper heeft levenslng de oogst van de
appelen en perenbomen, die daar op
gedijen, alsmede riet en houtgewas
buitendijks, prijs ƒ 21.
341
13-10-1706
Taxatie van de onroerende zaken van
Marrigjen Ariens Bak (in leven vrouw van
Daniel Huiberts): a) 1/4 van een huis, erf,
berg, schuur in de Hoge Nesse van de dijk
tot de Boezemwetering ƒ 100; b) 1/4 van
een rietveld, dijk, boezem en 1 morgen 3
hond tussen de IJssel en Boezemkade, ƒ
30; c) 1/4 van 7 hond weiland als voren,
tussen Boezemkade en Lageweg, ƒ 20; d)
1/4 van een werf en kamp weiland, groot 2
morgen 4 hond 50 roeden, bij de Lageweg,
ƒ 80; e) 1/4 van 7 hond 59 roeden
hooiland, ƒ 18; f) 1/4 van 11 hond hooiland
bij de Veenwetering, ƒ 30; g) 1/4 van 4
hond 50 roeden land bij de Veenwetering, ƒ
6; h) 1/4 van 1 morgen Boezemland en
Kade, ƒ 30; i) 1/4 van een hennepwerf van
1 hond en 1/4 van 5 hond weiland bij de
Tiendweg ƒ 30; j) 1/4 van 350 roeden
hooiland bij de Tiendweg, ƒ 17; k) 1/4 van 2
morgen hooiland bij de Veenwetering, ƒ 27;
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l) 1/4 van 4 hond plus 1/4 van 2 hond 50
roeden land, ƒ 25; m) 1/4 van 1 morgen 1
hond land als voren, ƒ 23; n) 1/4 van een
hennepwerf en boomgaard, groot 25
roeden, tussen Nesserstoep en
Bakwetering plus 1/4 van 2 morgen 4 hond
weiland, ƒ 70; o) 1/4 van 7 hond hooiland
bij de Tiendweg, ƒ 24; p) de helft van een
1/2 huis, berg, schuur, erf in de Geer,
tussen de IJssel en Bakwetering, ƒ 130; q)
de helft van 2 morgen 5 hond 50 roeden
land in de Geer, ƒ 225; r) de helft van 3
morgen land in de Zijde voor ƒ 100; s) 1/3
van een schuldbekentenis, groot ƒ 1100
ten gunste van Laurens van der Baard te
Gouda, ƒ 366-13-6; t) 1/3 van een
rentebrief van ƒ 250 ten laste van Govert
Versluis alhier; u) 1/4 van een schuldrente
van ƒ 583 ten laste van Jan Geenen (won.
alhier).
342
1-11-1706
Fijtje Maartens, weduwe van Ary Brands
Bos (won. alhier) is schuldig aan Jannetje
Jacobs, weduwe van Ary Willemse
Brouwer (won. Ca/Y) ƒ 1400 wegens
geleend geld. Heden ontvangen ƒ 1000 en
ƒ 400 a.s. mei, rente 3 1/4%, Als
onderpand een woning met huis, schuur,
berg etc. met 18 morgen land daar achter
in de Cromme tussen de "IJssel en
landscheiding, afgelost 27-4-1719.
343
8-12-1706
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Leentje Cornelis (overleden
vrouw van Jan Geenen, alhier zonder
nakomelingen overleden): a) de helft van
een huis, erf en schuur in de Geer tussen
de IJssel en de Bakwetering ƒ 150; b) de
helft van een kamp weiland met
hennepwerf, groot 3 morgen tussen
Bakwetering en Middelwetering, ƒ 250; c)
de helft van 2 morgen weiland tot aan de
Tiendweg, ƒ 100; d) de helft van 1 1/2
morgen weiland bij de Tiendweg tot de
hooikamp, ƒ 225; e) de helft van een kamp
land met een vogelkooi, groot 2 morgen
tussen de Oudelandseweg en
landscheiding, ƒ 40; f) de helft van 5 hond
hooiland als voren gelegen, ƒ 40; g) de
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helft van 5 hond hooiland met hennepwerf,
gelegen als voren bij de Middelwetering, ƒ
40; h) de helft van 5 hond hooiland, als
voren aan de Tiendweg met 1/4 van 100
roeden weiland bij de Veenwetering, plus
de helft van een akkertje met een eindje
dijk in de Berkouse polder tussen dijksloot
en Maalvliet. ƒ 30. Dit samen getaxeerd op
ƒ 875. Hiervan afgetrokken volgende
schuldrentebrieven, waarmee deze
goederen zijn belast: de helft van een
rentebrief ten gunste van Cent Ariens van
Dijk van ƒ 225; de helft van een rentebrief
ten gunste van Cornelis Wiggertse ƒ 175;
de helft van een rentebrief ten gunste van
Daniel Huibertse ƒ 291-10-0. Blijft van ƒ
875 - ƒ 691-10-0 = ƒ 183-10-0.
344
8-12-1706
Taxatie van de nagelaten onroerende
zaken van Reinder Reinierse (alhier zonder
nakomelingen overleden): a) een boezem
met werfje en gerechtigheid van een steeg,
groot 5 hond in de Geer, tussen de
Oudelandse weg en landscheiding ƒ 30.
345
15-1-1707
Leentje Ulillems Hol, weduwe van Ary
Leendertse Voorduin voor 1 morgen 1 hond
50 roe, Cornelis Schildman en Anna
Schiltman, mitsgaders Hendrik Hendricxe
Helderman als voogd over Maria Schiltman
en tevens voor Jacob en Aart Schiltman,
kinderen en erfgenamen van Elisabeth
Willems Hol, in leven weduwe van Joost
Schiltman, ingelijks voor 1 morgen 1 hond
50 roede. verder Simon de Vuik (won. te
Leiden) voor 1 morgen eigenaar in een
zeker weer lands, groot 18 morgen in de
Geer, mitsgaders gelijke delen in de
huizinge en erf etc. Voornoemde weer ligt
tussen de IJssel en landscheiding,
verkopen aan Cornelis Claase van der
Geer (regerend heemraad alhier) Hun
portie in het land en woning, prijs ƒ 200 per
morgen, dus totaal ƒ 700, In de marge
staat dat Jacob Schiltman het er mede
eens is, 6-3-1707.
346
16-2-1707
Govert Ulillemse Versluis x Rusje
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Leendertse (won. alhier) zijn schuldig aan
Hendrik Jacobse Breur, won. Gouderak ƒ
2160 in verband met het vernietigen van
een obligatie door de eerste comparant op
26-6-1676 onderhands verleden ten gunste
van Jacob Thonisse Breur, groot ƒ 200 plus
de rente daar op verlopen, zijnde W.J.
Breur uit de boedel van zijn vader
toebedeeld, rente 3%. Als onderpand een
deel van een huis, berg, schuur etc. in de
Nesse en 7 morgen 3 hond land daar
achter gelegen in het Boersleen weer
gelegen, afgelost 18-12-1723.
347
18-2-1707
Cornelis Janse Besemer (won. alhier)
verkoopt aan Cornelis Pieter Brantsz (won.
alhier) Een huisje en timmeragie in de
Cromme op de grond van Berkenwoude,
prijs ƒ 200.
348
6-4-1707
Taxatie van de onroerende zaken van
Claas van der Geer te Haastrecht zonder
nakomelingen aldaar overleden, op
verzoek van Haastrecht; a) 1/3 van 1/4 van
een woninge, groot plusmin 14 morgen
huis, berg, schuur, etc. in de Geer, ƒ 130.
349
1-5-1707
Grietje Maartens, weduwe van Engel
Pieterse (won. alhier) verkoopt aan, haar
zoon Pieter Engelen (mede won. alhier)
Een huis, erf, dijk, boomgaard in de Hoge
Nesse, buitendijks tot de dijkwetering. Mag
levenslang in het huis blijven wonen, prijs ƒ
700, ƒ 400 contant en ƒ 300 met een
obligatie.
350
3-5-1707
Jan Joosten Quant (won. alhier) enige
erfgenaam van Michiel Pietersz
Steenbakker (won. en overleden alhier)
verkoopt aan Ary Louwen (mede won.
alhier) een kamp land met hennepwerf daar
in, groot 7 hond in de Nesse tussen
Boezemsloot en toegang, openbaar
verkoping 12-1-1707, prijs ƒ 500.
351
3-5-1707
Verkoper als regest nr. 350, verkoopt aan
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Daniel Leendertse Vet (won. alhier) 5 hond
land in de Nesse bij de kampsloot,
openbaar verkocht 12-1-1707, prijs ƒ 190.
352
3-5-1707
Verkoper als regest nr. 350, verkoopt aan
Willem Jacobus Pols (won. Gouderak) en
Ary Jacobse Pols (heemraad, won. alhier)
2 morgen 2 hond hooi- en weiland in de
Nesse tot de Veenwetering, openbaar
verkoping 12-1-1707, prijs ƒ 387.
353
3-5-1707
Verkoper als regest nr. 350, verkoopt aan
Ary Jacobsz Pols (heemraad alhier) 1
morgen 5 hond weiland in de Nesse bij de
Veenwetering, openbaar verkocht 12-11707, prijs ƒ 160.
354
7-5-1707
Jan Geenen, geassisteerd met Cornelis
van der Geer, Cornelis Aertsz Stolker, Jan
Gijzen en Hendrick Hendricksz Helderman
(allen won. O/Y) verkoopt aan voornoemde
Jan Gijzen een huis, erf, berg en schuur in
de Geer, strekkende uit de IJssel
zuidwaarts tot de halve Bakwetering (O =
de wed. van Pieter Willemsz Vaandrager;
W = Cornelis Pietersz Noirlander e.a.),
zoals op 14-1-1707 openbaar geveild. Prijs
ƒ 395.
355
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Huyg Evertsz van Rheda en Willem Ariensz
Timmerman (beiden won. O/Y): a) een
kamp weiland met aangrenzende
hennepwerf samen 3 morgen 2 hond in de
Geer, strekkende van de halve
Bakwetering zuidwaarts tot de halve
Middelwetering (O = de weduwe van Pieter
Willemsz Vaandrager; W = Cornelis
Pietersz Noirlander e.a.); b) een kamp
weiland van 1 morgen 4 hond als voren,
strekkende van Cornelis Jansz Hofland en
Cornelis Pietersz Noirlander zuidwaarts tot
de halve Tiendeweg (O = de weduwe van
Pieter Willemsz Vaandrager; W = Jan en
Huibert Willemsz Verschoor), alles volgens
openbare veiling van 14-1-1707. Prijs ƒ
1035.
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356
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Dirk Willemsz Vonk (won. Ca/Y) 1 morgen
3 hond weiland in de Geer, strekkende van
de halve Tiendeweg zuidwaarts tot het
hooiland van Jan Cornelis Stolk en Willem
Dirksz toe (O = de wed. van Pieter
Willemsz Vaandrager e.a.; W = Cornelis
Pietersz Noirlander e.a.). Prijs ƒ 280.
357
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Jan Cornelisz Stol (won. alhier) en Willem
Dirkse (won. Kr/Y) 1 norgen 4 hond 25
roeden hooiland inclusief een hennepwerf,
strekkende van Dirk Willemsz Vonk
zuidwaarts tot Cornelis Pietersz Noirlander
(O = de weduwe van Pieter Willemsz
Vaandrager; W = Jan en Huibert Willemsz
Verschoor). Prijs ƒ 250.
358
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Arie Pietersz Vaandrager (won. O/Y) de
boezem met daarin een vogelkooi in de
Geer samen 2 morgen, strekkende van de
Oudelandse weg zuidwaarts tot de
landscheiding (O = de wed. van Pieter
Willemsz Vaandrager; W = Cornelis
Pietersz Noirlander). Prijs ƒ 110.
359
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Willem Verbie (won. O/Y) 5 hond hooiland
in de Cromme binnen de Tiendeweg,
strekkende van Jan Wiggertsz zuidwaarts
tot de Tiendeweg (O = Pieter Jansz Mul; W
= voornoemde Jan Wiggersz). Prijs ƒ 190.
360
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Hendrik Ariensz Bak (won. O/Y): a) een
stukje dijk van 1 1/2 roeden met een
akkertje in de Berkenwoudse boezem,
strekkende van de dijksloot zuidwaarts tot
de boezemvliet (O = Cornelis Pietersz
Noirlander; W = Jacob Ingense); b) 5 hond
hooiland met een hennepwerf daarin
gelegen in het Breeweer, strekkende van
de halve Middelwetering zuidwaarts tot
Cornelis Pietersz Noirlander (O = de koper;
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W = Cornelis Claasz Noirlander). Prijs ƒ
175.
361
7-5-1707
Verkoper als in regest nr. 354 verkoopt aan
Pieter Cornelisz Noirlander (won. O/Y): a) 5
hond hooiland in de Cromme, strekkende
van Cornelis Pietersz zuidwaarts tot de
Tiendeweg (O = Tijs Jansz steenbakker; W
= Jan Ariensz Rook); b) 150 roeden
hooiland als voren over de Veenwetering
(gemeenschappelijk en onverkaveld met
Cornelis Pietersz Noirlander). Prijs ƒ 75.
362
7-5-1707
Jan Gijsen (won. O/Y) verkoopt aan Daniel
Huibertsz (mede won. O/Y) een rietveld of
buitenland in de Geer voor de huizing en
erf dat heden aan koper is overgedragen
(zie regest nr. 354), strekkende van de
dijksloot noordwaarts tot de IJssel (O = de
wed. van Pieter Willemsz Vaandrager; W =
Cornelis Pietersz Noirlander). Prijs ƒ 170.
363
7-5-1707
Jacob, Cornelia en Anna Schiltman en
Hendrik Hendriksz Helderman (als voogd
van Maria Schiltman), en allen samen zich
sterk makend voor Aart Schiltman (nu in
het buitenland verblijvend), allen kinderen
en erfgenamen van wijlen Joost Schiltman
(schout), verkopen aan Hendrikje Huigen
(meerderjarig, ongehuwd, won. Kr/Y) een
huis, voorplaats en erf in het dorp,
strekkende van de halve dijk en straat tot
aan de verkopers (O = de verkopers; W =
mr. Jan van Wijmers). Prijs ƒ 550. Cornelis
Claasz van der Geer (heemraad te O/Y)
verklaart de verkochte zaak te ontslaan van
de erop rustende hypotheek.
364
7-5-1707
Jacob Cornelisz van Vliet (won. O/Y)
verkoopt aan Jan Nannense (mede won.
O/Y) 5 hond hooiland in de Cromme,
strekkende van de halve wetering
zuidwaarts tot Ary Medelen (O = Jan
Cornelisz Stolk; W = Pietertje Vonk). Prijs ƒ
50.
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365
7-5-1707
Jacob Cornelisz van Vliet (won. O/Y)
verkoopt aan Cent Jansz Beelde (mede
won. O/Y) 4 hond hooiland in de Zijde,
strekkende van de binnenkant van de
Oudelandse weg zuiwaarts tot aan de kooi
van de kinderen van Leendert Jansz Kors
(O = Hendrik Cornelisz op Schoor; W = de
erfgenamen van Jan Centen), conform de
openbare veiling van 14-1-1707. Prijs ƒ 12.
366
7-5-1707
Cornelis Cornelisz Volkert (won. alhier)
verkoopt aan Joost Vassen van Ardennen
en Jan Janse Koy (won. alhier) 5 hond
hooiland in de Zijde, openbare verkoping
14-1-1707, prijs ƒ 24.
367
7-5-1707
Mel Foppen en Hendrik Hendriksz
Helderman als voogden over de
minderjarige erfgenamen van Reinder
Reiniersz (won. en overleden alhier) en
tevens in opdracht van de meerderjarige
erfgenamen, verkopen aan Pieter Cornelisz
Serre, die het gelijk doorverkoopt aan
Adriaan Wittert den Ouden (koopman te
Rotterdam) een griendje met de rijs daarop
staande, met de halve steeg en
daaropstaande elzen in de Cromme,
binnen de Oudelandseweg. Verder een
boezem tussen de Oudelandseweg en de
landscheiding. Openbaar verkocht 14-11707, prijs ƒ 40, moet 2 maal met de 40e
penning betaald worden.
368
7-5-1707
Pieter Ariensz en Laurens Cornelisz x
Marrigje Ariens, verkopen aan Cornelis
Ariens (won. alhier) een huis en erf in de
Molenplaats alhier van de muur van de
erfgenamen van Pieter Pieterse Baas
zuidwaarts tot dezelve lieden toe (O =
Claes Foppen Diestenburg; W = de
kinderen van Jan Willemse).
369
13-5-1707
Cornelis Tijsse Rolois (won. alhier)
verkoopt aan Leendert Jansz Mul (mede
won. alhier) een huis en erf in het dorp van
de dijk tot 30 voet noordwaarts en 15
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voeten breed (O = de steeg van Leendert
Jans Kors; W = Leendert Jansz Koning),
prijs ƒ 200.
370
13-5-1707
Taxatie op verzoek van Kr/Y van de
nagelaten onroerende zaken van Jan Jan
Huygens (te Kr/Y overleden): 3/4 van 188
roeden land in de Lekkerkerkse boezem,
buiten de Tiendweg met een klein partijtje
in de Waal en nog een klein partijtje in het
buitenland, ƒ 27.
371
1-6-1707
Andries van der Nesse x Cornelia Teunis
en Cornelis Teunis Volker, verkopen aan
Ary, Neeltje en Pietertje Cornelis (broer en
zusters) (won. alhier) 1/4 van een kooi,
boomgaardjes en griendingen in de Zijde in
het oosten van de Kerkweg. Kavelcedulle
d.d. 7-1-1707 voor notaris Guldemont, prijs
ƒ 18.
1
23-6-1707
Willem Willemse van Vliet (won. Gouda)
transporteert aan Frans Ariensz van Nes
(wonende O/Y) land te Nesse.
2
10-7-1707
Frans Ariensz van Nes (won. O/Y)
voorstaand gekocht land is genaast door
Leentje Cornelisse, weduwe van Govert
Leendertsz, won. te Kr/Y.
3
14-9-1707
Taxatie van de nagelaten goederen van
Willempje Wiggerte van der Tak x Leendert
Cornelisz Graaf. Land in de Cromme.
Verder de helft van een huisje en een
tiende deel van een erfje in de Cromme,
van de dijk tot het achterhuis, plus 1/4 van
dat achterhuis, tot Ary Wiggertse toe (O =
Pieter Willemse Verbie; W = Teunis
Leendertsz de Jong).
4
19-9-1707
Taxatie van de nagelaten goederen van
Neeltje Centen x Cornelis Cornelisz Volkert
(overleden te O/Y zonder nakomelingen).
Land in de Zijde: a) o.a. de helft van een
eindje dijk en schuur met erf in de Zijde,
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van de IJssel tot Gerritje Pauwels (Z = het
gemene pad; N = Gerritje Pauwels). Nog
de helft van een huis met erf in het dorp,
van de straat tot de IJssel (O = Aert
Hendricxe Huirman; W = de kinderen van
Gerrit Dirckse Luit). Nog de helft van een
huis en erf, dito, van de straat tot de
Bakwetering (O = de kinderen van Adriaan
Verschoor; W = Jacob van Vliet). Nog de
helft van een boomgaard en tuinhuisje en
werf, dito, van de dijkwetering tot Ary
Verschoors kinderen (O = dito; W = Joost
Vassen c.s.), groot ca. 1 hond. Nog de helft
van een huis en erf en een klein huisje over
de dijk, dito, van het gemene pad tot Jacob
van Vliet (O = de overledene; W = Jacob
van Vliet). Nog de helft van een klein huisje
en erf in het dorp, in de Kalverstraat, van
de straat tot de erfgenamen van Jan
Claasz Bakker (Z = Cornelis van der Geer;
N = Jan Pietersz Smit). Nog de helft van
een schuldrentebrief ten laste van Abraham
Hendricxe gezet op een half huis, schuur,
erf in het dorp d.d. 18-3-1703. De helft van
dito ten laste van Jan Gerritse Luit d.d. 511-1703 gezet op huis en erf in het dorp.
5
19-9-1707
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Ariensz, overleden te O/Y zonder
nakomelingen: a) 1/6 van een huis en erf in
de Cromme, van Cornelis Cornelisz Visser
tot Teunis Leendertsz de Jong (O = Tijs
Ariensz; W = Jan Wiggerse); b) 1/6 van
een huis en erf uiterdijk, dito, van de IJssel
tot de Bakwetering (O = Jan Wiggertsz; W
= voornoemd perceel). Verder land.
6
5-11-1707 en 9-6-1710
Leendert van de Graaf (wonende buiten
Rotterdam) x Neeltje Ariense Verschoor, en
Ary Cornelisse Boer (won. O/Y) een werf in
de Zijde.
7
9-11-1707
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Janse Kors, overleden zonder
nakomelingen; Deel van een huis, schuur,
erf, van de IJssel tot de Bakwetering (O =
Johannes van der Geer; W = Barber
Willemse c.s.), leenroerig van de Staten
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van Holland (geen polder vermeld). Verder
land in de Geer. Nog een schuldbekentenis
ten name van Jan Issel Bogaard te
Oudewater d.d. 2-6-1635 van ƒ 325.
8
17-11-1707
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Jacobse Timmerman, overleden te
O/Y zonder nakomelingen. Een tiende van
een huis en erf in de Cromme van Cornelis
Cornelisse Visser tot Teunis Leendertse de
Jong (O = Tijs Ariense; W = Jan
Wiggertse). Nog 1/10 van een huis en erf
uiterdijk, dito, van de IJssel tot de
Bakwetering (O = Jan Wiggertse; W = het
voornoemde perceel). Nog 1/3 van een
huis en erf in de Cromme van de IJssel tot
Bakwetering (O = Pieter IJsbrantse; W =
Marrigje Foppens kinderen). Nog de helft in
een schuur, erf, werf, van de IJssel tot de
Bakwetering (O = Leendert Cornelisse; W =
Cornelis Timmermans weduwe). Nog de
helft van een schuur, erf, werf van de IJssel
tot de Bakwetering (O = Leendert Pieterse
Luits erfgenamen; W = Leendert
Cornelisse).
9
18-11-1707
Jan Jacob Brandsz wonende O/Y is
schuldig aan Catharina Cornelis en
Ariaantje Cornelis (wonende te
Bergambacht). Hypotheek op een woning,
is huis en 14 morgen land in de Hoge
Nesse (O = Willem Dekkers kinderen c.s.;
W = Teunis Reyerse), afgelost 1-5-1728.
10
19-11-1707
Taxatie van de nagelaten goederen van
Govert Willemse Versluis, overleden te O/Y
zonder nakomelingen. De helft van een half
huis en erf met berg en 2 morgen land van
de zelling tot de Tiendeweg (O = Cornelis
Ariense de Jong; W = Cornelis Pieterse),
verder land tegen de grens met
Berkenwoude. Alles belast met 2
schuldbrieven ten gunste van Marrigje
Hendrikse en Daniel Huibertse c.s. d.d. 112-1700 resp. ten gunste van Hendrik
Jacobse Breur, d.d. 16-2-1707.
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11
19-12-1707
Claas Foppen Diestenberg en Dirk
Barendse wonende O/Y en Pieter Verkaik
wonende O/Y. Land met de Korte Kerkweg
in Zijde over de Oudelandseweg.
12
1-2-1708
KJan Janse Proos wonende te Gouderak
en Dirk Hendrikse wonende O/Y. Land in
de Nesse Boezem.
13
1-2-1708
Taxatie van de nagelaten goedren van
Thonis Renger overledn te O/Y zonder
nakomelingen. Land in de Nesse Boezem
resp. Lage Boezem
14
1-2-1708
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jan Nannensz overleden te O/Y zonder
nakomelingen. De helft van een huis en erf
in het dorp, van de straat tot de IJssel (O =
Cent Janse Beelt; W = Teunis Pieterse
Ouwerkerk), verder land in de Zijde en de
Cromme.
15
7-3-1708
Taxatie van de nagelaten goederen van
Duifje Pieters, weduwe van Tijs Leendertse
Pols, overleden zonder nakomelingen.
Land in de Cromme achter de steenplaats,
resp. Berkouse kade. 3/4 van een
achterhuis, schuur, erf, van het voorste
huis tot de steenplaats (O = de steenplaats;
W = Ary Willemse).
16
7-3-1708
Cornelis Rengers wonende te Gouderak en
Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel
Jacobse wonende te O/Y. Land in de Lage
Nesse.
17
31-3-1708
Aangifte van Arien Janse Hobbe, mede
erfgenaam van Adriaan Waling (overleden
te O/Y zonder nakomelingen) van een
halve schuldbekentenis ten gunste van
Hendrik Noteboom, wonende te Leiden,
gevestigd op een huis te Leiden.
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18
..-..-1708 (in de winter)
Verkoop door Cornelis en Geertje Jacobs
Roos (wonende te O/Y) om in mei over te
dragen aan Cornelis Claesse Palestein
(wonende te O/Y) een woning met huis,
schuur, berg en 9 morgen land in de Nesse
(O = Ary Jongebreur; W = Jan Claesse
Palestein), verder 6 koeien à ƒ 300, twee
hokkelingen, vaarzen, een kalf, een varken,
hooi, bouwgereedschappen, meubilair.
Omdat de koper geen geld altoos was
hebbende, is dit transport vernietigd.
19
2-5-1708
Govert Ariense Kors, Jan en Annetje
Nannens Kors x Cent Ariens Varkedrijver,
Arie Leendertse Kors, Cornelis Janse Mul x
Grietje Cornelis (allen wonende te O/Y),
Trijntje Nannense Kors x Cornelis Dirckse,
Willem Leendertse Kors, beide wonende te
Kr/Y, Willem Leendertse Kors de Jonge,
Aagje Leendertse Kors x Andries Jacobse
Kerkhof, verder Lijsbet. x Dirk Aartse
Huirman, Cornelis x Arien Rijkaart en
Neeltje Cornelis van Ardennen x Jan
Pieterse Hovenier, verder Pieter Nannense
den Boggerden als voogd over de twee
onmondige kinderen van Maria Leendertse
Kors, Cornelis Cornelisse Stolk, beide
wonende te Stolwijk, alle erfgenamen van
Cornelis Janse Kors. Annetje Leendertse x
Wouter van Oosten, wonende te Strijen,
Ingetje Leendertse x Pieter Hendrikse
Boom, wonende te IJsselmomde, Grietje
Cornelis, Jacob Jacobse Vonk benevens
Barend en Neeltje Jacobse Vonk, zijn
meerderjarige broer en zuster en verder
nog hun minderjarige broer en zuster.
Claas Cornelisse Crul, Johannes Aartsz
met de minderjarige kinderen van Jan
Cornelisse Crul, Willem en Jacob
Cornelisse Crul, Annetje Krul x Dirk
Pieterse, Floris Jillisse x Jannetje Symonse
en de onmondige kinderen van Jan
Symonse en in opdracht van Lena
Symonse, allen wonende te Lekkerkerk.
Claasje Kors x Claas Pieterse, wonende in
het land van Den Briel in Rockanje, Pieterje
x Willem Claase Schrevel, wonende mede
te Brielle, Annetje Corsen x Arien
Knapstein wonende buiten Delft, Jozijntje
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Cristiaense x Jacob Abranmse in opdracht
van Christaewn Willemse en Pieter
Abramse x Bernadina Willems, wonende te
Middelburg, en Neeltje Willems, weduwe
van Dirk Janse, wonende te Zierikzee,
kinderen van Willem Symonse en
zodoende erfgenamen van Marrigje
Willemse Crul en Maria Jacobse weduwe
van Cornelis Ariense bak, wonende te O/Y.
Land in de Geer.
20
2-5-1708
Dito Govert Ariense Kors, wonende te O/Y.
Land in de Cromme.
21
2-5-1708
Dito Jan Cornelisse Stolk (won. O/Y) de
oostelijke helft van een vogelkooi in de
Cromme.
22
2-5-1708
Dito Adriaan Wittert, koopman te
Rotterdam. Land in de Cromme, belast met
een last van 1 stuiver 4 penningen ten
gunste van de kerk.
23
6-5-1708
Cornelis Wiggertse (meerderjarige
jongeman won. O/Y) en Cornelis Willemse
Ruighoofd (wonende te O/Y). De helft van
een huis, berg, schuur, erf en 9 morgen
land in de Zijde (O = Aart Egbertse c.s.; W
= het Kadeland). Verder land in het
Kadeland met de visserij, belast met een
rentje van ƒ 0.5.12 per jaar ten gunste van
van de Heilige Geestarmen.
24
6-5-1708
Jan Ariense en zijn zuster Barbar (won.
O/Y) en Pieter Willemse en Cornelis
Willemse Ruyghoofd, mede wonende te
Ö/IJ, een boomgaardje in de Zijde.
25
1-10-1708
Ary Pauwelse Wegman, zijnde alhier, mr.
Dirk Duivendijk (chirurgijn te O/Y) een
hoekje en werf in de Zijde.
26
6-5-1708
Jan en Leendert Janse Mul, broers (won.
O/Y) en Cornelis Willemse Ruyghoofd,
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doch nu aan Cornelis Janse Mul, hun
broer, mede wonende te O/Y, volgens
vonnisse wegens naasting. Een derde van
een huis in de Zijde, op het weer van Ary
Sijbrandse met een behoorlijke omgang om
het huis en stoep op de dijk en een pad
aan de oostkant over de eigen van Pieter
Janse Mul naar het Binnenwater.
27
3-10-1708
Taxatie van de nagelaten goederen van
Maartgen Ariens, overleden te O/Y zonder
nakomelingen. 1/4 in een huis, erf,
Kalverstraat, van de straat tot achter aan
Joost Schildmans kinderen toe (O = de
weduwe van Jan Cornelisse Stolk; W =
Joost Schiltmans kinderen). Verder een
obligatie ten gunste van het gemeneland
ten name van Maritge Adriaanse, d.d. 26-41704.
28
17-11-1708
Cornelis Rengerse Boer, wonende te
Gouderak en Ary Cornelis Dircxz wonende
te O/Y. Land in de Nesseboezem in het
Snoeyveld, eigendomsbewijs d.d. 19-51698.
29
25-11-1708
Damis Tijsse Rolois x Neeltje Wiggertse
van der Tak (won. O/Y) en Leendert
Cornelisse mede wonende te O/Y. De helft
van 1/3 van een huis in de Cromme. Van
Leendert Cornelisse tot Ary Wiggertse van
der Tak (O = het gemene oppad; W = Ary
Cornelisse Stolk en Teunis Leendertse de
Jong).
30
3-12-1708
Frans Ariense van Nes, Cornelis Ariense
Versluys. Cent Ariense van Nes en
Cornelis Ariense de Jonge (broers, won.
O/Y) zijn schuldig aan Georgius de Mey,
predikant te Gouda. Hypotheek op 2
morgen land in de Lage Nesse, verder in
de Cromme. Afgelost 28-12-1711.
31
2-2-1709
Pleuntje Jans, weduwe van Jan
Leendertse, schout en hun zoon Jan en
verdere kinderen als erfgenamen van hun
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vader, wonende te O/Y. Schuldig aan
Cornelis van der Geer (regerende
heemraad te O/Y) spruitende van een
obligatie bij Jan Leendertse Schout of
Dekker op 1-2-1686 gepasseerd voor
notaris E. Maas te Kr/Y ten gunste van de
diakoniearmen van O/Y. Is op 18-9-1701
doorverkocht aan de houder ervan. Verder
nog achterstallige huishuur, briefkosten.
32
3-2-1709
Willem Joppen (won. O/Y) Schuld aan de
diakonie-armen van O/Y. Hypotheek op zijn
huis, erf in het dorp, van de straat zuid op
tot Pieter Jacobs Butterboers weduwe (O =
de voorn. weduwe; W = Cornelis Heimense
Donker). Afgelost 9-5-1710.
33
6-2-1709
Taxatie van de nagelaten goederen van
Willem Willemse Verbie (overleden te O/Y,
zonder nakomelingen): 1/3 van 2/3 van een
steenplaats met huis, ovens, loodsen in de
Cromme, van de IJssel tot de dijkwetering
(O = de weduwe van Cornelis Jacobse
Timmerman; W = de weduwe van Cornelis
Wiggertse), nog 1/3 in een hoekje zelling,
huis, schuur en boomgaardje, dito van de
IJssel tot de dijkwetering (O = de kinderen
van Pieter Pieterse Engel; W = Thonis
Leendertse c.s.).
34
4-4-1709
Taxatie van de nagelaten goederen van
Daniel Centen Quant (overleden te O/Y,
zonder nakomelingen): land in de Nesse,
5/6 in een huisje, dijk, schuurtje en erf,
strekkende van de dijkwetering noord op tot
de IJssel (O = Hendrik Janse; W = Neeltje
Centen), 5/6 van een huis, schuurtje, erf
van de sloot tot de IJssel (O = Neeltje
Centen; W = Daniel Leendertse Vet),
mogelijk in de Nesse bij het Vlamingweer,
een rentebrief ten gunste van Goris
Tonisse van Velsen d.d. 1-2-1698.
35
21-4-1709
Dirkje Aarts, weduwe van Jan Willemse
Versluis (won. O/Y) Ary Cornelisse Snip.
Een damschuit compleet. Orginele akte
d.d. 28-4-1700.
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36
27-4-1709
Cornelis Huigen voerman wonende
Rotterdam voor de helft. Ary Willemse
wonende O/Y en het minderjarige kind van
Dirk Willemse de Heilige Geestmeesters
als alimenteerende het minderjarige kind
van Teuntje Willemse. Verder Gerrit
Cornelisse Bak (Bek ??) x Jefje Willemse,
wonende te Dordrecht, en Floris Janse
Verkaik wonende in het Beyerse te
Stolwijk. Een huis en erf in de Nesse Van
de IJssel tot de weduwe van Daniel
Jacobse (O = dito; W = de weduwe van
Willem Willemse Versluis).
37
28-4-1709
Floris Jansz Verkaike (wonende in het
Beijerse) en Neeltje Cornelis (weduwe van
Daniel Jacobse wonende te O/Y) een huis,
erf in de Nesse van de IJssel tot de
koopster, hiermede vervalt de obligatie
door Willem Willemse Boer getekend.
38
1-5-1709
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jacob Ingense (overleden te O/Y zonder
nakomelingen) 1/10 van een woning, huis,
schuur en 12 morgen land in de Cromme in
een weer (O = Marrigje Foppen kinderen;
W = Cornelis Timmermans weduwe). De
helft van een huis, erf, akkertjes, van de
dijk tot de Berkouse boezem (O =
Engebrecht Willemse Verbrugge; W =
Cornelis Janse Snoey). Verder land in de
Lage Nesse en de Hoge Nesse en een
obligatie ten gunste van Jacob Ingense d.d.
22-10-1704.
39
2-6-1709
Ary Maertense Versloot en Leendert
Govertse x Beatrix Ariense, Jan Ariense x
Dirkje Ariense en Cornelis Panken x
Teuntje Ariense, allen kinderen van Ary
Barentse Bos x Maggeltje Roelen Versloot,
en zodoende kleinkinderen en mede
erfgenamen van Sijtje Ariense Zeeuw,
weduwe van Roelof Pieterse Versloot
(testament notaris C. van der Grijp te
Dordrecht d.d. 14-9-1691) Gijsbert
Outheusden wonende te Rotterdam, 3
morgen 3 hond land in de Nesse.
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40
12-5-1709
Cornelis Ariense van der Horst, Willem
Leendertse Schout x Dirkje Ariense van der
Horst en Leendert Leendertse Schout
(wonende te O/Y) 2/3 van een huisje, erf
aan de westzijde de Kalverstraat, van de
straat westwaarts tot Joost Schiltmans
kinderen (Z = Jan Cornelisse Stolks
weduwe; N = Joost Schiltmans kinderen),
in erfpacht.
41
16-9-1709
Kaveling tussen Jan (10 morgens)
Verschoor, Hendrik (10 morgens)
Lagewaard en Pieter Ariense van der Zijde,
betreffende een huis, erf, en nog een erf
oostwaarts daarvan gelegen in de Zijde.
PvdA krijgt op zijn portie toe ƒ 115.
42
11-10-1709
Taxatie van de nagelaten goederen te O/Y
(op verzoek van O/Y) van Jan Ariense
Rook. O.a. de helft van een zelling tr O/Y
van de IJssel (O = de St.-Jacobskerk te
Gouda; W = Tijs Janse Vrankesteyn).
Verder land in de Cromme, met 1/10 van
een huis, erf, en 12 morgen land in de
Cromme (O = Pieter IJsbrantse; W =
Cornelis Timmermans weduwe). 1/4 in 3/12
van een huis, erf, aan de dijk, strekkende
van de dijk tot de weduwe van Cornelis Bak
ten oosten (W = de kinderen van Jefje
Willemse).
43
21-10-1709
Taxatie van de nagelaten goederen van
Ary Leendertse Kors, overleden te O/Y,
zonder nakomelingen, met Willem
Leendertse Kors De helft van een huis,
hennepwerf, erf in de Zijde. Van de dijk tot
de Bakwetering (O = Jan en Steven Janse
Mul; W = Willem Cornelisse Ruyghoofd).
Verder zellingland in de Zijde. De helft van
een huis en erf in het dorp van de dijk tot
de brandgevel van Adriaan Verschoor (O =
Leendert Luiten weduwe; W = Pieter Janse
Gruiter). Erf en schuurtje van Adriaan
Verschoor tot de Bakwetering, belend als
voren. Verder land in de Zijde. De helft van
een erfpacht van ƒ 2-10-0 per jaar op een
huis van Leendert Janse Koning. De helft
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van een erfpacht van ƒ 3 per jaar op een
huis van Jan Janse van der Voort. De helft
van een erfpacht van ƒ 4 op een huis van
Willem Janse van der Voort. ƒ 4.10.0
Leendert Janse Mul. ƒ 2.10.0 Cornelis Tijs
Rolois. ƒ 3.10.0 Adriaan Verschoor. ƒ
3.10.0 Dirk Centen.
44
12-1-1710
Ary Roelen Versloot (won. N/Y) en Cornelis
Janse Mul (wonende O/Y). Land en 1/3 van
een huis in de Zijde in het Volkjes weer,
van de hennepwerf tot de IJssel (O = Pieter
Ariense van der Zijde; W = Jan Egbertse).
Indien het genaast wordt dan blijft de
huurcedulle van de koper van kracht, 22-11710
45
7-5-1710
Hendrik Ariense Bak, regerend heemraad
te O/Y en Ary Ariense Bak zijn broer en
Daniel Huibertse zijn zwager. Een zelling in
de Cromme.
46
9-2-1710
Claersje en Neeltje Ingens, meerderjarige
dochters wonende O/Y en Ary Jacobse
Pols. Land in de Nesse Boezem en het
Nieuwland.
47
2-2-1710
Cornelis Janse Mul (won. O/Y) had van
Versloot gekocht, is genaast door Cornelis
en Bartholomeus Gerrits Baas (wonende
Bergambacht). Vonnis 5-2-1710. O/Y.
48
2-2-1710
Matthijs van Dik, Koopman te Haastrecht,
volgens gifte 22-1-1701 voorde helft, Dirk
van der Geer wonende Haastrecht en
Jacob Hingels x Adriana van der Geer,
eigenaar voor 1/4 en Cornelis van der Geer
voor 1/4 in een woning en land. in de Geer
(O = Adriaan Verschoor; W = Johannes
van der Geer).
49
7-3-1710
Pieter Janse Stolk x Pietertje Aartse (won.
O/Y) en Samuel van Laren, Schepen te
Rotterdam en James Waschinton,
Koopman te Rotterdam. Een huis, erf in het
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dorp buiten van de dijk tot de IJssel (O =
Cent Ariense Bakkers weduwe; W = Willem
Cornelisse Ruighoofd), giftye d.d. 22-51690. Verder de westhelft van een schuur
aan de westzijde, van de dijk tot de IJssel
(O = de wederhelft; W = Teunis Volkers
weduwe), hem aangekomen op 4-7-1699.
Verkopers mogen levenslang er blijven
wonen.
50
5-3-1710
Taxatie van de nagelaten goederen van
Pietertje Pieterse Medelen, overleden te
L.kerk. zonder nakomelingen. Land in de
Lwkkerkerkse Boezem, in de Zijde en in de
Cromme.
51
18-3-1710
Taxatie van de nagelaten goederen van
Neeltje Muis (overleden te Haastrecht
zonder nakomelingen): 1/3 in 1/4 part in
een woning in de Geer (O = Adriaan
Verschoor; W = het weeskind van Dirk
Pieterse de Jong).
52
1-5-1710
Taxatie van de nagelaten goederen van
Claasje Ariense, weduwe van Jacob
Ingense, overleden te O/Y zonder
nakomelingen. Een twintigste in een huis,
schuur en 12 morgen land in de Cromme
(O = Marrigje Foppen kinderen; W =
Cornelis Timmermans weduwe). De helft in
een huis, erf akkertjes van de dijk tot de
Berkouwse boezem (O = Engebrecht
Willemse Verbrugge; W = Cornelis Janse
Snoey). De helft van een obligatie ten
gunste van Jacob Ingense d.d. 33-10-1704
53
29-4-1710
Cornelis Ariense van Herk x Joosje Willems
Segwaard, wonende O/Y, eigenaars
volgens transport van Marrigje Huigen,
weduwe van Ary Pieterse Steere (??) d.d.
11-4-1706 van een losrentebrief en Huig
Evertse van Rheden (won. O/Y) een
losrentebrief ten gunste van het gewest
Holland ten name van Adriaan Joosten d.d.
17-4-1692.
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54
7-5-1710
Trijntje Centen, weduwe van Jan
Cornelisse Beelt (won. O/Y) en Cornelis
van der Geer. Een huis, erf van de dijk
zuidwaarts tot Jan Gerritse (O = Cornelis
Pieterse Smit; W = Adriaan Verschoor). De
koper heeft het recht om de halve muur in
geval van timmeren te mogen gebruiken na
zijn believen, betaald alsmede een erfje
van Leendert Ariense Kors weduwe.
55
9-5-1710
Jan Janse Mul (won. O/Y) en Steven Janse
Mul zijn broer. De helft van een huis,
schuur, berg en 6 morgen land in de Zijde
(O = Pieter Janse Gruiter; W = Ary
Leendertse Kors erfgenamen).
56
9-5-1710
Ary Chielen Jongeneel x Geertje Willemse,
en Johannes van Zeist x Hilletje Willemse
en Jan Cornelisse en Cornelis van Dam,
als voogd van de minderjarige kinderen van
Cornelis Willemse, erfgenamen van Willem
Joppen en Geertje Commers, en Teunis
Ariense Kok, wonende O/Y. Een huizinge
en erf binnendijks, van de dijk tot achter de
weduwe van Pieter Jacobse Butterboer (O
en W = Cornelis Heimense Donker).
57
9-5-1710
Leendert Janse Mul en Cornelis Janse Mul
zijn broer, wonende O/Y. 2 morgen 50
roeden land in de Zijde in het Ary
Sijbrandse weer. Belast met 2 stuivers per
jaar ten gunste van de Heilige Geestarmen.
58
25-5-1710
Willem Leendertse Kors de Jonge de helft,
Leendert Cornelisse van Ardennen,
Adriaan Rijkaart x Cornelia Cornelisse, Jan
Pieterse Hoveniers x Neeltje Cornelis, Dirk
Aartse Huisman x Lijsbeth Cornelisse,
tevens de voogden over Vas Cornelisse
van Ardennen voor de helft. Jan Pruyt
wonende O/Y. Een deel van een huis en
erf, van de dijk zuid op tot de brandgevel
van Adriaan Verschoor (O = Leendert
Luiten weduwe; W = Pieter Janse Gruiter).
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59
30-5-1710
Govert Ariense Kors en Adriaan Wittert,
wonende te Rotterdam. Een huis, schuur,
erf en 5 hond 38 roeden in de Geer, belast
met een erfpacht van 8-2-8.
60
30-5-1710
Adriaan Verschoor en Govert Ariense Kors
wonende te O/Y. Een huis en erf in de
Geer van de IJssel tot de dijkwetering (O =
Johannes van der Geer; W = Daniel
Huibertse).
61
22-6-1710
Annetje Cornelis, weduwe van Tijs
Thomasse Rolois voor de helft, Jan Tijsse
Rolois, Pieter Eewoutse van Herk x
Marrigje Tijsse en Cornelis Tijsse Rolois,
kinderen van de eerste comparant, voor 3/8
parten Damis Tijsse Rolois)haar eerste
comparant zoon, hun deel van de kamer en
erf waar de eerste compt woont. Van de
straat noord aan tot zo verre de heining
staat (O = de weduwe van Pieter
Cornelisse Potuit; W = Goosen de Munter).
Het recht van achter uit te gaan naar de
IJssel.
62
5-7-1710
Johanna Louff weduwe van Frederik
Luyten (raad en oud schepen van Gouda)
en Frederik Luit Jacobse. 1/4 van drie
schuldbrieven, waarvan 1/4 de koper op
land d.d. 3-5-1672 en d.d. 17-11-1677 ten
name van Maarten Cornelis Verkaik op een
hofstede te Stolwijk d.d. 22-7-1673.
Testament 17-10-1701 notaris H. van Dik
te Gouda.
63
6-9-1710
Huig Pieterse en Pieter Dirks, zoon en
erfgenamen van Dirk Pieterse, wonende
Maassluis en Gijsbert Willemse wonende
O/Y. Een huis en erf in de Nesse aan de
Groenendijk (O = Neeltje Centen; W = Jan
Pieterse).
64
11-12-1710
Jan Pieterse Koyman en Ary Leendertse
Verbie, wonende O/Y. Een boomgaard in
de Cromme
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65
1-1-1711
Paulus Elderse, Bastiaan Ariense Kruit x
Stijntie Elderse, Ary Elderse, Cornelis
Elderse en Marrigje Elderse, meerderjarige
dochter, allen kinderen en enige
erfgenamen van Eldert Cornelisse
(wonende en overleden te O/Y) en Ary
Cornelis Dirkse. Land in de Nesseboezem
bij de Nessesluis.
66
1-1-1711
Verkopers als in regest nr. 65 behalve B. A.
K. verkopen aan Bastiaan Ariensz Kruit 4/5
van een huis en erf in de Nesse aan de
Groenendijk (O = Neeltje Cent; W = de
Keizers kinderen).
67
22-2-1711
Cornelis Claase en Maarten Jorisz
Ouweleen wonende O/Y. en Maria Claase
weduwe van Teunis Leendertse de Jong, in
leven bakker te O/Y, land in de Cromme.
68
15-3-1711
Jan Joosten Quant (won. O/Y) heeft schuld
aan Grietje Willemse Vonk (weduwe van
Jan Ariense Rook, won. N/Y). Hypotheek
op huis en boomgaard in de Lage Nesse
(O = Cent Ariense; W = de weduwe van
Pieter Willemse Vaandrager).
69
5-4-1711
Gecommitteerde Raden van de Staten van
Holland betreffende het requeste van de
curatoren van de geabandonneerde boedel
van wijlen Cornelis Ariense Versluis en
Annetje Aarts van Vliet, dat vergeten was
de diverse belastingen te betalen. Willem
Willemse Versluis bij testament van
Marrigje Teunis, weduwe van Willem Jan
Govertse, gepasseerd d.d. 25-8-1680 voor
notaris Tombergen, was vermaakt land en
de helft van het binnenste huis bij
testament toenmaals bewoond, en de helft
van eenschuur.contrat voor notaris E Maas,
is het huis overgegaan van W.W.V. naar
C.A.V. zonder dat er opdracht is gevonden,
dat de penningen zijn betaald. W.W.V. x
Marrigje Arien Fransen en Cornelis Ariense
Fransen den Oude x Leentje Willemse
Versluis (won. O/Y) verklaren dat in 1680
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Marrigje Thonis, weduwe van Willem Jan
Govertse, haar 5 kinderen heeft ontboden
en de kinderen van Jan Willemse Versluis.
Zei dat ze een hoge ouderdom had, niet
wel ter gang, dus haar onroerend goed niet
meer kon beheren, zodat ze die onder de
kinderen en kleinkinderen wil laten
verdelen. Grondkaveling bij loting cedulle
23-9-1681. Kort daarna een herloting,
zodanig dat Cornelis Ariens Fransen x
Leentje Willemse Versluis zou behouden al
het land en een deel vant huis, als W.W.
Versluis uit hoofde van Marrigje Tonis
weduwe te beurt was gevallen. Volgt nog
kopie testament d.d.25-8-1680 van Marrigje
Teunis, weduwe Willem Jan Govertse. Nog
openbare verkoping van de boedel van
Cornelis Ariense Versluis. Een half huis,
boomgaardje aan Engebrecht Willemse
Verbrugge. Verder de helft van een schuur,
berg aan E.W. V., belast met een
schuldbekentenis ten gunste van Cornelis
van Beveren in leven predikant te Gouda
70
1-5-1711
Ariaantje Ingense, weduwe van Jacob
Cornelisz, Claasje Ingense en Neeltje
Ingense (meerderjarige dochters) en Pieter
Verbrugge x Cornelia Pieterse, die een
dochter is van Annetje Ingens. Ary Jacobs
Pols x Neeltje Cornelis en Annetje Cornelis
(meerderjarige jongedochter), kinderen van
Cornelis Ingense, samen enige
erfgenamen van Jacob Ingense. Verder
Abraham Ariense Mijnhoogheid x Wijve
Jans, die een dochter is van Jan Ariense
Rook, Cornelis en Ary Cornelis broer, en
Leendert Willemse Slobbe x Marrigje
Cornelis broer, kinderen van Marrigje
Ariense Rook en tevens voor Ary Jans
Rook, zoon van Jan Ariense Rook, alle
enige erfgenamen van Claasje Ariens
Rook, overleden vrouw van voornoemde
Jacob Ingense, Ary Cornelisse (broer,
wonende te Gouderak). Een huis en erf
met drie rijsakkers daarachter in de
Cromme, van de dijk tot de Berkouwse
boezem (O = Engebrecht Willemse
Verbrugge; W = Cornelis Janse Snoey).
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71
1-5-1711
Dezelfde verkopers als in regest nr. 70
verkopen aan Cornelis en Leendert
Snoeyen (won. O/Y) land in de Nesse.
72
1-5-1711
Dezelfde verkopers als in regest nr. 70
verkopen aan Joost Vassen van Ardennen
land in de Lage Nesse belast met ƒ 0.1.14
ten gunste van de Heilige Geestarmen
73
1-5-1711
Dezelfde verkopers als in regest nr. 70
verkopen aan Ary Jacobsz Pols land in de
Hoge Nesse.
74
1-5-1711
Dezelfde verkopers als in regest nr. 70
verkopen aan Govert Jansz van Herk (won.
O/Y) rijsland in de Hoge Nesse.
75
1-5-1711
Dezelfde verkopers als in regest nr. 70
verkopen aan Gijsbert Willemsz (won. O/Y)
rijsland in de Hoge Nesse in het nieuwe
land.
76
1-5-1711
Aert Jansz Proos (won. O/Y) verkoopt aan
Willem Cornelisz Lans (won. O/Y) een half
huis enz. in de Nesseboezem (O = de
koper; Z = Daniel Huibertsz; W = Jan Jacob
Brandsz; N = Cornelis Wegman).
77
6-5-1711
Samuel Guldemont (schout), Engebregt
Willemsz Verbrugge en Cent Ariensz
Versluis, als curators in de
geabandonneerde boedel van Cornelis
Ariensz Versluis (gewoond hebbende en
overleden O/Y) en diens weduwe Annetje
Aarts van Vliet, verkopen aan Cornelis van
der Geer (regerend heemraad) en mr. Jan
van Wijmers (chirurgijn alhier) een huis in
de Cromme.
78
6-5-1711
Verkopers als in regest nr. 77 verkopen
aan Engebregt Willemsz Verbrugge
(regerend heemraad en mede-curator) een
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schuur enz. met de visserij in de Berkouse
boezem in de Cromme.
79
6-5-1711
Verkopers als in regest nr. 77 verkopen
aan Cornelis Jansz Mul percelen land in de
Cromme.
80
6-5-1711
Verkopers als in regest nr. 77 verkopen
aan Cornelis Jansz Mul land in de
Cromme.
81
6-5-1711
dito verkopen aan Jorisje Jans (weduwe
van Eewout Willemsz van Herk) land in de
Cromme.
82
6-5-1711
dito verkopen aan Cornelis Janse Mul land
in de Cromme in het Sent Besemerweer.
83
6-5-1711
xxx dito Frans Cornelis en Cent Ariense
Versluis. Land in de Hoge Nesse.
84
6-5-1711
Cent Ariensz Versluis verkoopt aan
Cornelis Janse Mul, won. O/Y. Land in de
Cromme in het Bree weer.
85
22-4-1711
Cornelis van der Geer (heemraad), Heiltje
en Aagje Hendrikse Helderman,
meerderjarige dochters (won. O/Y) en
Hendrik Hendrikse Helderman: 1 morgen
337 roeden land met een protie in een huis,
berg, schuur, er, hem competerende in 8
morgen 2 hond land in de Geer, waarin de
koper al reeds 3 hond 12 roeden bezit.
86
1-5-1711
Willem Cornelisz Lans (won. O/Y) heeft
schuld aan Annetje Hendrikse (weduwe
van Joost Janse Pols, won. Gouderak).
Afgelost 10-8-1722.
87
7-5-1711
Taxatie van de nagelaten goederen van
Gerrit Crijnen (overleden te O/Y zonder
nakomelingen): land in de Nesse in de
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Wildert; verder een hennepwerf en kampje
hooiland, mitsgaders 2/3 in een huis,
boomgaard, schuurtje in de Nesse, van
Lijsbeth Crijnen zuidwaarts tot de Lageweg
(O = Aaltje Maartense; W = Daniel
Huibertse).
88
5-7-1711
Huig Pieterse Boy, Jacob Claase x Leentje
Pieterse Boy, het minderjarige kind van
Lijsbeth Pieterse Boy x Jan Gerritse
Metselaar, enige erfgenaam van Pieter
IJsbrantse Bostelman met Jan Gijsen, won.
O/Y. Een huis, schuur en 7 morgen 1 hond
land in de Cromme, van de IJssel tot de
Bakwetering (O = Jannetje Pieterse c.s.; W
= Ary Janse c.s.). Erfpacht van 17 stuivers
ten gunste van de kerk te O/Y.
89
5-7-1711
Volgt de schuldbekentenis van regest nr.
88. Op 6-6-1718 de schuld voor de helft
geroyeerd.
90
19-8-1711
Hendrik Willemse Huurman (won. O/Y) met
Aart zijn zoon. Een huis, erf, boomgaardje
in de Nesse van de roying van de
binnensloot noord op tot de poort toe, en
buitendijks tot Jan Goethart (O = Pieter
Engelen en de koper; W = de wijk van de
koper). De poort en gang aan de dijk zullen
gemeen blijven. Volgt schuldbekentenis,
afgelost 3-8-1744 door Willem Jacobse
Pols, Ary Hendrikse Breur en Jacob Jan
Brands, is voogd over Ary Jacobse Pols
kind.
91
1-1-1712
Pieter Ariense Baas met Laurens
Cornelisse zijn zwager, won. O/Y. De helft
in een half huis, erf, en de helft van 3
morgen 187 ror land in de Zijde, kopers
vrouw berzit de wederhelft.
92
6-3-1712
De Heilige Geestmeesteren van O/Y met
Govert Janse van Herk, Ary Simonse,
Cornelis Simonse, Pieter Simonse, en
Fijtge Simonse van der Ruit, allen, won.
O/Y. Een huisje, erf in de Nesse aan de
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Groenendijk. Van Hendrik Janse af, tot de
brandgevel van het huisje toe (O = de
wetering; W de IJssel).
93
28-3-1712
din opdracht van rkopers als in 88 met
Neeltje Huigen, weduwe van Fop
Diestenberg. Een huis, erf in het dorp, van
de dijk tot de IJssel (O = Leentje Willemse
Stol; W = voor Gerrit Dirkse Luits kinderen,
achter het gemene land van O/Y).
94
3-5-1712
Joost Vassen van Ardennen en Willem
Leendertse Kors den Oude, als voogden
over Vas Cornelisse van Ardennen, en
administrateurs van de nagelaten boedel
van Cornelis Vassen van Ardennen,
Leendert en Neeltje (x Jan Pieterse
Hovenier) en Lijsbeth Cornelis van
Ardennen x Dirk Aartse Huurman,
eigenaars voor 4/5 en Adriaan Rijkaart
(won. O/Y) x Cornelia van Ardennen. Land
in de Zijde aan de westzijde van de
Kerkweg, gekocht door CVvA van Cornelis
Janse Kors d.d.27-3-1700
95
3-5-1712
De voogden van de minderjarige
erfgenamen van Marrigje Ariense, in leven
weduwe van Leendert Janse Kors,
Leendert Cornelisse van Ardennen, Jan
Pieterse Hovenier x Neeltje Cornelise van
Ardennen, Dirk Aartse Huurman x Lijsbeth
Cornelisse van Ardennen voor 4/5 met
Adriaan Rijkaart x Cornelia van Ardennen.
Huis erf en grutterij aan het oosteinde van
het dorp, waar de koper thans woont,
zijnde gekocht van Maria Jans Grutser,
volgens gifte d.d. 14-5-1703 en uit de
boedel van Leendert Janse Kors weduwe
aan de gemelde kinderen van Cornelis van
Ardennen aanbedeeld. De losse
gereedschappen tot de grutterij zijn hierbij
niet inbegrepen. Indien de koper het
verkoopt, heeft Dirk Aartse Huurman optie
en deze afslaande een van de andere
kinderen van CvA, Het 1/5 part hiervan
toekomende Dirk Aartse Huurman, rest
gedeelte afgelost 23-1-1720.
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96
3-5-1712
De erfgenamen bedoeld in regest nr. 94 en
95 voor 4/5 deel, Dirk Aartse Huurman x
Lijsbeth Cornelis van Ardennen. Een huis
en erf en het recht in een grutterij met alles
wat daaraan toebehoort in het dorp, nu
bewoond door de kopers, van de dijk tot de
IJssel (O = Cent Ariense weduwe; W =
Jacobus Diestenbergs weduwe). Verder
nog land in de Zijde aan de oostkant van
de Kerkweg en dan de erflater CvA,
gekocht van de weduwe van Claas Joppen
c.s. Bij doorverkoop hebben de andere
erfgenamen optie, zie ook koopakte d.d.
28-11-1711 voor notaris Guldemont. Het
vijfde part van D.A. Huurman over op Pieter
Willemse Verbie, rest afgelost 31-1-1717.
97
4-5-1712
Joost Vassen van Ardennen (won. O/Y)
met Barend Centen, de elsakker in de
Zijde, en het reukelsboerweer.
98
4-5-1712
Cornelis Cornelisse Volkert (won. O/Y) met
Pieter Classe. Een schuur en erf aan de
oostzijde van het dorp, binnen de dijk zuid
op tot de heining toe (O = Jacob Jansz
Schoenmaker; W = de koper); de koper
heeft zijn oppad over het gemene pad aan
de oostkant.
99
3-5-1712
Willem Leendertse Kors de Jonge met
Willem Leendertse Schout (won. O/Y) een
vogelkooi in de Zijde, grenst aan de
landscheiding.
100
5-5-1712
Cornelis Ariense, won. Kr/Y met Adriaan
Man den Oude (won. O/Y). Land in de
Nesseboezem in het Pieter Krijnen weer.
Verder land in het Cornelis Foppen weer.
Moet mede betalen op St.Jacob a.s.
wegens het vernieuwen van de sluis.
101
4-5-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Paulus Pieterse (overleden te O/Y zonder
nakomelingen) wat land (water zijnde) van
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de vervallen kooi in de Zijde (O = de
Kerkweg).
102
8-5-1712
Leendert van Ardennen en Jan Pieterse
Hovenier x Neeltje van Ardennen met Dirk
Dirkse (won. O/Y) wat dijk in de Cromme.
103
8-5-1712
Ary Paulusz Wegman met Dirk Dirkse.
Land in de Zijde, belast met ƒ 0-7-8 ten
gunste van de kerk.
104
7-5-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Gerrits Baas (overleden te
Bergambacht zonder nakomelingen). Dijk
etc. in de Zijde. Verder de helft van een
huis, schuur en hennepwerven in de Zijde,
van de dijk tot de Bakwetering (O = de
erfgenamen c.s.; W = Leendert Cornelisse
weduwe). Nog 1/3 part van een half huis erf
en hennepwerf in de Zijde (O = Pieter van
der Zijde; W = Jan Eyberden).
105
8-5-1712
Dirk Aartse Huurman x Lijsbeth Cornelis
van Ardennen (won. O/Y) is schuldig aan
Pieter Willemse Verbie een hypotheek op
een huis en erf en grutterij met alle
toebehoren, verder nog land in de Zijde,
gekocht uit de boedel van C.V. van
Ardennen op 3-5-1712, afgelost 26-5-1722.
106
16-5-1712
Jan Ariense, won. Kr/Y en Pieter Teunisse,
won. Kralingen met Claas Diestenberg
(korenmolenaar te O/Y). Een huis, schuur,
erf op de Molenplaats, strekkende volgens
de kavelcedulle; verhuurd aan Fop
Diestenberg d.d. 18-1-1712.
107
21-5-1712
Jan Pieterse Vaandrager, Dirk Rut x Barber
Pieterse, Pietertje Pieterse, weduwe van
Teunis Pieterse Ouwerkerk. J.P.
Vaandrager voogd volgens testament van
Pieter Willemse Vaandrager en Lijsbeth
Ariense Groenewegen, gepasseerd voor
notaris Willem Romeyn te Kr/Y d.d. 8-41706 en Abraham Ariens Mijnhoogheid
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volgens akte voor dito notaris d.d. 2-51712, geadjungeerde voogd over de
minderjarige kinderen van Ary Pieterse
Vaandrager, verder Arien Timmerman
vervangende volgens testament Willem
Pieterse Vaandrager, gevaren naar OostIndië, samen kinderen en erfgenamen van
Pieter Willemse Vaandrager en Lijsbeth
Ariene, met Cornelis Janse Mul. Land en
hennepwerf van 1 morgen 5 hond en 1/6
van een huis en erf in de Zijde in het Ary
Sijbrandse weer, gemeen met Cornelis
Ruighoofd, belast met ƒ 0.1.14 ten gunste
van de Heilige Geestarmen.
108
1-6-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Leendertse, overleden te O/Y
zonder nakomelingen: 1/3 in een huis en
erf in de Cromme van de IJssel op tot
Jannetje Pieterse (O = Cornelis Claase
Noirlander; W = Jan Gijsen), verder land in
de Cromme en in de Geer.
109
19-6-1712
Willem Jamse van herk, won. O/Y met
Cornelis van der Geer, regerende
heemraad te O/Y, 7 morgen land en
huizing in de Cromme van de buitendijk af,
te rekenen 9 roeden noordwaarts van de
dijk, alwaar de eigen van Jan Ariense
Rooks erfgenamen begint, zuidwaarts tot
de Tiendweg (O = het tuchthuis van
Gouda; W = Tijs Janse Vrankestein).
110
l-6-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Ary Cornelis Dirkse, overleden te O/Y,
zonder nakomelingen. Lamd in de Hoge
Nes Een huis en erf aan de Groenendijk
van de IJssel tot de Boezem (O = Ariaantje
Ariens erfgenamen; W = Pieter Cornelis de
Jong c.s.). Nog een huisje en erfje in de
Hogeboezem bij de Boezemsluis in de Vliet
tot de noordhoek toe, verder toebehorende
Jan Eldertse. Nog een huis en erf en
boomgaard en griending genaamd het
Kruyennest in de Nesse (O = Willem
Cornelisse Lans; W = Dirk Ariense Baars
kinderen).

210

111
5-10-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Hendrik Ariens van der Zijde, overleden te
O/Y, zonder nakomelingen. Een woning
met huis, berg, schuur en 7 morgen (O =
Aart Egbertse c.s.; W = het weer van
Pauwen). Nog de helft in twee vierde
parten in een huis en erf in de Zijde, nog de
helft in een obligatie ten name van Cornelis
Jan Dammisse d.d. 9-6-1625 en ten gunste
van Adriaan Pieterse d.d. 12-10-1648.
112
9-10-1712
Gecommitteerde Raden geannexeerd
hebbende het verzoekschrift van de
gezamenlijke erfgenamen van Hendrik
Ariense van der Zijde c.s. etc. Vrijstelling
van de boete in verband met de vergeten
aangifte van goederen en betaling van de
40e penning. Kwestie betreffende het land
tussen Hendrik en zijn broer Pieter, volgens
een in de boedel gevonden stuk, welke
kwestie luidt: Pieter Aryense 1684 met
Hendricken veraccordeert met ons land
hier op de Zijde, Ik zou hebben 4 morgen
"after besjes" waar ik woon, Pieter Ariense
en Hendrik 10 morgen waar Hendrik woont
en Hendrik Aryense moet Pieter Aryense
geven ƒ 2000 en ƒ 200 en zal ieder jaar
geven 4% en beken ik, Pieter Aryense, het
eerste cent winst ontvangen te hebben, dat
verschenen was mei 1686 en was
ondertekend Pieter Aryense, dat tweede
cent winst betaald dat verschenen was mei
1687.
Datering betreft kopie.
113
28-10-1712
Neeltje Boy, weduwe van Fop Diestenberg,
Korenkoper te O/Y verklaard volgens gifte
d.d. 2-5-1704 aan, haar man zal. was
opgedragen, land in de Zijde. Is geweest
en moet gesteld staan op, haar mans
moeder nl. Neeltje Cornelis, weduwe van
Jacobus Diestenberg.
114
30-10-1712
Pieter Cornelis de Jong, won. Lekkerland
heeft schuld aan Cornelis Willemse Blom,
mede, won. Lekkerland. Hypotheek op 8
morgen land met portie in het huis, schuur,
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berg in de Nesse in diverse percelen, hem
volgens tyestament opgekomen van zijn
grootmoeder Neeltje Geerlofs, toen
weduwe van Pieter Dirkse de Jong.
Testament d.d. 22-2-1678, afgelost 8-51717.
115
14-12-1712
Cent Janse Beelt (won. O/Y) verkoopt aan
Crijn Cornelis Lagewaard (mede won. O/Y)
een huis, erf, in dorp westzijde in de
Kalverstraat (Z en W = de kinderen van
Joost Schiltman, in leven schout te O/Y (N
= Geertje Willemsdr, weduwe van Pieter
Jacobse Butter; O = de straat). Erfpacht 15
stuiver, ten gunste van O/Y en Kr/Y.
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IJssel tot de Bakwetering (O = Willem
Willemse Versluis; W = de weduwe van
Dirk Snoeyen).
119
1-2-1713
Pieter Claase x Gerritje Wegman (won.
O/Y) met Ary Cornelis Boer, mede, won.
O/Y. Een hoekje dijk in de Zijde aan de
oostkant van het dorp. Koper moet maken
en leggen een waterstoep, die de verkoper
ook mag gebruiken.
120
5-3-1713
Cornelis Ariense Wegman (won. O/Y) met
Hendrik Ariense Bak. Een zelling in de
Lage Nesse.

116
21-12-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jacob Simonse Bol (overleden te O/Y
zonder nakomelingen): a) de helft van een
huis, erf, in het dorp van de dijk tot de
IJssel (O = David Jacobse Smit; W =
Leentje Willemse Hol), prijs ƒ 300; b) de
helft van een kamp land in de Zijde groot
480 roeden, strekkende van Cornelis van
der Geer tot de veenwetering (O = Barend
Centen; W = Pieter Jansz Gruiter), prijs ƒ
50; c) de helft van een kamp land alsvoren
van 350 roeden, strekkende van de
Tiendeweg tot Toontje Huiberts kinderen
(O = wed. van Jacobus Diestenburg; W =
Jan van Eeten), prijs ƒ 50; d) de helft van
een kamp land alsvoren van 175 roeden,
strekkende van de wed. van mr. Jan van
Wijmers tot Dirk Centen (O = de
voornoemde weduwe; W = de weduwe van
Jan Claasz Bakkers), ƒ 20.

121
24-3-1713
Taxatie van de nagelaten goederen van
Geertje Cornelis de Heer (overleden te
Gouderak zonder nakomelingen): 1/4 in
een huis en erf in de Lage Nesse, van de
IJssel af zuidwaarts tot Marrigje Ariense toe
(O = de weduwe van Willem Versluis; W =
Cent Ariense).

117
21-12-1712
Taxatie van de nagelaten goederen van
Aalbert Janse Quant overleden te O/Y.
zonder nakomelingen. Land in de Nesse, in
de Boezem en het nieuwe land bij de
Lageweg in de Wildert.

123
17-4-1713
Engebrecht Pieterse met Huig Pieterse Boy
(won. Gouderak) en Marrigje Jans
(weduwe van Jan Feissen, won. O/Y). 1/3
in een gedeelte van een huis, erf in de
Zijde in de Molenplaats. Kopers bezitten
reeds 2/3.

118
4-1-1713
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jacob van der Velde (overleden te
Lekkerkerk zonder nakomelingen) 1/8 van
een huis, erf in de Lage Nesse van de

122
17-4-1717
Pieter Ariense van der Zijde (won. O/Y) ter
ene en Jan Willemse Verschoor en Hendrik
Willemse Lagewaard ter andere zijde.
Ruilen Volgende; P.A.van de Zijde geeft
aan W + L een huis, berg, schuren en 4
morgen land in de Zijde waar hij woont.
Verder een erf, dijk etc. dito gelegen,
belend volgens de kavelcedulle d.d. 16-91709 notaris S.Guldemont. P.A.van de
Zijde krijgt nu 2/3 van een huis en erf en 7
morgen land daarachter gelegen.

124
1-5-1713
Paulus Elderse, Cornelis, Arie, Sijtgen x
Bastiaan Ariense Kruit en Marrigje Eldertse
(jongedochter), kinderen van Eldert

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

Cornelisse vooe 1/3, Annetje Cornelis
(bejaarde jongedochter) 1/3 en Goris
Ariense Oudenaarde x Marrigje Claase,
dochter van Claas Corneliss 1/3.
Erfgenamen van Ary Cornelis Dirkse won.
en overleden te O/Y. Met Tijs Janse van
Herk, steenbakker te O/Y. Twee rijsakkers
in de Nesseboezem omtrent het Snoeyveld
met een deel daarvan oude eigen d.d. 135-1693.
125
1-5-1713
Jan Cornelisse Wegman. Een huis, erf,
boomgaard en griending en akkertje Het
Kraaienest in de Nesse (O = de kinderen
van Jan Proos; W = Dirk Ariense Boers).
Rente van ƒ 0.15.8 per jaar ten gunste van
de kerk te O/Y.
126
1-5-1713
Jacob Pieter Brands, won. O/Y. Een huis,
erf in de Hoge Nesse aan de Groenendijk
van de IJssel tot de Boezem (O = Ary
Ariense de Jongs kinderen; W = Pieter
Cornelis de Jong).
127
1-5-1713
Govert Janse van herk, won. O/Y. Land in
de Hoge Nesse, Eigen d.d. 15-8-1681.
128
1-5-1713
Joost Vassen van Ardennen. Land in de
Hoge Nesse in Stijntjes of Frankenweer
over de Tienweg. Eigen d.d. 28-5-1704.
129
1-5-1713
Marrigje Claase x Gerrit Ariense
Oudenaarde. Deel ven land, koopster bezit
de rest in de Hoge Nesse (als 128)
130
1-5-1713
Cornelis Eldertse, Ary Eldertse en Bastiaan
Ariense Kruit voor 4/5 (de rest is al van de
kopers). Van een erf waarvan de opstal is
van Hendrik Ariense Bak in de
Nesseboezem bij de Boezemsluis, van de
VLiet tot de nordhoek van het huis,
toebehorende Jan Eldertse.
131
1-5-1713
Ary Eldertse en Bastiaan Ariense Kruit
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13/15, de rest is van de kopers van een
boomgaard en dijk in de Nesse, eigen d.d.
13-5-17..
132
1-5-1713
Ariaantje Ariense weduwe van Cornelis
Ingense (won. O/Y) met Neeltje Cornelis
weduwe van Ary Jacobse Pols, haar
dochter. Land in de Nesser grote boezem.
133
28-5-1713
Cornelis van de. Geer oud heemraad te
O/Y, Govert Claasse Brugman, Claas,
Ariaantje x Jacob van Leeuwen en Maria
Claase Brugman, weduwe van Teunis
Leendertse de Jong, te samen kinderen en
erfgenamen van Claas Ariense Brugman,
won. en overleden te O/Y met Ary Willemse
Lagewaard. Een woning met huis, schuur,
bergen en 14 morgen land daarachter in de
Geer (O = Adriaan Verschoor; W =
Johannes van der Geer).
134
17-4-1713
Huig Pieterse Boy, won. Gouderak,
Marrigje Jans weduwe van Jan Feissen
(won. O/Y) geven in eeuwige erfpacht uit
aan Jan Yzaks won. O/Y. Een erf in de
Zijde, de Moleplaats van de dijk zuid op tot
zoverre het nu betimmerd is (W = de
weduwe van Barend van Noord; O = de
verhuurders). De erfpachter heeft zijn
oppad aan de oostkant langs het gemene
pad noord tot de dijk. In de marge staat;
Neeltje Huigen weduwe van Fop
Diestenberg en Frederik Aarnoutse x
Niesje Huigen en de kinderen van Huig
Pieterse Boy verklaren dat door koop van
de helft van het huis, erf staande op dit erf,
de helft van deze erfpacht is, de andere
helft blijft ten gunste van Marrigje Jans d.d.
12-5-1719.
135
30-4-1713
Cornelis Willemse Lagewaard met Pieter
Ariense van der Zijde, Een derde in een
gedeelte van een woning met huis, berg,
schuur en 7 morgen land daarachter.
Verder verkopers deel in een huizing en
land westwaarts in het weer van Pauwen in
de Zijde, kavelcedulle d.d. 22-1-1713.
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136
30-4-1713
Pieter Ariense van der Zijde ter ene en
Cornelis, Hndrik en Ariaantje Willems
Lagewaard x Jan Willemse Verschoor ter
andere zijde. Deling van landerijen en
losrentebrieven.
137
7-5-1713
Pleuntje Jans weduwe van Jan Leendertse
Dekker (won. O/Y) met Johannes van de.
Geer won. te Kr/Lek Een dam of
zandschuit.
138
5-6-1713
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Simonse Bol, overleden te O/Y,
zonder nakomelingen. Een huis en erf in
het dorp van de dijk tot de IJssel (O =
David Jacobs Smit; W = Leentje Willemse
Hol).
139
17-6-1713
Jan IJzaaks Schildman aan Willem Arien
Timmerman o.a.v. timmerloon en geleverd
materiaal. Hypotheek op huis, grond, erf
volgens de erfpacht d.d. 17-4-1713.
Afgelost 1-12-1741.
140
3-8-1713
Jan Huigen is schuldig aan Claas
Diestenberg (korenmolenaar te O/Y).
Hypotheek op huis, erf in de Molenplaats
van de dijk tot achter aan Cornelis van Zijl.
In de marge: Baartje IJsbrantse weduwe en
Fop en Anthony Diestenberg kinderen en
erfgenamen van Claas Diestenberg
verklaren de schuld afgelost.
141
26-8-1713
Grietje Damis Bol (meerderjarige
jongedochter) voor de helft en 1/8, en
Simon Janse Breur, Jacob Slof x Geertje
Jans Breur en Teuntje Jans Breur
(meerderjarige jongedochter) voor 1/8.
Verder Jan Willemse Verschoor als voogd
over de minderjarige kinderen van Grietje
Jans x Dirk de Jager, Heiltje Jans, weduwe
van Pieter Jans Snoek en Marrigje Jans,
weduwe van Jan Feisen voor 1/8. En nog
Jan Vos, Hendrik Pieterse, Ariaantje Vos,
Ary Janse van de Zijde x Maritge Vos, Dirk
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Klopper x Grietje Vos en Meynsje Pieter
(minderjarige nagelaten dochter van
Jannetje Vos x Pieter de Knikker ) voor 1/8,
erfgenamen van Cornelis Simonse Bol
(won. en overleden te O/Y), volgens
testament d.d. 18-5-1713 voor notaris S
Guldemont, verkopen aan Jan Willemsz en
Huibert Willemsz Verschoor land in de
Zijde.
142
26-8-1713
Dito Dirk Centen, won. O/Y. Land in de
Zijde.
143
26-8-1713
Dito Gerrit Bastiaanse van Zijl en Jan Jans
Amoureus Land in de Zijde.
144
26-8-1713
Dito Willem Claase en Johannes Teunis
Louter (won. O/Y). Een huis en erf in het
dorp van de dijk tot de IJssel (O = David
Jacobs Smit; W = Leentje Willems Hol).
145
26-11-1713
Damis Tijssen Rolois x Neeltje Wiggers van
de Tak, won. O/Y. met Jan Gijsen
Korlesluis (won. O/Y). Land in de Cromme.
146
18-11-1713
Simon Dirkse, Pieter Dirkse en Ary Dirkse
den Baars. Hebben opl-11-1713 verkocht
aan Jacob Pieter Barendsz, won. O/Y. Een
huis, erf, rijsakker in de Nesse aan de
Groenendijk in de Grote Boezem.
Belending volgens oude brieven en
kavelcedulle. Is eerst genaast door Jan
Cornelis Wegman en naderhand door
Cornelis Janse Snoey zijn zwager. Tweede
naaster verklaart onder ede, dat hij naast
voor zichzelf. Nu transport aan Snoey.
Erfpacht van ƒ 0-8-2 per jaar aan de kerk,
Speciaal bedongen, dat Pieter Dirkse mag
in dit huis blijven wonen levenslang en de
helft van de vruchtbomen à ƒ 12 per jaar.
147
13-12-1713
Taxatie van de nagelaten goederen van
Pieter Claase de Duif, overleden te O/Y
zonder nakomelingen. De helft van een
huis, erf aan het oosteinde van het dorp
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van de IJssel tot de dijkwetering (O =
Jacob Jans c.s.; W = Adriaan Rijkaard).
Verder de helft in een schuur en erf dito
gelegen (O = Ary Pauwelse Wegman; W =
het voorn. huis). Volgens een aantekening,
zou hij ook nog land in Gouderak gehad
hebben.
148
13-12-1713
Taxatie van de nagelaten goederen van
Louysje Joosten van de Linden x Hendrik
Helderman, overleden te O/Y zonder
nakomelingen. 1 morgen 25 roeden land
met een gelijk portie in de huizing en erf,
gemeen in 8 morgen 2 hond land in de
Geer in diverse percelen.
149
31-12-1713
Pieter Engelen (won. O/Y) heeft schuld aan
Cornelis van der Geer, heemraad te O/Y en
aan Claas Janse van Herk, wegens
geleverde waren. Hypotheek op een huis,
erf, boomgaard in de Hoge Nesse van de
zelling buitendijks tot de dijkwetering (O =
Neeltje Cornelis en binnendijks Dirk
Cornelis).
150
8-1-1714
Arie Ariense, Gosen Gijsberts x Neeltje
Ariense eh de voogden over Job Ariens,
allen kinderen en erfgenamen van Arien
Ariense. Met Jacob Pieter Barendse, won.
O/Y. Een huis en erf in de Hoge Nesse aan
de Groenendijk naast de huizing van
Cornelis Janse Snoey. Belast met 2
stuivers per jaar ten gunste van de kerk.
151
19-3-1714
Cornelis Janse Snoey (won. O/Y) met Jan
Cornelis Wegman. Een huis, erf, rijsakker
in de Nesse in de Grote boezem. Belending
volgens oude brieven, ten dele verhuurd
aan Pieter Dirkse.
152
2-5-1714
Centje Cornelis, weduwe van Dirk Centen
en kinderen Cornelis, Ariaantje. Met Jan
IJzaaks. Een elsakker in de Zijde.
153
2-5-1714
Dito Barend Centen (won. O/Y) de helft van
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een boomgaard met een huisje saarop
genaamd Molezigt in de Zijde aan de
westkant van de Kerkweg.
154
10-5-1714
Gerritje Pauwels (weduwe van Pieter
Claase de Duif won. O/Y) is schuldig aan
Ary Maartense Jongeneel (won. Gouderak)
hypotheek op huis, schuur, erf in het
oosteinde van het dorp (O = Ary Pauwelse
Wegman en Jacob Janse Schoenmaker; W
= Adriaan Rijkaard).
155
19-6-1714
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jan Pieterse de Jong (overleden te
Gouderak zonder nakomelingen): land in
het nieuw land met 1/24 deel in een huis en
erf in de Hoge Nesse (O = Neeltje Centen;
W = Daniel Leendertse c.s.). Verder land in
de Nesseboezem. en 1/24 deel in een huis
en erf (O = Neeltje Centen).
156
28-6-1714
Taxatie van de nagelaten goederen van
Geertje Jacobs Roos, overleden te O/Y
zonder nakomelingen. De helft in een
woning, huis, schuren en 9 morgen land
daarachter in de Lage Nesse (O = Cornelis
Jongeneel; W = Jan Palesteins weduwe en
Hendrik Ariense Bak). Belast met rest van
schuldbekentenis ten gunste van Dirk
Willemse Keiser, d.d. 23-2-1666 O/Y.
157
2-7-1714
Dirk Hendrikse Prins (won. O/Y) met Aart
Janse Proos een boezemland in de Nesse
bij het nieuw land.
158
2-7-1714
Cornelis Janse (won. Gouderak) met Aart
Janse Prooos, won. O/Y. Een huis, erf,
akkertje in de Nesse aan de Groenedijk,
van de IJssel van de dijk ten dele de eigen
van Neeltje Centen (O = Gijsbert Willemse;
W = Neeltje Centen).
159
10-10-1714
Marrigje Ariense Boer, weduwe van Teunis
Joppen, voor 1/4, Roel Cornelisse
Verbrugge x Marrigje Crijnen voor 1/12,
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Wijntje Crijnen x Pieter Simonse Bouter
voor 1/12, Leentje Crijnen (meerderjarige
jongedochter) voor 1/12, Cornelis Boy x
Emmetje Cornelis voor 1/8 en Cornelis
Janse, zoon van Heiltje Cornelis x Jan
Maartense, voor 1/8, samen voor 3/4, met
Geerlof Leendertse Vet (won. O/Y): land in
de Lage Nesse, verder 3/4 in 1/4 in een
huis, erf, alsvoren ieder part. Kavelcedulle
d.d. 10-5-1657.
160
25-8-1714
Johannes Louter en Willem Claase (won.
O/Y) met Huig Cornelis van de Veer. Een
huis en erf in het dorp van de dijk tot de
IJssel (O = David Jacobs Smit; W = Leentje
Willems Hol).
161
23-9-1714
Taxatie van de nagelaten goederen van
Marrigje Ary Centen, weduwe van Wigger
Ariense, overleden te O/Y zonder
nakomelingen: 4 morgen land in de
Cromme, en in een woning met 29 morgen
4 hond land met 1/8 part in 2 huizen daarop
staande (O = en; W = Jan Wiggertse. Nog
een huis enerf dito gelegen van de IJssel
tot de weduwe van Cent Ariense Bakker (O
= Ary Dirkse c.s.; W = Aart Egbertse).
162
29-9-1714
Dito als regest nr. 161 van de goederen te
Kr/Y, namelijk wat land in het Langeland.
163
2-11-1714
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Cornelisse Volkert, overleden te
O/Y, zonder nakomelingen. Land in de
Zijde, verder een huis, erf in het dorp (O =
Aart Hendrikse Huurman; W = de kinderen
van Gerrit Dirkse Luit). Verder een huis, erf
als voren van de IJssel tot de Bakwetering
(O = Ary Cornelisse Boer; W = Jacob van
Vliet. Nog een boomgaard met tuinhuisje
genaamd Keizershof, gelegen dito over de
Dijkwetering. Nog een huis, erf, klein huisje
over de dijk, van het gemene pad tot Jacob
van Vliet (O = de overledene; W = Jacob
van Vliet. Nog een klein huisje in de
Klaverstraat van de straat tot Jan Claase
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Bakkers erfgenamen (Z = Cornelis van der
Geer; N = Jan Pieterse Smits erfgenamen).
164
31-10-1714
Leendert Pieterse de Jong voor 1/4, Ary
Cornelisse Evegroen x Hilletje Pieterse de
Jong voor 1/4. Aaltje Pieterse de Jong
(meerderjarige jongedochter) voor 1/4 en
Pieter Herris en Jan Louwen Vormer als
voogden over het minderjarige kind van
Gerrit Pieterse de Jong voor 1/4. Met
Cornelis Janse Amoureus (won. Gouderak)
1/24 part van 2 huizen en erven in de Hoge
Nesse, het ene van de IJssel tot de dijk (O
= Neeltje Centen; W = Jeendert Daniels
Vet).
165
2-11-1714
Taxatie van de nagelaten goederen van
Annetje Centen Bos x Jacob Jans van der
Voort, overleden te O/Y, zonder
nakomelingen. De helft van een huisje en
erf in het westeinde van de dijk tot de
zelling (O = het navolgende huisje; W =
Willem Janse Smit). De helft van een huisje
en erf dito gelegen van de dijk tot de zelling
(O = Cornelis Tijsse Rolois; W = het
voorstaande perceel.
166
2-11-1714
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cent Centen Bakker, overleden te O/Y,
zonder nakomelingen. Het halve part van 4
morgen land in de Cromme in een woning
groot 29 morgen 4 hond met gelijke portie
in 1/8 part van 2 huizen op het land
staande (O en W = Jan Wiggertse), 1/24
part in 4 morgen 150 roeden land met huis
in de Zijde in het Ary Dirkse weer; W =
ASart Egbertse.
167
26-11-1714
Jan Pruit (glazenmaker) is schuldig aan
Maggeltje Jacobs, weduwe van Joost
Vassen van Ardennen (won. O/Y) in
verband met geleverde materialen en
arbeidsloon door wijlen, haar Man verstrekt
en gediend in het timmeren van J.P. huis.
Hypotheek op het huis en erf in het dorp
van de dijk tot op de brandgevel van
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Adriaan Verschoor (O = Leendert Luiten
weduwe; W = Pieter Janse Gruiter.
168
16-12-1714
Aalbert Cornelis (won. in de Achterbroek te
Berkenwoude) en zuster Dirkje als kinderen
en erfgenamen van Leentje Aalberts voor
de helft en Dammas Cornelis (zoon van
Maggeltje Aalberts) voor de helft, enige
erfgenamen van Jacob Aalbertse
(overleden te O/Y) met Hendrik Ariense
Bak. Land in de Nesse in het Franken
weer.
169
23-12-1714
Jan Pieterse Vaandrager en Pieter Janse
Trip voogden over de nagelaten kinderen
van Ary Pieterse Vaandrager en Lijbeth
Pieterse, won. en overleden te O/Y. met
Govert Ariense Kors. Een boezem met een
vogelkooi daar in gelegen in de Geer van
de Oudelandse weg tot de landscheiding.
170
6-2-1715
Jacob Janse van der Voort (won. O/Y) met
Willem Janse van der Voort zijn broer. Een
huis en erf in het westeinde van het dorp
van de dijk tot de eigenvan Leendert Janse
Kotrs erfgenamen (O = de gemene
middelmuur, blijft tussen de koper en
verkoper gemeen. De verkoper zal aan de
waterkant oostwaarts van het verkochte
voor zijn eigen hebben de breedte van 14
voeten te rekenen van Cornelis Tijsse
Rolois tot de verkochte toe.
171
9-2-1715
Govert Janse van Herk (won. O/Y) met
Neeltje Cornelis weduwe van Daniel
Jacobs. Land in de Hoge Nesse
172
26-3-1715
Taxatie van de nagelaten goederen van
Neeltje Pieterse Medelen (in leven weduwe
van Jacob van de Velde, overleden te
Lekkerkerk): 1/4 in een huis enerf in de
Nesse, van de IJssel tot de Bakwetering (O
= Willem Willemse Versluis weduwe; W =
Adriaan Mans. Land in de Nesse in de
Wildert.
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172
24-4-1715
Taxatie van de. nagelaten goederen van
Claasje Ingens, overleden te O/Y,zonder
nakomelingen. 1/4 en erf in de Lage Nesse
van de Uitterdijk tot Geerlof Leendertse
Veth (O = Daniel Jacobse weduwe; W =
Hendrik Bak c.s.). De helft in een obligatie
ten name van Jacob Ingense d.d. 22-101704 De helft in een obligatie ten name van
Claasje en Neeltje Ingense.
174
24-4-1715
Taxatie van de nagelaten goederen van
Annetje Cornelis x Cornelis Ariense,
overleden te O/Y, zonder nakomelingen.
De helft in een huis ,erf, schuur, werf in de
Nesse van de uiterdijk tot de dijkwetering
(O = en; W = Ary Jongebreur
175
1-5-1715
David la Force, Jan la Force en Dirk Struis
en tevens voor de verdere erfgenamen van
Pieter Ingense voor 1/36, Ariaantje Ingense
voor 1/36, Pieter Verbrugge x Cornelia
Pieterse voor 1/36 part, Neeltje Ingense
tevens als erfgenaam van Claasje Ingens
voor 2/36, Neeltje Cornelis, weduwe van
Ary Joosten Pols en Cornelis Ariense x
Annetje Cornelis voor 1/36 part, Neeltje
Goris Doddel x Pieter Willems en Maria
Cornelis broer x Leendert Willemse Slobbe
en Pieter Willems Verbie en verdere mede
erfgenamen van Jacob Ingense voor 1/36,
Cornelis de Harder voor 1/6, Jan en
Cornelis Ariense voor 1/6, Cornelis Tijsse
Rolois, enige erfgenaam van Marrigje
Jacobs voor 1/4, en voornoemde Pieter
Willemse Verbie als diakonie te O/Y voor
Willempje Jans voor 1/8 en Jan, Brand en
Aagje Ariens voor 1/8, samen erfgenamen
van Pieter Cornelisse. Met Dirk Aartse
Huurman en Floris Tijsse Vrankestein
beiden won. te O/Y. Een huis en erf in de
Lage Nesse, van de IJssel tot Cornelis
Ariense (O = dito; W = Cornelis Ariens
Verheul), waarin Jacob Aalbertse laatst
gewoond heeft en is overleden.
176
1-5-1715
Aart Hendrikse Huurman (won. te Kr/Y),
Willem, Dirk, en Teunis Aartse Huurman en
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voorn. Aart hendrikse Huurman met Goris
Pieterse Smit als voogden over Ingetje
Aarts Huurman voor de helft. Met Aart
Janse proos, won. O/Y. Land in de Hoge
Nesse in het Nieuw land.
177
1-5-1715
Cornelis Ariense Trouborst, won. O/Y,
boezemland in de Hoge Nesse, in de Grote
Boezem.
178
1-5-1715
Dito Willem Ariense Huurman (zoon van
voornoemde Aart Hendrikse Huurman).
Land in de Nesse. Verkoopt dit direct door
aan Lijsbeth Krijnen weduwe van Fop
Gijsen Kalis voor de helft en Jacob, Ary en
Dirk Jan Brandse voor de helft.
179
z.d.
Neeltje en Annetje Cornelis, kinderen en
enige erfgenamen van Cornelis Ingense en
Ariaantje Ariense, hebben onderling
gekaveld de onroerende zaken door hun
ouders nagelaten.
180
5-6-1715
Taxatie van de nagelaten goederen van
Daniel Huibertse (overleden te O/Y zonder
nakomelingen): a) de helft van een huis,
schuur in de Hoge Nesse van de dijk tot de
Boezemwetering (N = Willem Cornelisse; Z
= de Lageweg); b) de helft van een huis,
berg, schuur, erf in de Geer, van de IJssel
tot de Bakwetering; c) de helft van een
schuldrentebrief ten gunste van Laurens
van de Baart te Gouda; d) de helft van een
rentebrief ten gunste van Govert Versluis,
staande op een woning en land te O/Y.
181
6-11-1715
Hendrik Janse (won. O/Y) met Tijs Janse
van de Herk. Een erfje en rijsakker in de
Hoge Nesse.
182
24-8-1715
Dito als in regest nr. 176 behalve Willem
Aartse Huurman te samen voor 7/3 met
Willem Aartse Huurman bezit reeds 1/8, 7/8
in een huis, erf in het dorp van de dijk
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noord op tot de IJssel (O = de verkopers;
W = Cornelis Volkerts erfgenamen).
183
24-8-1715
Dito Aart Hendrikse Huurman hun vader.
De helft in een huis en boomgaard (koper
bezit reeds de wederhelft) in de Hoge
Nessevan de zelling van Jan Goethart tot
de dijk (O = Aagje Maartense kinderenb; W
= de verkopers.
184
24-8-1715
Dito. De helft van een huis, erf, boerstal,
boomgaard in de Hoge Nesse buitendijks
tot Jan Goethart (O = de koper en Pieter
Engelen; W = de erfgenamen van Hendrik
Willemse Biersteker, verder de helft in de
kamer, erf, boomgaard met het recht van
bierkelder in het dorp, van de dijk tot de
IJssel (O = Adriaan Rijkaart; W = de koper).
185
1-9-1715
Cornelis, Willem, Ary en Ariaantje Dirkse x
Jan Cornelisse Stolk, kinderen van Dirk
Ariense en daardoor mede erfgenamen
voor de helft van Marrigje Ariense, weduwe
van Wigger Ariense. Willem Romein
(hoogheemraaad van de Krimpenerwaard),
Ariaantje Centen, Cent Centen, weduwe
van mr. Jan van Hijmers (chirurgijn te O/Y)
en Cornelia Centen. De helft van een huis,
erf en uiterdijk in de Zijde, van de IJssell
zuid op tot de weduwe van Cent Ariense
Bakker (O = Ary Dirkse; W = Aart
Egbertse).
186
22-9-1715
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Pieterse de Jong (overleden te
Lekkerkland, zonder nakomelingen): 1/12
in 8 morgen land en portie in een huis,
schuur, berg daatbij zijnde in de Nesse,
belast met een schuldbekentenis ten
gunste van Cornelis Willemse Blom.
187
6-11-1715
Taxatie van de nagelaten goederen van
Neeltje Ingense (overleden te Gouderak,
zonder nakomelingen): een huis, erf, werf,
berg, schuur in de Lage Nesse met 2
morgen 2 hond land daarachter (O = de
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weduwe van Daniel Jacobse; W = Jan
Pieterse Bocoop).

Lekkerkerk en een ten gunste van Claas
Cornelisse Krul, won. Lekkerkerk.

188
11-12-1715
Taxatie van de nagelaten goederen van
Aart Gerritse Luit (overleden in Oost-Indië
zonder nakomelingen): de helft in een huis,
erf in het dorp, van de dijk tot het
gemeneland (O = Jan Govertse Luit; W =
het gemene land van O/Y), de helft in een
schuur, erf, dito gelegen (O = Jacob Janse
van Schonenberg; W = James
Washington).

192
2-4-1716
Cornelis Pieterse Noirlander (won. O/Y)
met Annitje Jillis, weduwe van Claas
Jacobse Ruighoofd, won. O/Y. Een woning
met huis, schuur en 16 hond land in de
Geer, van de IJssel af tot Jan en Huibert
Wullemse (O = de verkoper; W = Jan en
Huibert Willems).

189
18-3-1716
Aart Hendrikse Huurman (heemraad te
O/Y) is schuldig aan Annetje Hendrikse
Huurman, weduwe van Jacob Janse Pols.
Hypotheek op een huis, erf, boerenstal en
2 huizen ter weerzijden daarvan in de Hoge
Nesse, van de zelling tot Dirk Cornelisse (O
= Pieter Engelen; W = Dirk Cornelisse
erfgenamen), verder een huis, erf, kamer
en bierkelder in het dorp van de IJssel tot
de dijk (O = Adriaan Rijkaart; W = Jacob
Janse van Schonenberg). In de marge:
huis, erf, in het dorp waar Teunis Aartse
Huurman woont en door zijn vader aan
hem is verkocht in mey 1717. de voogden
van Ary Jacobs Pols kinderen ontslaan de
helft van de hypotheek 28-3-1725.
190
19-3-1716
Taxatie van de nagelaten goederen van
Helena Centen Bakker x Willem Romein
(overleden te O/Y zonder nakomelingen):
a) Land in de Geer en in de Zijde; b) de
helft van een huis, schuur, erf in het dorp
van de straat zuid op tot Joost Schiltmans
erfgenamen en Crijn Lagewaard (O = de
straat; W = Teunis Ariense Kok c.s.); c) 1/8
in een huis, erf, uiterdijk in de Zijde van de
IJssel zuid op tot de weduwe van Cent
Ariense Bakker (O = Ary Dirks; W = Aart
Egbertse).
191
16-3-1716
(Copie) Dito 1/8 in de goederen in
Cromstrijen en Numansdorp. verder nog te
O/Y. Obligaties, schuldbekentenis ten
gunste van Jan Cornelis Klein, won.

193
1-5-1716
Pieter Verbrugge (schout in Moordrecht) x
Cornelia Pieterse, die een dochter is van
Annetje Ingens (in leven x Pieter
Cornelisse) voor 1/4, Neeltje Cornelis,
weduwe van Ary Ingense, weduwe van Ary
Pols voor 1/4, Daniel la Force, Jan la
Force, Teuntje la Force x Dirk Struis
(volmacht te Gouda) kinderen van Ingetje
Pieters, dochter van Pieter Ingens voor 1/4
en Ingen Jacobs en Willempje Jacobs
(meerderjarige jongedochter), kinderen van
Ariaantje Ingens in leven weduwe van
Jacob Cornelis voor 1/4, enige erfgenamen
van Neeltje Ingens, won. en overleden te
Gouferak. Ary Hendrikse Bak, Jan
Cornelisse Wegman, Michael Ckaase Korf
en Jan Cornelisse Berkouwer. Een huis,
erf, dijk, in de Lage Nesse, van de IJssel tot
Leendert Daniels Vet (O = Daniel Jacobs
weduwe; W = Jan Pieterse Boskoop).
194
1-5-1716
Dito Neeltje Cornelis weduwe van Daniel
Jacobs. Land on de Lage Nesse en Hoge
Nesse.
195
1-5-1716
Dito Neeltje Cornelis, weduwe Ary Jacobse
Pols. Land in de Lage Nesse.
196
1-5-1716
Dito Ingetje Jacobs en Willempje Jacobs en
Tijs Janse van Herk (won. O/Y). Land in de
Hoge Nesse.
197
21-5-1716
Jan Janse Quant voor 1/5, Jan Huigen
Versnel den Ouden, Emmetje Huigen
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Versnel meerderjarige jongedochter en Ary
Ariense de Jong x Grietje Huigen Versnel
met Jan Huigen Versnel de Jonge voor 1/5.
Jan Joosten Quant voor 1/5, Joost
Willemse en Jaapje Willemse, kinderen van
Willem Joosten Quant voor 1/5, en Grietje
Claas, weduwe van Cornelis Joosten
Quant, mitsgaders de minderjarige
kinderen van Grietje Claas, weduwe van
Cornelis Joosten Quant voor 1/15, de
kinderen van Niesje Jans Quant voor 1/5
en de minderjarige kinderen van Huibert
Cornelisse Quant voor 1/10 en nog
Emmetje Cornelis Quant (meerderjarige
jongedochter) voor 1/10, erfgenamen van
Aalbert Jans Quant, won. en over;leden te
O/Y. Met Jan Huigen Versnel de Jonge.
Een buitenlaagje in de Hoge Nesse, dijk en
boezemland daar bij gelegen in het Nieuwe
land, van de Kamp over de Lageweg tot de
Bakwetering (O = de weduwe van Willem
Claase Verhoof; W = Govert Janse van
Herk).
198
21-5-1716
Dito Jan Janse Quant eigenaar voor 1/5
land in de Hoge Nesse, belast met ƒ 8-6-14
ten gunste van de Heilige Geestarmen.
199
21-5-1716
Jan Janse Quant met Jan Huigen Versnel
de Jonge, won. O/Y. Land in de Hoge
Nesse.
200
7-6-1716
Cornelis Cornelisse Lagewaard met Pieter
Willemse Verbie (steenbakker te O/Y) het
voorste gedeelte in een huizing in de
Cromme, van de huizing van Heiltje Jans
weduwe van Pieter Janse, zuidwaarts over
de Hogedijk tot het gemene pad (O = de
buitendijk van de kinderen van Ary Pieterse
en binnen de kinderen van Jan Simonse; W
= Abraham Ariense Mijnhoogheid).
201
4-9-1716
Taxatie van de. nagelaten goederen van
Dirk Vonk, overleden te Kr/Y, zonder
nakomelingen. De helft van een land van 2
morgen 5 hond met de helft van 5/24 e part
in een huis, erf, van Cornelis Ariense Baks
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weduwe tot dito (O en W = de kinderen van
Eva Willems).
202
10-8-1716
Taxatie van de nagelaten goederen van
Ariaantje Centen, weduwe van Teunis
Cornelisse Volkert, overleden te O/Y,
zonder nakomelingen. Een huis, schuur,
erf, in het dorp van de dijksloot tot de IJssel
(O = Cornelis Dirkse kinderen; W = Cent
Janse Beelt. Een obligatie ten name van
Ariaantje Centen, weduwe Teunis
Volkaartse d.d. 13-5-1708.
203
26-7-1716
Leentje Claas, weduwe van Mees Pieterse
Scheepmaker (won. O/Y) is schuldig aan
Claas Diestenberg (korenmolenaar) in
verband met een obligatie ten name van
wijlen haar man en twee jaar rente.
Hypotheek op een huis, scheepmakerij in
de Zijde (O = Jan en Huibert Willemse; W =
Hendrik Willemse Lagewaard), afgelost 111-1716.
204
15-8-1716
Willem Pieterse Kok, Ary Cornelisse
Schoenmaker x Ariantje Pieterse Kok (won.
Berkenwoude), Dirk Koenen van Baren x
Neeltje Pieterse Kok (won. Achterbroek),
Dirk Gerritse Bakker x Barber Buyense,
Baartje Willemse, Jan Janse x Pietertje
Claas de Heer, won. Gouderak, Jan Janse
Stolksman x Ariaantje Claas de Heer (won.
Kralingen), Maria Claas de Heer en zuster
Rachel, Dirk Rutten (won. O/Y), Trijntje
Rutten, weduwe van Jan Pot, voorn. Willem
Kok in opdracht van Pieter Kok (won.
Amsterdam), allen erfgenamen van Geertje
Cornelis de Heer in leven x Aalbert Ariense
Boer, met Cent Ariense Versluis (won. O/Y)
2 morgen 50 roeden land in de Lage Nesse
in het Jan Mostert weer, aangekomen
volgens kavelcedulle d.d. 18-6-1713 notaris
W. Romein te Kr/Y; zijnde de voornoemde
A.A. Boer opgedragen 14-4-1684.
205
24-10-1716
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jan Cornelisse Wegman (overleden te O/Y
zonder nakomelingen): a) een zelling in de
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Hoge Nesse; b) 1/4 in een huis en 1
morgen land aldaar van de dijk tot de
dijkwetering (O = Aart Hendrikse Huurman;
W = Pieter Janse Pols weduwe); c) de helft
van een huis, erf, akkertje in de Hoge
Nesse aan de Groenendijk van de zelling
tot Willem Cornelisse Lans (W = het
volgende huis; O = Willem Cornelisse
Lans); d) 1/4 in een huis, erf, akkertje in de
Hoge Nesse van de zelling tot de
Boezemkade (O = voorn. huis; W = Jacob
Pieter Brandse); e) 1/8 in een huis, erf,
zelling in de Lage Nesse, van de IJssel tot
Geerlof Leendertse Vet (O = Daniel
Jacobse weduwe; W = Hendrik Bak).
206
1-11-1716
Leentje Claas weduwe van bartholomeus
Pieterse, in leven Scheepmaker te O/Y.
met Claas Direstenberg. Een huis,
scheepmakerij en erf in de Zijde, verder als
203.
207
15-12-1716
Taxatie van de nagelaten goederen van
Anna Schiltman x Jan Meezen van Dijk
(overleden te O/Y zonder nakomelingen):
a) 1/8 van een schuur geapproprieerd tot
woonplaats in de Kalverstraat, van de
straat tot de volgende perceel (N = Crijn
Lagewaard; Z = Leendert Leendertse
Schout); b) 1/8 van een huis, erf in het dorp
van de dijk tot Cent Ariense (O = Cornelis
Heimense Donker; W = Hendrikje Huigen).
208
21-12-1716
Taxatie van de nagelaten goederen van
dito (207) te Kr/Y.
209
3-1-1717
Damis Tijsse Rolois (won. O/Y) met
Dieuwertje Leendertse, weduwe van Joris
Centen (won. O/Y) Een werf in de Cromme
210
17-1-1717
Cornelis Cornelisse de Jong (won. O/Y)
met Neeltje Cornelis en Pietertje Cornelis
weduwe van Paulus Pieterse (verkopers
zusters): 1/3 in een huis, erf en het kleine
huisje daartegenover, buitendijks van Jan
Cornelisse Besemer met de dijk tot
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binnendijks Grietje van Vliet (O = Claasje
Gerrits kinderen; W = Gritje van Vliet).
211
15-1-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Marrigje Willems Lagewaard x Willem
Groenewout, overleden te O/Y, zonder
nakomelingen. Land in de Zijde.
212
23-1-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jacob Huibertse, overleden te O/Y, zonder
nakomelingen. De helft van een huis, erf,
berg, schuur in de Hoge Nesse, van de dijk
tot de Boezemwetering (N = Willem
Cornelisse; Z = de Lageweg). Nog de helft
van een half huis, berg, schuur, erf in de
Geer van de IJssel tot de bakwetering. De
helft in een rentebrief ten gunste van
Laurens van der Baart te Gouda. Nog de
helft in een rentebrief ten gunste van
Govert Versluis met hypotheek op een
woning en land te O/Y.
213
27-1-1717
Magteltje Jacobs weduwe van Joost
Vassen van Ardennen (won. O/Y) met
Leendert de Koning, mede, won. O/Y: 1
morgen 1 hond land in de Zijde op 14-91698 door J.V. van A. gekocht van Jasper
Pieterse Lans en de rest 2 hond 50 roeden
door Jan Janse Koy en op 7-5-1707
gekocht van Cornelis Cornelisse Volkert.
214
29-1-1717
Hendrik, Jan, Ary, Pieter Ariense Bak en
Jacob en Ary als kinderen van Cornelis
Ariense Bak en Annetje Ariense Bak
(weduwe van Heimen Ariense), enige
erfgenamen van Daniel en Jacob Huibertse
(won. en overleden te O/Y). Met Pieter
Ariense Koster. Een losrentebrief ten
gunste van Laurens van der Baart (won. te
Gouda), betalen met het legaat van ƒ 1000,
bij voornoemde Jacob Huibertse aan P.A.
Koster gemaakt volgens testament 26-41716 voor notaris S. Guldemont.
215
31-1-1717
Dirk Aartse Huurman x Lijsbeth Cornelisöe
van Ardennen (won. O/Y) is schuldig aan
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Pieter Willemse Verbie een hypotheek op
huis, erf, grutterij met toebehoren en land 3
hond in de Zijde, door D.A. H. gekocht uit
de boedel van zijn schoonvader Cornelis
Vassen van Ardennen d.d. 3-5-1712 en
land opgekomen uit de boedel van hun
oom Ary Leendertse Kors. Afgelost 6-51722.
216
12-2-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Cornelisse de Jong (overleden te
O/Y zonder nakomelingen). De helft in een
huis, in de Kalverstraat, van de straat tot
Jan Claase Bakkers erfgenamen (Z =
Cornelis van der Geer; N = Gijsbert Stoop).
De helft van en obligatie ten name van
Cornelis Cornelisse de Jong d.d. 3-8-1708.
1/4 van een obligatie t. n.v.voorn. de Jong
d.d. 23-12-1712
217
12-2-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Maria Ariense de Man, overleden te O/Y,
zonder nakomelingen. De helft van een
huis enerf in het dorp van de straat tot
achter aan de eigen van Cornelis Pieterse
Smit (O = de erfgenamen van Leendert
Rheda; W = Cornelis Pieterse Smit.
218
12-2-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Marritge Willemse x Pieter Nannen den
Boggende, overleden te O/Y. Land in de
Geer.
219
12-2-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Pietertje Leendertse Verbie, overleden te
O/Y, zonder nakomelingen, 1/18 in een
steenplaats en ovens en loodsen in de
Cromme, van de IJssel tot de Bakwetering
(O = Cornelis Timmermans weduwe; W =
Cornelis Wiggers weduwe c.s. Nog 1/6 in
een huis in de Cromme (O = Cornelis
Timmermans weduwe; W = Pieter Willemse
Verbie). Een obligatie ten name van
Pietertje Leendertse d.d. 4-5-1701. Een
obligatie ten name van 21-5-1704 Een
obligatie ten name van 19-1-171
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220
28-2-1717
Ingen Jacobs Metselaar te Gouderak en
zijn zwager Laurens Cornelisse
Groenedaal x Willempje Jacobs. Met
Neeltje Cornelis weduwe van Ary Jacobse
Pols (won. O/Y). Land in de Hoge Nesse in
het Cornelis Joppen weer.
221
8-3-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Jan Claase de Jong (overleden in OostIndië zonder nakomelingen): 1/56 part in
een woning, huis, berg, schuur, zelling en 8
morgen land in de Lage Nesse (O = de
weduwe Tijs Janse Vrankenstein; W = de
weduwe van Daniel Jacobse.
222
8-3-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Willem Pieterse Vaandrager (overleden te
O/Y, zonder nakomelingen): a) 1/5 in een
half huis, erf, werf in de Lage Nesse, van
Cornelis Ariense de Jong tot dito toe (O =
Cent Ariense; W = voornoemde Cornelis
Ariansz de Jong); b) 1/5 vijfde in een half
huis, dijk, van de IJssel tot Willem Ariense
c.s. (O = Hendrik Helderman c.s.; W =
voorn perceel).
223
8-3-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Margareta Schonken laatst x Adriaan
Verschoor, overleden te O/Y zonder
nakomelingen. Een huis, erf in het dorp van
de straat zuidwaarts tot de weduwe van
Jan Joosten van der berg (O = Cornelis
van der Geer; W = voorn. weduwe). De
helftvan een huis, werfje in dorp van Jan
Pruit zuid op tot dito (O = Leendert Luiten
weduwe; W = Pieter Janse Gruiter. Een
huisje, waarvan het erf is van Andries
Kerkhofs dochter in het dorp van de straat
noord op tot dezelling (O = Andries Gruiter;
W = Dirk Centen. Een obligatie ten name
van Adriaan Pieterse Boefje d.d. 28-121672 behoort aan Jacobus van de Bloke,
dito ten gunste van Everard Maas te Kr/Y.
224
9-3-1717
Ariaantje Ariens weduwe van Willem
Hendrikse Lagewaard, Ary en Neeltje
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Willemse Lagewaard x Pieter Dirkse, ter
ene, en Willem Groenenwout, wedr, van
Marrigje Willems Lagewaard ter andere
zijde. Geschil ontstaan nopende het
verstand hoedanig A.A. aan haar dochter
M.W.L. bij leven had gegeven land in de
Zijde, Ter voorkoming van een proces
besluiten zij het volgende. De schenking
tegen ƒ 64 per jaar zal blijven plaatsvinden,
daarvan was geen akte gepasseerd, en
partij ter ene zijde doet afstand van alle
rechten, doch W.G. moet wel jaarlijks de ƒ
64 betalen. Daarentegen doet W.G. afstand
van alle eventuele rechten van de rest van
de boedel plus eenmaal ƒ 309, te betalen
aan partij ten ene zijde.
225
14-3-1717
Leendert Janse Mul (won. O/Y) met Jan
Janse Mul zijn broer won. mede te O/Y.
Een boomgaardje in de Zijde in het Ary
Sijbrandse weer.
226
14-3-1717
Magteltje Jacobs, weduwe van Joost
Vassen van Ardennen, in leven
timmerman, met Jan Pieter Pauwen (won.
O/Y) een huis, schuur, erf in het dorp van
de dijk tot de IJssel N = Cornelis van der
Geer; W = Willem Ariense Timmer).
Verskoopster mag levenslang in het
voorhuis blijven wonen en gebruiken van
de bleekzolder en plaats.
227
20-3-1717
Jan en Cornelis en Maria Claase x Jan
Franse (won. Gouda) met Neeltje Cornelis,
weduwe van Daniel Jacobs, 1/14 van een
woning met huis, berg, schuur, en 8
morgen land in de Lage Nesse (O = Tijs
Janse Vrankensteins weduwe; W = de
verkoopster), opgekomen van Jan
Cornelisse Ouwejan, onlangs te
schoonhoven overleden.
228
7-4-1717
De Curatoren (aangesteld door de
Vierschaar van Z.Holland) over de
insolvente boedel van Arien Dirckse alias
Dirk Aryen Ay (woonde te Kr/Y), met
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Samuel Guldemont (schout en secretaris te
O/Y). Land in de Zijde.
229
17-4-1717
Jan Huigen Crijgsman x Cornelia
Leendertse Verbie ter ene, en Wigger
Pieterse, Aagje Pieterse kinderen van
Cornelia Leendertse Verbie x Pieter
Wiggertse van der Tak, en minderjarige
broer Pieter Pieterse en zuster Marrigje
Pieterse en Halfzuster Lijsbeth Janse ter
andere zijde. Komen overeen dat partijen
ten andere hun moeder levenslang zullen
onderhouden etc. waarvoor zij krijgen 1/15
in een steenplaats etc. in de Cromme en
1/15 in de zellingen te N/Y en alles wat tot
de steenplaats behoort en 16 hond land in
de Cromme en 1/15 in een huis op de
voornoemde steenplaats en 1/5 in een
obligatie ten gunste van Pietertje
Leendertse d.d. 4-5-1701.
230
1-5-1717
Ary Cornelisse broer met Gerrit van Golen,
won. O/Y. Hetvoorste deel van een huis en
erf in de Cromme van de dijk tot de
brandgevel en het westerse akkertje
rijsveld (O = Engebrecht Willemse
Verbrugge c.s.; W = Cornelis Janse
Snoey).
231
1-5-1717
Dito Cornelis Willemse Graaf (won. O/Y)
Het middelste en achter ste deel van een
huis in de Cromme van de brandgevel zuid
op tot de akkertjes en rijsveld.
232
8-5-1717
Lijntje Pieterse, weduwe van Pieter
Cornelisse de Jong (won. te Lekkerland)
(met akte van vertichting) met Pietertje
Pieterse Vaandrager, weduwe van Teunis
Pieterse Ouwerkerk, en de voogden over
haar minderjarige kinderen: het voorste
deel van een huis, kelder, kamers op de
brandgevel af, en berg, varkensschuur aan
de oostzijde op de brandgevel in de Lage
Nesse (O = Hendrik Ariense Bak; W =
Adriaan Mans de Jonge).
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233
8-5-1717
Dito Adriaan Mans de Jonge (won. O/Y) 10
hond land in de Lage Nesse, koper moet
14 stuivers verponding betalen voor het
oude huis.
234
7-5-1717
Dito (zie regest 232) 7 hond in de Lage
Nesse.
235
7-5-1717
Dito 1 morgen 1 hond in de Lage Nesse.
236
7-5-1717
Dito Cent Ariense Versluis (won. O/Y) 1
morgen 1 hond 25 roeden land in de Lage
Nesse.
237
7-5-1717
Dito Ary Roelen Versloot 7 hond land in de
Nesse.
238
7-5-1717
Dito Jan Pieterse Boskoop 11 hond in de
Hoge Nesse
239
7-5-1717
Jan Pieterse Boskoop (won. O/Y) met
Cornelis Dirkse een achter huis en de helft
van een werf in de Lage Nesse, van de
zelling zuid op tot Hendrik Bak (O = Geerlof
Leendertse Vet c.s.; W = de weduwe van
Joost Vassen). Erfpacht ƒ 0.12.8 ten
gunste van de kerk.
240
3-5-1717
Aart Hendrikse Huurman (won. O/Y) met
zijn zoon Teunis een huis en erf in het dorp
van de dijk tot de IJssel (O = de verkoper;
W = Jacob Janse van Schonenberg).
241
5-5-1717
Cornelis Janse Kok (won. O/Y) met Gijsbert
Jillisse 3 morgen land in de Zijde.
242
5-5-1717
dito Cornelis Ruighoofd (heemraad te O/Y)
187 roeden Kaeland metvisserij, zelling etc.
in de Zijde en Lekkerkerkse Boezem,
Belastingen ƒ 0-1-8 en ƒ 0-0-12 ten
behoeve van de kerk.
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243
7-5-1717
Ary Cornelisse Boer (mede erfgenaam) en
Adriaan Verschoor, executeurstestamentair over de minderjarige
erfgenamen van Ariaantje Centen, in leven
weduwe van Teunis Cornelisse Volkert
(won. en overleden te O/Y) (testamentaire
beschikking d.d. 9-9-1714 notaris S
Guldemont) en verder voor de
meerderjarige erfgenamen met Damis
Tijsse Rolois (won. O/Y) een griend en
boomgaard in de Zijde.
244
7-5-1717
Dito Jan Cornelisse Besemer (won. O/Y):
een huis, schuur, looierij, erf met
toebehoren in het dorp buiten van de dijk
tot de IJssel (O = Cornelis Dirkse kinderen;
W = Cent Janse Beelt).
245
8-5-1717
Jacob Schiltman, Jan Maessen van Dijk,
weduwnaar van Anne Schiltman, Willem
ten Holt (Schoolmeester tot Neerbos) x
Maria Schiltman, Yzaak Steenwijk x
Cornelia Schiltman, allen kinderen en enige
erfgenamen van zal, Elisabeth Willemse
Hol in leven weduwe van Joost Schiltman
(in leven schout te O/Y). Zijnde Lidia
Schiltman x Huig Teunisse Flink dochter
van voorn. en mede erfgenaam, is reeds
voldaan volgens onderhandse akte d.d. 2411-1694. Met Samuel Guldemont (schout
en secr, te O/Y). Een huis en erf in het dorp
van de dijk tot Cent Ariense (O = Cornelis
Heimense Donker c.s. en navolgende
huizingn; W = Hendrikje Huigen en de
weduwe van mr. Jan van Wijmers. Verder
een schuur geappropieerd tot 3
woonhuisjes in de Kalver, straat, van de
straat westwaarts tot het erf van het
voorstaande huis (N = Krijn Lagewaard; Z =
Leendert Leendertse Schout), erfpacht 110-0 ten gunste van O/Y.Cornelis van der
Geer (heemraad te O/Y) ontslaat het van
de hypotheek, Lidia Schiltman verklaart
alsmede erfgenaam van, haar broer van
halve bedde Aart Schiltman, het transport
goed te keuren.

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

246
8-4-1717
Barend Centen (won. O/Y) met Evert
Rheda mede, won. O/Y. Een huis en erf in
het dorp van de dijk tot de IJssel (O = de
koper; W = Cent Ariense Bakkers
weduwe).
247
7-5-1717
Akte van vertichting behorende bij de
regesten nrs. 232 - 238.
Datering betreft kopie.
248
17-5-1717
Pieter Leendertse en zijn zoon Leendert
Pietersz en Leendert Ariense x Marrigje
Pieterse zijn zwager. Met Neeltje Cornelis,
weduwe van Daniel Jacobs, hun deel van
enige erfenis van Jacob Cornelisse
Ouwejan. In de woning met huis, erf, berg,
schuur, zelling, en 8 morgen land in de
Lage Nesse (O = Tijs Janse Vrankenstein;
W = de koopster c.s.).
249
17-5-1717
Taxatie van de nagelaten goederen van
Ariaantje Ariense Wegman x Geerlof
Janse, overleden te O/Y zonder
nakomelingen. Een huis, erf, in het dorp
van de straat tot de IJssel (O = Cent Janse
Beelt; W = Teunis Pieterse Ouwerkerk).
250
27-6-1717
Samuel Guldemont (schout en secretaris te
O/Y) met Joris en Jan Janse de Roy, won.
te O/Y. Een erf achter de huizing van de
koperts en Leendert Leendertse Schout,
staande in de Kalverstraaat van de
verkoper tot Cent Ariense (O = de voorn.
huizing; W = mr. Jan van Wijmers weduwe.
251
11-7-1717
Neeltje Cornelisse van Vliet, weduwe van
Jacobus Diestenberg (won. O/Y) met Pieter
van de Waard mede, won. O/Y. Een huis,
koornwasserij, erf, met alle losse en vaste
gereedschappen in het dorp, van de dijk tot
de IJssel (O = Dirk Aartse Huurman; W =
de weduwe van Pieter Cornelise Potuit.
252
12-9-1717
Jan Pieterse Gens (??) weduwnaar van
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Cornelia Ariense Koster, volgens zijn
zwager (won. O/Y) De helft in een huis, erf
in het dorp van de dijk tot de dijkwetering
(O = Jacob Janse en Ary Cornelisse Boer;
W = Cornelis Dirkse kinderen en Pieter van
der Wind. Koper bezit de wederhelft, volgt
schuldbekentenis, afgelost 15-6-1718.
253
9-10-1717
Curator van de geabandonneerde boedel
van David Jacobse, won. en overleden
O.IJ. Met Jan Willemse Spruit (mr.
Metselaar, won. O/Y. Een huis, erf, in het
dorp van de dijk tot de IJssel (O = Jacob
Dirkse de Hoog; W = Huig Cornelisse),
erfpacht 10 stuivers, ten gunste van het
Geestelijk kantoor.
254
17-10-1717
De lasthebber van Hugo Verboom, won. te
Rotterdam (volmacht d.d. 21-9-1714 notaris
F. Waarts en 28-7-1717 notaris J.van den
Berg te Rotterdam) met Johannes Texelius
(vader van Pieter, een makelaar te
Rotterdam) (predikant van de Nederduits
gereformeerde gemeente te Rotterdam)
een lijfrente op het leven van Johannes
Wilhelmus van der Sluis (zoon van Adriana
Texelius) d.d. 18-9-1709.
255
3-11-1717
Cornelis Janse Mul en Hendrik Willemse
Lagewaard beiden (won. O/Y) ruilen een
eind dijkrol en erf in de Zijde met in de
marge taxatie van de waarde daarvan.
256
13-11-1717
Bregje Cornelis, weduwe van Cornelis
Cornelisse de Jong (won. O/Y) met Neeltje
en Pietertje Cornelis de Jong. Een derde in
een kooi en akkers in de Zijde, koopsters
bezitten reeds 2/3 parten, hun bij legaat op
gekomen van hun oom Cornelis Cornelisse
Volkert.
257
12-12-1717
Dirk Janse Mul, won. Gouderak, met
Cornelis van der Geer voor 3/4 en Hendrik
Helderman voor 1/4 (beiden oud
heemraden te O/Y) 4 hond 50 roeden land
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in de Geer. Kavelcedulle d.d. 18-4-1678
O/Y.
258
14-1-1718
Taxatie van de nagelaten goederen van
Ary Cornelisse Stolk (overleden te O/Y):
het voorste deel van een huis en erf in de
Cromme, buitendijks, van Teunis
Leendertse de Jongs weduwe tot Trijntje
Ariense c.s. (O = dito c.s.; W = Ary Pieterse
kinderen).
259
2-2-1718
Meindert de Kok, won. Maassluis
weduwnaar van Maria Janse van de.
Linden. Met Pieter Centen Zandrak. Een
hypotheekakte d.d. 5-7-1711 door Jan
Gijsen Kortesluis, ten gunste van Huig
Pieterse Boy, Jacob Claase x Leentje
Pieterse Boy en Abraham Claase en
Cornelis Pieterse Noirlander als voogden
over zijn voorn. vrouw zaliger, van welke
akte hem de helft toekomt en een gedeelte
is afgelost. Hiermede worden tevens
geleverde stenen betaald.
260
2-2-1718
Dito Pieter Eeuwoutse van Herk. Een
hypotheekakte als voren (zie regest nr.
259); ook hier worden de geleverde stenen
betaald.
261
6-3-1718
Cornelis den Harder (won. te Kr/Y) met
Pieter Willemse Verbie (won. O/Y) 2
morgen 2 hond land in de Cromme en een
boomgaardje aldaar.
262
15-3-1718
Willem Leendertse Kors de Jonge met
Adriaan Rijkaart (won. O/Y) land in de Zijde
met een werfje.
263
2-4-1718
Neeltje Dirkse kok, weduwe van Jan
Claase Bakker en hun zoon Dirk, won. O/Y.
Met Pieter van der Wind (korenkoper te
O/Y) 8 hond land in de Zijde in het
Peukelboersweer en het uiterste einde van
de Kerkweg.
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264
3-4-1718
Cent Janse Beelt (won. O/Y) is schuldig
aan Fop Diestenberg (mede won. O/Y)
wegens onderlinge liquidatie van gemene
landen. Hypotheek op huis en erf in het
dorp van de dijk tot de IJssel (O = Jan
Cornelisse Besemer; W = Pieter
Ruighoofd), verder 4 hond land in de Zijde,
afgelost 12-7-1722.
265
12-4-1718
Taxatie van de nagelaten goederen van
Claas Janse Pruit (overleden te O/Y zonder
nakomelingen): 63 roeden 8 voet land in de
Lekkerkerkse Boezem, gemeen en
onderdeeld met meer partijen in de viertel
genaamd het Smal middelland.
266
2-5-1718
Johan van Hoogstraten, koopman te
Dordrecht en Petronella van Hoogstraten,
weduwe van Jacobus van der Blooke, won.
Dordrecht als erfgenamen van Margareta
Schonken, in leven vrouw van Adriaan
Verschoor, met volmacht van het Hof van
Holland d.d. 18-2-1718. Met Jan Willemse
Pruit (glazenmaker te O/Y). De helft van
een huis, werf in het dorp, van en tot de
koper (O = Leendert Luiten weduwe; W =
Pieter Janse Gruiter).
267
2-5-1718
Dito Willem Romein (hoogheemraad van
de Krimpenerwaard). Een tuin en tuinhuis
in de Zijde, van de dijkwetering zuid op tot
de schout Guldemont c.s (O = de Kerkweg;
W = Andries Kerkhofs dochter).
268
2-5-1718
Jan en Cornelis Janse Mul (broers, won.
O/Y) land in de Zijde in Marrigje Maarts
weer, belast met ƒ 8.2.8 ten gunste van de
kerk en ƒ 8.2.8 ten gunste van de Heilige
Geestarmen.
269
2-5-1718
Claas Diestenberg, Koornmolenaar te O/Y.
Een huis, berg, schuur, erf enwerf in de
Zijde, van de dijk af tot Willem Cornelisse
Ruighoofd (O = Arien Willemse kinderen;
W = de koper).

OUDERKERK A/D IJSSEL

uittreksels transport- en hypotheekakten 1638-1720

226

270
2-5-1718
Huibert en Jan Willemse, broers, won. O/Y.
Land in de Zijde, belast met ƒ 0.2.8. ten
gunste van de kerk.

successierecht. Vragen vergunning aan het
Hof om de goederen te O/Y te mogen
verkopen.
De kopieën zijn niet gedateerd.

271
2-5-1718
Cornelis Ruighoofd en Cornelis Wiggerse
Bakker, won. O/Y. Land in de Zijde, belast
met ƒ 8.2.8. ten gunste van de kerk.

277
3-5-1718
Cornelis Ariensde Wegman voor 1/4. Jan
Ariense Wegman voor 1/4, Ary Pauwelse
Wegman en Geertje Pauwels Wegman,
weduwe van Pieter Claase de Duif voor 1/4
en Cornelis Jacobse Wegman, Pieter,
Hilletje x Claas Molenaar, Ariaantje x Jan
Ariense Wagenmaker, en Martje Jacobse
Wegman x Witte van capelle voor 1/4.
Enige erfgenamen van Ariaantje Ariense
Wegman, in leven x Geerlof Janse, won. en
overleden te O.IJ. Met Pieter Ruighoofd.
Een huis, erf in het dorp buiten van de dijk
tot de IJssel (O = Cent Janse Beelt; W = de
weduwe van Teunis Pieterse Ouwerkerk).
Erfpacht 7 stuivers ten gunste van het
geestelijk kantoor te Delft.

272
2-5-1718
Dito Land in de Zijde.
273
2-5-1718
Dito Pieter Janse Gruiter. Land in de Zijde.
274
2-5-1718
Dito Jan en Huibert Willemse Verschoor
(broers won. O/Y). Land in de Zijde.
275
2-5-1718
Dito Steven Janse Mul (won. O/Y). Land in
de Zijde.
276
z.d.
Akte bedoeld in regest nr. 266, o.a.
volledige kopie van haar testament (7-121716), dus van Margareta Yzaaks Schonk,
weduwe van Everard Maas, nu x Adriaan
Verschoor (won. O/Y). Had met Maas een
mutueel testament gemaakt d.d. 5-11-1694
voor notaris Willem Romeyn te Kr/Y. Heeft
de erfgenamen van Maas uitgekocht, het
eerste testament vervalt hiermee. Legaat
aan haar neef Jan Yzaaks Schonk en aan
dito Yzaak Yzaaks Schonk, aan de
dienstmaagd Marrigje Cornelis. Een huis te
O/Y waar Marrigje Franken nu in woont,
met de benodigde meubelen. De rest erft
haar neef Johannes van Hoogstraten en
nicht Pieternella van Hoogstraten (ieder de
helft), weduwe van Jacobus van Blooke,
die enkel het vruchtgebruik daarvan zullen
hebben, en overgaan op hun kinderen,
tenzij dit na 10 jaar geen effect heeft. Ook
uit de tweede akte (18-2-1718) blijkt dat
M.Y. Schonk(en) op 7-12-1716 te O/Y is
overleden. Heeft nagelaten huizen en
landerijen te O/Y, Berkenwoude,
Achterbroek en Kr/Y, die ten dele belast
waren met schulden, legaten en het

278
3-5-1718
Dito Adriaan Rijkaart, won. O/Y. Land in de
Zijde, een rente van ƒ 1 ten gunste van de
kerk.
279
3-5-1718
Dito Pieter van der Wind, won. O/Y. Land in
de Zijde, belast met 5 stuivers per jaar ten
gunste van de kerk.
280
3-5-1718
Dito Jan Ariense Wegman eigenaar voor
1/4. Land in de Zijde.
281
3-5-1718
Dito Dirk Dirkse (won. O/Y). Land in de
Geer.
282
3-5-1718
Dito Teinus Aartse Huurman. Land in de
Zijde.
283
3-5-1718
Anna Centen weduwe van mr. Jan van
Wijmers (in leven chirurgijn te O/Y) met
Govert Claase, een akker hout land.
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284
3-5-1718
Dito Cornelis Koelendouw en Cornelis
Jacobs Verkaik (beiden won. te O/Y). Een
akkertje in de Zijde.
285
3-5-1718
Dito Cornelis en hendrik Jacobse Verkaik,
broers, won. O/Y. Een akker in de Zijde.
286
3-5-1718
Dito Jan Willemse Spruit voor 1/4, bastiaan
Janse van der Linden voor 1/4. Jan
Pieterse, Isaak Pieterse en Leendert
Leendertse Schout voor de helft, land in de
Zijde.
287
3-5-1718
Dito Adriaan van der Geer (korenkoper te
O/Y). Land genaamd het Boekweitkamp in
de Zijde, 3 hond.
288
27-4-1718
Jacob van Leeuwen (won. Gouda) is
schuldig aan Pieter Broer en Gerrit Beyerse
(won. N/Y) en Maria Stofberg
(jongedochter, won. Gouda) een vervallen
verklaard handschrift. Hypotheek op 1/8 in
een woning met huis, berg, schuur, en 14
morgen land daarachter (O = Jan Wiggerse
Bakker; W = Tijs Ariense c.s.). Afgelost 281-1725.
289
30-4-1718
Taxatie van de nagelaten goederen van
Aart Janse Proos, overleden te O/Y zonder
nakomelingen. Land in de Nesse, huis en
erf en akker in de Nesse, Groenendijk van
de IJssel tot de Dijk, en Neeltje Centen tot
de kerksloot (O = Gijsbert Willemse; W =
Neeltje Centen), belast met ƒ 0-12-8 ten
gunste van de kerk.
290
5-5-1718
Jacob Janse van Schonenberg (won. O/Y)
met Adriaan Rijkaart, land in de Zijde.
291
5-5-1718
Susana van Dijk, weduwe van mr. Dirk
Duyvendijk (won.O/Y) met Adriaan Rijkaart,
een hoekje werf in de Zijde.
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292
8-5-1718
Pieter Willemse verbie en Jacob Danen,
beiden (won. O/Y) met Neeltje Cornelis,
weduwe van Ary Jacobus Pols. Land in de
Hoge Nesse.
293
11-5-1718
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Roos, overleden te O/Y. zonder
nakomelingen. Een woning met huis,
schuur en 9 morgen land daarachter in de
Lage Nesse (O = Cornelis Jongebreur; W =
Jan Pieterse Boskoop en Hendrik Bak),
belast met een hypotheek d.d. 23-2-1666
ten gunste van Dirk Willemse Keizer.
294
15-5-1718
Ary Hendrikse Bak en Michiel Claase Korf,
met Jan Cornelisse Berkouwer hun zwager,
won. N/Y voor 2/3 van een huis, erf, dijk in
de Lage Nesse van de IJssel tot Leendert
Danielse Vet (O = Daniel Jacobse weduwe;
W = Jan Pieterse Boskoop), verder een
werfje en boomgaard, de koper bezit reeds
1/3 part.
295
6-6-1718
Jasper Cornelise Verboom (won. N/Y) in
opdracht van zijn moeder Aagje Jasperse
weduwe van Cornelis Gerritse Dekker d.d.
4-6-1718 notaris C. Evenblij te
Wijngaarden. Leendert Cornelisse Schout,
won. O/Y. Een huis en erf in de Cromme
belending volgens erfpachtbrief.
296
17-7-1718
Cornelis Jacobse Wegman, Pieter, Hilletje
x Claas Molenaar, Ariaantje x Jan Ariense
Wagenmaker, en Marritje Jacobs Wegman
x Witte van Capelle voor de helft, en Ary
Willemse Timmer x Cornelia Tenis Stolk
voor de helft. Met Martje Claas weduwe
van Teunis Leendertse de Jong. Een deel
van een huis en erf van Cornelis
Timmermans weduwnaar noord op tot de
koopster in de Cromme (O = Leendert
Cornelisse Graaf; W = Cornelis
Timmerman, weduwnaar).
297
30-7-1718
Jan Janse Proos, Maarten Pieterse Bakker,
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in opdracht van zijn moeder Marrigje Janse
Proos, weduwe van Pieter Goudkade
(volmacht d.d. 29-7-1718 voor notaris J.
van Blijdestein te Vrijenhoeve), Pieter
Pieterse x Grietje Janse Proos en Willem
Cornelisse Lans x Annetje Jans Proos, alle
enige erfgenamen van Aart Janse Proos
won. en overleden te O/Y. Met Marrigje
Jacobse weduwe van Jan Cornelise
Ouwejan (won. te O/Y). Een huis, erf,
akkertjes in de Nesse aan de Groenedijk,
deel van de IJssel, deels van de dijk of
Neeltje Centen af tot de Kerksloot (O =
Gijsbert Willemse; W = Neeltje Centen),
belast met erfpacht van ƒ 0-12-8 ten gunste
van de kerk.
298
21-8-1718
Dito Jan Jacob Brandse heemraad te O/Y.
Land in de Hoge Nesse in het Nieuwe land.
299
2-11-1718
Taxatie van de nagelaten goederen van
Dirk Hendrikse Prins, overleden te O/Y
zonder nakomelingen. Een huis en erf en 3
hond land in de Hoge Nesse van de
Lageweg noordwaarts tot Jan Janse Proos
c.s (O = Jan Huigen Versnel de Jonge; W =
Aart Barendse Zuidbroek c.s). Belast met ƒ
0.1.8 ten gunste van de Heilige
Geestarmen.
300
6-11-1718
Dirk Janse Bakker (won. O/Y) met
Jahannes van Aldenhoven (mede won.
O/Y). Een hoekje erf in de Kalverstraat
achter de huizing van de koper van de
koper oostwaarts tot de sloot (N = Cornelis
van der Geer).
301
28-11-1718
Marrigje Ariense, weduwe van Laurens
Cornelisse (won. O/Y) is schuldig aan
Cornelis ruighoofd. heemraad te O/Y.
Hypotheek op een half huis en erf en 3
mewrgen 187 roeden 6 voetland in de
Zijde, dit is alles wat zij in de polder heeft,
afgelost 19-3-1723.
302
21-12-1718
Jan Huigen (won. O/Y) heeft op 13-8-1713
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op rente genomen van Claas Diestenberg
(korenmolenaar te O/Y) ƒ 300. met een
hypotheek op zijn huis en erf in de
Molenplaats, van de dijk achter aan
Cornelis Wiggers c.s (O = Teunis Janse
van der Zijde; W = Gerrit Bastiaanse van
der Zijde). Diestenberg eist zijn geld op, dat
J.H. volgens testament van Ariaantje
Centen, wed. van Teunis Volkert, d.d. 9-91714 voor notaris S.Guldemont,
legateerde, een obligatie, die hij verzocht
heeft te mogen verkopen of belenen, om
daar mede zijn schuld te voldoen.
303
6-1-1719
Govert Jansz van Herk (won. O/Y) is
schuldig aan Cornelis van der Geer,
heemraad te O/Y, in verband met het
vervallen van een obligatie en geleend
geld. Hypotheek op 1/5 van de steenplaats
met huizing, ovens, loodsen, zellingen,
gereedschappen en land in de Nesse,
afgelost 10-8-1732.
304
z.d.
Taxatie van de nagelaten goederen van
Cornelis Brouwer (in leven schoolmeester
te O/Y, zonder nakomelingen overleden: de
helft van een schuldbekentenis ten gunste
van Leendert van der Raad (won. te
Rotterdam) d.d. 8-5-1714. De helft van
losrentebrieven ten gunste van: Dirk
Gerritse Luit 7-12-1645, Joost Adr.
Schiltman, 4-12-1645, Gerrit Dirks Luit
november 1675, Dirk Gerrits Luit 11-11643, Wessel van Westerkant 1-12-16..;
Cornelis Brouwer 1-6-16.., Ary Willemsz
Zeeuw, 29-6-1675, Medelen 5-5-16..,
Cornelis Brouwer 9-7-1691 en idem 12-71691, Aalfje Jans 29-6-1675. Totaal de
helft van ƒ 12.559.
305
1-2-1719
Dirk Willemse Duikel (won. Moordrecht)
met Jacob Bouwense Prins (won.
Gouderak) land in de Nesse, afkomstig van
zijn schoonvader. Kavelcedulle d.d. 1-51695 notaris W. Romein te Kr/Y.
306
12-2-1719
Cornelis Tijsse Rolois (won. Kr/Y) is
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schuldig aan Samuel Guldemont (schout
en secretaris te O/Y) hypotheek op huis en
erf in het dorp van de straat noordwaarts
tot de zelling (O = Leendert Janse Schout;
W = Jacob Janse van der Voort), verder 7
hond land in de Zijde.
307
2-4-1719
Taxatie van de nagelaten goederen van
Arien Teunis Ouwerkerk, zonder
nakomelingen overleden te O/Y: 1/16 in
een dijk in de Lage Nesse en land in de
Hoge Nesse, 1/8 in een huis, erf, werf,
schuurtje en 8 morgen land daarachter in
de Lage Nesse (O = Hendrik Bak; W =
Adriaan Mons de Jonge), 1/8 in een huis en
erf in het dorp, van de dijk tot de IJssel (O
= Pieter Ruighoofd; W = Jan de Hoog).
Verder 1/4 in een losrentebrief ten gunste
van Holland, ten gunste van Gijsbert Dirkse
't Hart.
308
12-4-1719
Dirk Janse Bakker (won. O/Y) met Wouter
TReuren en IJzaak Jans Visser. Land etc.
in de Zijde (O = de Kerkweg).
309
1-5-1719
Fijtge Maartense, weduwe van Ary Brandse
Bos (won. O/Y) met Adriaan van der Geer
(korenkoper) en Dirk Aartse Huurman
(grutter) (beiden won. O/Y). Een woning
met huis, schuur en 18 morgen land in de
Cromme (O = Cornelis van der Geer; W =
Cornelis Claase Noirlander).
310
1-5-1719
Dirk Aartse Huurman, grutter te O/Y, met
Adriaan van der Geer. zijn deel uit regest
nr. 309.
311
1-5-1719
Jan Cornelisse Ouwejan (overleden in het
Oude Mannenhuis te Schoonhoven)
(volmacht d.d. 3-1-1719 Schoonhoven),
met Meritge Jacobse weduwe van J.C.
Ouwejan voor 1/4, Neeltje Cornelis,
weduwe van Daniel Jacobse voor 1/4,
Pietertje Cornelis, weduwe van Dirk Dirkse
voor 1/4 en de kinderen van Ckaas Janse
Noirlander voor 1/4. Het vierde deel in een
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huis, berg, erf en 8 morgen land in de Lage
Nesse (O = Tijs Janse Vrankenstein
weduwe; W = Daniel Jacobse weduwe),
belast met een besprek ten gunste van de
kerk.
312
7-5-1719
Jan Claase Noorlander en Jan Pieterse
Ligthart, voogden over de nagelaten
kinderen van Claas Janse Noorlander,
Pietertje Cornelis, weduwe van Dirk Dirkse
en Cornelis Janse Ouwejan in opdracht van
Marrigje Jacobs, weduwe van Jan
Cornelisse Ouwejan de Jonge. Met Neeltje
Cornelis, weduwe Van Daniel Jacobse,
won. O/Y. Alles wat hen hebben in een
woning met huis, berg, schuur, en 8
morgen land in de Lage Nesse (O = Tijs
Janse Vrankenstein weduwe; W = de
koopster).
313
12-5-1719
Neeltje Huigen, weduwe van Fop
Diestenberg en Frederik Aarnoutse x
Niesje Huigen, Pieter Middelhoek x
Magteltje Huigen, Cornelis Admirael x
Lijsbeth Huigen, Pieter Huigen en Abraham
Huigen, allen kinderen en erfgenamen van
Huig Pieterse Boy, in leven won. Gouderak,
Met Jan IJzaak, won. O/Y. de helft in een
huis, erf, opde Moleplaats, de wederhelft is
van Meerigje Janse, weduwe van Jan
Feissen.
314
14-5-1719
Barend Centen (won. O/Y) met Wouter van
Treuren, een hoekje als een werf in de
Zijde.
315
22-5-1719
Cornelis Pieterse Noirlander (won. O/Y)
met Ary Willemse Kaptein, won. O/Y. Een
huis, erf in de Geer van de IJssel zuid op
tot Willem Ariense Dekker (O = Jan Gijsen
weduwe; W = Willem Ariense Dekker).
316
1-6-1719
Barend Centen en Govert Claase hebben
gekaveld en gedeelt enige landerijen,
zonder beschrijving.
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317
27-10-1719
Leendert Cornelisse van Ardennen
(tegenwoordig won. O/Y) met Barend
Centen (won. O/Y). De helft in een huis en
erf, zoals het afgepaald is met een hoekje
Kerkweg aan de Bakwetering in de Zijde,
van de muur van Jacob Gerritse Verkaiks
weduwe west op tot Willem Romein (N =
Cornelis van der Geer; Z = de sloot). Oude
eigen met oppad ten gunste van zijn vader
op 22-4-1695 verleden en hem aanbedeeld
op 24-1-1717 voor notaris S. Guldemomt,
gehuurd door Gerrit Hendrikse op Schoor.
318
27-10-1719
Leendert Cornelisse (won. St.
Hubertsgerecht, Waddinxveen) met
Magteltje Jacobs (weduwe van Joost
Vassen van Ardennen, in leven timmerman
te O/Y). Een schuldbekentenis ten gunste
van mr. Cornelis Banen. Verder
compareren voorn. L.C. van Ardennen,
Adriaan Rijkaart x Cornelia van Ardennen,
Dirk Aartse Huurman x Lijbeth Cornelise
van Ardennen en Marrigje Janse Snoek
weduwe van Vas Cornelisse van Ardennen,
en Jan Pieterse Hovenier x Neeltje
Cornelisse van Ardennen.
319
29-10-1719
Taxatie van de nagelaten goederen van
Trijntje Ariense weduwe van Cornelis
Jacobse Timmerman overleden te O/Y,
zonder nakomelingen. Wat land te Kr/Y.
Volgt de taxatie te O/Y. De helft in een
weer van 14 morgen en de helft in een huis
daarop staande in de Cromme (O = Jan
Wiggertse Bakker; W = Tijs Ariense).
Verder 2/3 in een huis, erf, schuur in de
Cromme van de IJssel tot de Bakwetering
(O = Pieter IJsbrantse erfgenamen; W =
Marrigje Foppen kinderen). Verder een
schuur en erf in de Cromme van de IJssel
tot de Bakwetering (O = Leendert Pieterse
Luits erfgenamen; W = Leendert
Cornelisse).
320
17-11-1719
Leendert Leendertse Schout (won. O/Y) is
schuldig aan de kerkmeesters te O/Y.
Hypotheek op een huis, erf, in het dorp in
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de Klaverstraat van de straat tot Jan de
Koy (N = de schout Guldemont; Z = voorn.
Jan de Koy).
321
1-12-1719
Adriaan Mans de Oude, heemraad te O/Y
met Geerlof Leendertse Vet (won. O/Y).
Boezemland in de Nesse de Grote Boezem
in Pieter Krijnen weer.
322
3-12-1719
Govert Cornelisse Boer, Pieter en Ary
Cornelisse Boer en Cornelis, Willem en
Ariaantje Cornelisse Boer, meerderjarige
jongedochter en Govert Cornelise Boer
voorn. als voogd van Maria Cornelisse
Boer, allen kinderen en kleinkinderen van
Jannetje Pieterse, in leven weduwe van
Cornelis Willemse Boer. Met Govert Claase
(won. O/Y) Land in de Cromme.
323
20-1-1720
Taxatie van de nagelaten goederen van
Engebrecht Willemse Verbrugge, overleden
te O/Y, zonder nakomelingen. De helft in
een huisje, ef in de Cromme buiten de dijk
tot de zelling van Jorisje Jans (O = Cent
Ariense Versluis; W = Ary Luiten), de helft
in een schuur, berg, in de Cromme binnen
van het ambacht Berkenwoude tot het
zandpad (O = Jorisje Jans; W = het
ambacht van Berkenwoude).
324
20-1-1720
Taxatie van de nagelaten goederen van
Lijbet Jans Pruyt, weduwe van Claas
Gerritse Hoogwerf, overleden te
Zwartewaal. 525 roeden land in de Zijde in
het Kaeweer, het buitenland, griend,
visserij in de Lekkerkerkse Boezem.
325
18-1-1720
Dirk Aartse Huurman (won. O/Y) met
Willem Ariense Dekker. De helft in een
huis, erf in de Lage Nesse, van de IJssel
tot Cornelis Ariense (N en Z = Ary Jacobse
Pols weduwe). De wederhelft is van Floris
Tijsse Vrankenstein, eigen d.d. 1-5-1715,
betaald ten dele met leverantie van riet.

