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O.N.A. Gouda nr 215/93 dd 31-7-1635

Compareerde voor mij Notrs MARRICHGEN ARIENS weduwe van
ARI LEENDERT WILLEMS wonend tot Sluipwijk aen de Ree kiesende
mij Notrs tot haer voocht.Zij machtigt ARIEN WILLEMZ haer
swager wonend tot Harmelen int Stift van Utrecht om te innen
alle schulden actien etc,die sij uijtstaende heeft,mede omme
alle obligatien,schuldbrieven,rentebrieven etc dije sij hem in
handen leveren sal inne te vorderen.Zij geeft hem volledige
volmacht behoudens dat de geconstitueeerde gehouden sal sijn
aen haer constituante van sijn ontfangh te doen pertinente
reeckeninge,bewijs ende reliqua.
Gedaen in presentie van HUIJCH MAERTENSZ BLONCK en CORNS CLAES
STRAFF in't VELT als getuijgen de laetste July 1635

O.N.A nr 216/76 dd 3-4-1636

Compareerde JAN BEUIJENSZ BLONCK won.tot Reeuwijk.Hij is
LEENTJE CENTEN,weduwe van AELBERT CORNELIS Fl 150 schu1dig.Jan
tekent.
idem fol 292 dd 10-12-1636
Compareerde JAN ARIEN JANSZ won.onder Reeuwijk out 44 jaer
ende DIRCK ARIENSZ won.onder Sluijpwijck out 26 jaer.Zij
getuijgen t.v.v. HUIJCH MAERTENSZ BLONCK als gaerder ende
collecteur geweest hebbende van de gemeenlants ommeslach over
Sluipwijk in l634.Zij verklaren,dat in October 1.1. van dit
jaar 1636 de voors.Requirant geweest is ten huijse van PIETER
PIETERSZ VIS,herbergier in de Willensz om pacht te innen van
de Reewal,die Pieter had. gepacht.Pieter verklaarde wel te
willen betalen,maar dat de Schout van Sluipwijk hem verboden
had te beta1en,alvorens hij hem had ingelicht.Hoewel de Requi-
rant een kwitantie aanbood,weigerde PIETER VIS te betalen.

O.N.A Gouda nr 218/l29vso dd 1-7-1638

Compareerde JAN SIJMONSZ won.tot Reeuwijk.Hij verkoopt aan
HERMAN DIRCKSZ SEEL? een jaer huijrs van een huijrcedul ge-
maect tusschen hem comparant als verhuijrder ter eenre en
CORNS CARSSEN als huijrder ter andere van sijn comparanten
woninge ende hoffstede van het jaer 1638,de huur a Fl 4oo,--
te betalen in 3 gedee1ten.HERMAN DIRCKSZ krijgt alle rechten
van de huurcedu11e.Volgen verdere verdere condities.
JAN SIJMONSZ zet een merk.r5g

O.N.A Gouda nr 223/449 dd 31-12-1643

Compareerde d'Eersame AERT PIETERSZ VAN DER NEUT wonend op 't
Lage Eijnde van de Lange Weijde ende ANNETJE WILLEMSZ,z1Jn
huisvrouw.Zij testeren en benoemen elkaar tot erfgenaam.
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Als zij overlijden zonder kinderen na te laten,gaan hun goede-
ren terug naar de eigen fami1ie.AERT tekent,ANNETJE zet een
merk.

O.N.A.GOuda nr 227/169 dd 8-5-1647

Compareerde Beuje Waligen wonend te Reeuwijk,redelijck dispost
voor zijne hoogen ouderdom,op twee krucken gaende,sijn ver-
stand wel hebbende en testeert.Zijn dochter Lijsbeth Beujen en
Catharijntje Beujen hebben lange jaren hem en zijn overleden
huisvrouw Arjaentje Jansdr,haere moeder vele diensten bewe-
zen.Hij prelegateert hen F1 500,--.
Verdere erfgenamen zijn:Claesje Beujen,Jan Beujen,Trijntje
Beujen voorsz,Lijsbeth Beujen en walich Beujen.Vo1gen Verdere
condities.

O.N.A Gouda nr 228/247vsO dd 18-O6-1648

Compareerde GRIETGEN JACOBSZ hv van ARIEN STAES? te Gouda.Zij
verklaart op verzoek van JAN DIRCKSZ te Reeuwijk mede-erfge-
naam 'van PIETERTJE DIRKCKS,zijn zuster,dat zij gedurende de
ziekte van PIETERTJE 8 a 9 weken haar heeft gediend en gezien
heeft,dat Ds HERTOGH,predicant van Sluipwijk en zijn huisvrouw
PIETERTJE DIRCKSZ dikwijls bezochten,doch veel meer voor als
na het maken van haar testament.Ende dat zij getuijge voor het
passeren van het testament met PIETERTJE DIRCKSZ "daervan
propoosend hebbende,PIETERTJE tegen. haer~ getuijge seijde,dat
sij gequelt worde om testament te maken".Aldus gedaan in
presentie van WILLEM DE JONGE en ADRIAAN VAN SCHOONHOVEN als
getuigen op 18 Juni 1648.

idem fol 305vso dd 19-11-1648

Compareerde THOMAS MAERTENSZ CAMERICK tegenwoordich. heemraet
van Sluipwijk te kennen gevende ,dat hem comp.is ter ooren
gecomen,dat hij eenige weken geleden sekere akte soude hebben
onderteijkent waerbij hij soude mogen hebben geconsenteert tot
het sanden van de Reeuwijckse Kade tot laste van die van de
waterschap van S1uipwijck.Ende gemerckt hij compt.ter goeder
trouwe ende bij sijnen manne waerheijt ende sielen salicher
affirmeerde geen kennisse te hebben,dat de vsz ofte dierge-
lijcke akte bij hem is geteijkent soo bekende hij compt. ende
verclaerde bij desen,indien eenige onderteijkeninge nopens 't
gene voorsegd staet bij hem soude mogen gedaen sijn dat tselve
nijet anders en can geschiet sijn als door pure dronckenschap
ende buijten weten ofte kennisse van hem Compt.In der vougen
dat hij compt nijet alleen verclaerde daer van ignorant te
zijn ende geene wetenschap van eenige onderteijkeninge te
hebben,maer dat hij renuncieerde van deselve onderteijkeninge
soo daer eenige is.Mitsgaders dat hij expresselijcken protes-
teerde dat hij nijet toe en staet,dat het voorz.pat tot laste
van de Waterschap van die van Sluipwijck,Gravecoop,Nieuwen-
brouck,Calverenbrouck soude werden geleijt.
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Aldus gedaen ten comptoire mijns Notrs ter Goude in presentie
van Adriaen Schoonhoven ende Cornelis Block.

idem fol 306 dd 3-12-1648

Compareerde mede PIETER JANSZ COSTER,heemraet te Sluipwijk en
verklaarde,dat hij niet toestaat het sanden van de Reeuwijkse
Cade leggende tussen het Verlaet en de Reeuwijkse Brugge tot
laste van die van de Waterschap van Sluipwijk,protesterende
mede van alle kosten,schaden reeds gedaan of komende te willen
lijden etc. PIETER JANsz zet een mer1<.,§E

Compareerde EWOUT LEENDERTS CATS, mede heemraet van Sluipwijk.
Hij verklaart dat aleer de Morgenspraeck nopens het sanden van
de Reeuwijkse kade was gehouden de Schout van Sluipwijk tegen
hem zei:Als gij het sanden van de kade niet wilt toestaan,dat
hij dan wel thuis mocht blijven zonder op de morgenspraeck te
comen,daar aan toevoegendzwij hebben dan met geen huijrluiden
te doen,welcke volgens hem compt.mede verklaarde het sanden
van de kade niet toe te staan,waertoe hij oock last had van
zijn verhuurster,protesterende zoals PIETER JANSZ COSTER.
Compareerde mede PIETER CLAES mede heemraet van de Houff ende
Calverenbrouck en verclaerde ook geen toestemming voor het
zanden van de kade te geven. 12-12-1648

idem fol 306vso dd 16-1-1649

Compareerde MARTEN CORNELISZ BLONCK Schout van Sluipwijk.Hij
verklaart na het voorlezen van bovenstaande verklaringen mede
niet accoord te zijn met het zanden van de kade. Geeft als
reden,dat de Hr Borgermeesters van Gouda de Houff ende Calve-
renbrouck willen vrij houden.
MARTEN CORNS BLONCK tekent.

O.N.A Gouda nr 230/274 dd 21-5-1650

Compareerde Jan Maartensz Braker wonende te Reeuwijk en bekent
schuldig te zijn aan Annichje Gerrits wed.van Nanne Geerlofs
te Bergambacht Fl lOO,-- wegens aangetelde penningen.
Jan zet een merk.7<L

O.N.A.Gouda nr 239 dd 7-8-1659

Compareerde Jan Maartensz Cos ende Heijltjen Martens,broeder
ende suster wonend in Raemburgh.Zij benoemen elkaar tot erfge-
naam .

Zij benoemen Maerten Saertsz Cos,heure Vader ende bij desselfs
vooraflivichheyt hen testateurs halve broeders ende susters
tot erfgenamen.
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idem 17-3-1668
Comp.de voorsz Heyltje Maertensz,nu getrout met Gerrit Claesz,
en herroept bovenstaand testament,gesint sijnde sonder testa-
ment te sterven.

O.N.A Gouda nr 242/137 dd 31-8-1665

Compareerde Claes Cornelisz Poell wonend aen de Reeuwijcksche
Brugge ende Maritje Jansz Blonck EL,doen een vorige beschik-
king gepasseert 28-11-1659 voor Schout en Schepenen van Reeu-
wijk te niet.
Claes Corn Poell wil dat zijn voor-en nakinderen een gelijke
portie zullen genieten van een stuck lant gelegen in Sgraven-
brouck groot ca 2m 1,5 hont.Wanneer een van hen eerder over-
lijdt erven de nakomelingen.De voorkinderen krijgen nog 50 gld
uit hun moederlijke erfenis,in plaats hiervan krijgen zij de
inboedel en huijsraet van de comparant.Zijn huisvrouw krijgt
de verdere roerende en onroerende goederen,actien etc,plus een
kindsgedeelte,mits Marritje Jansdr Blonck een obligatie a
400gld tot haar last neemt,door Claes staende huwelijck ten
behoeve van de Armen tot Reeuwijck verleden.Maritje moet het
nakint en evtl nog te procreeren nakinderen opvoeden,alimente-
ren etc en 375 gld geven bij meerderjarigheid of huwelijk.
Maritje Jansz Blonck gaat hiermee accoord terwille van de
vrede.
Maritje laat haar man 1/4 part na van al haar na te laten
goederen,boven zijn ingebrachte goederen.Verdere erfgenamen
zijn haar' voor-en. nakinderen. of hun. descendenten.Wanneer‘ de
kinderen bezwaar maken,moet er gedeeld worden volgens de
huwelijckse voorwaarden.Zij benoemen elkaar tot testamentaire
voogd en sluiten de Weeskamer van Reeuwijk uit.
Tot mede-voogden over eventuele onmondige kinderen benoemen
zij Theodorus Groenesteijn en Reijnier van Vliet.

O.N.A Gouda nr 244/3vso dd 7-1-1667

Compareerde Cornelis Leendertsz Vermeulen en Marritje Leen-
derts zijn zuster wonend in de Willens.Zij stellen zich borg
voor Claes Leendertsz Vermeul heuren broeder wonend aen de
Plattewegh onder Sluipwijk nopens de betalinge van het Capl en
de renten van 2 rentebrieven als Jannetje Hermans Geel? wed.-
van Goossen Jansz Herles op Claes Leendertsz Vermeul sprekende
heeft,de eene a 800 gld in dato 7-5-1656 en de andere a 400gld
dd 12-1-1664.Volgen verdere condities.
Marritje en Cornelis zetten beide een merk.

idem folio 56vso dd 24-3-1667
Comp.Bastiaan werboutsz van Ravensbergh en Andries Cornelis de
Boot,vader en schoonvader resp.van Jan van Ravensberg wonend
te Gouda en stellen zich borg voor Jan voor alle soodanige
impositien en pachten als Jan van Ravensberg op dese aenstaen-
de verpachtinge innegaende 1 April(soo term Goude als tot
Woerden,0udewater,Schoonhoven ende Nieuwpoort met de ressorten
vandien)sal comen aen te staen ende te pachten,beloovende
eenich gebreck in de betalinge vandien quam te vallen selffs
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te betalen en 't gebreck te voldoen.Jan Van Ravensberg,mede
comparerende belooft hen costeloos en schadeloos te houden.

idem folio 160 dd 14-9-1667

Comp.Cornelis Rommertsz Boldoot sone van Arjaentge Leenderts
wed.van Rommer Cornelisz Boldoot ter eenre ende Jacobus
Verhouff gehuwd met Cornelia Jans Vermeer,dr van Martijntje
Rommers ende Jan Corn Vermeer als Vader van Cornelis Jansz
Vermeer,onmondige sone van Martijntje Rommers,die een dochter
was van de voorz.Arijaentje Leenderts ter andere,te kennen
gevende hoe dat Arijaentje Leenderts een geruijme tijt her-
waerts seer onstuijmich jegens den eenen ende den anderen
heeft wtgevaeren ende gedreijgt sommige van heurlieden haere
goederen ontmaken.Ende gemerckt zij comparanten bevonden
hebben dat alle tselve is gecomen wt gebreck van oirdeel ende
somtijt wt een opgenomen haet ende haesticht.Wanneer Arijaent-
je zou blijken in haer testament sommige bevoordeeld te heb-
ben,dan veklaren dezen eerlijk te zullen delen.
Cornelis Boldoot staat wel toe,dat Jacobus Verhouff met sijn
huisvrouw bij Ariaentje blijft wonen zo lang Ariaentje dat
wil.
In deze akte wordt geen woonplaats genoemd.

O.N.A Gouda nr 245/84 dd 8-5-1668

Comp.Arien Jansz Matse ter eenre en Cornelis Jansz Matse ter
andere,beijde kinderen van Jan Corn Matse in zijn leven ge-
woond hebbend int Lant van Steijn.Zij doen boedelscheiding van
de goederen van hun vader.
Arien Jansz Matsen is aangeloot 2/5m land in Oucoop,str.uit de
Enckele Wiericke offte Bodegraver Weteringe tot aan de halve
Oucooperdijck toe.belent ten Z Willem Ariens Buijs,bruijcker
en ten N Jan willems Loij.Verder lm lant in het land van
Steijn belent O.Aert Pietersz Gladwt en W.'tHeijlige Geest-
huijs ter Goude.
Cornelis Jansz Matse is aangeloot.
4m hoylant leggende in Sluijpwijk in de Nieuwenbroeck,str van
de scheijsloot van de lant van Steijnsche achtercade aff tot
de achterweteringe toe belent ten 0.de wedue van Gijsbert van
der Laen en ten W.Dirck Hermansz Seel?.Verder lm weijlant in
Sluijpwijck in de Corte Roggenbroeck str.van de Reewal aff tot
de lant Van Steijnsche sloot van de achtercade toe,bel.ten O

de kinderen van Sijmon Ariens ende ten W.de weduwe van
Mr Willem Doncker.
Inboedel en huijsraet hebben de comparanten ten genoege gepar-
tageert.Zij zullen elkaar het land niet betwisten etc.
Beide zetten een handtekening.

I.

O.N.A Gouda nr 246/&vSO dd O6-Ol-1669

Comp.Cornelis Cornelisz van Claveren j.m. wonend onder Reeu-
wijk toecomende bruijdegom ter eenre ende Marijtge Cornelis jd
mede wonend op Reewijck toecomende bruijt geassisteert met
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Cornelis Huijbertsz Hopcoper,haere vader.Zij maken huwelijkse
voorwaarden.
De bruidegom zal het bezit inhrengen,dat hij nu heeft en dat
later gespecificeerd zal worden.De bruid brengt in Fl 300,--
en een eerlijke uijtsettinge van cleedinge ende reedinge.Als
de bruidegom eerder sterft,of er kinderen zijn of niet,erft de
bruid de halve boedel,sterft de bruid als eerste dan zal er
geen gemeenschap van goederen zijn,maar krijgt de bruidegom
alleen,wat hij zelf heeft ingebracht en gaat de bruid's
inbreng naar haar familie.De langstlevende moet eventuele
kinderen opvoeden,alimenteren etc.
Cornelis van Claveren en Cornelis Hopcoper zetten een merk,
Maritge tekent.

idem folio 60 dd 16-5-1669

Comp.Thomas Maertensz Camerick wonend op het Nd-eijnde van
Waddinxveen ter eenre en Jan Maertensz Camerick,zijn hroeder
wonend onder Sluipwijk aen de Ree ter andere.Zij komen over-
een,dat gedurende zijn leven Jan Maertensz Camerick zal ge-
bruiken de hoffstede van hem Thomas Maertensz groot 8m minus
1,5 hont leggende in Sluipwijk aan de Ree met huijs,bergh en
schuur,str.voor van de Reedijck af tot de achterweteringe toe
bel.ten O.Aert Pietersz en ten W.de weduwe van Mees Claesz en
de wed. van Cornelis Hermansz Vergans.Verder nog een campje
van 2m op Reeuwijk str.van de Ree aff tot de Sluipwijkse weg
toe bel.ten O.'tSoetendijkje en ten W.de weduwe van Cornelis
Hermansz Vergans.
Jan Maertensz Camerick zal betalen de Interesse van 3000 gld
Capl als Maria Hoogenbergh ter Goude daer op sprekende heeft.
In de marge:28-8-1681 Compareerden Thomas-en Jan Maertensz
Camerick en verklaarden mits de opgecomen oorlogh van dit
contract afstand gedaan te_hebben.

O.N.A Gouda nr 248 folio 97vso dd 15-5-1671

Compareerde Jan Sijmonsz Coster,wonend buijten der Goude aen
de Boelekade,mede-erfgenaam van Jan Bruijnen in sijn leven
getrout gehat hebbende Aechgen Aerts suster van Eefgen Aerts
sijn comparanten moeder.Hij machtigt Leendert Jansz Verhouck,
zijn zwager,schippersknecht,ter Goude,de erfenis in ontvangst
te nemen.Jan Sijmonsz is Leendert 75 gld schuldig,deze mag
Leendert verrekenen.Merck van Jan Sijmonsz Coster./iff;

I

O.N.A. Gouda nr 249 folio l3vso dd ll-2-1672.

Compareerde Jan Dircksz Gravesteijn wonend te Reeuwijk en
prelegateert zijn zoon Dirck Jansz Gravesteijn 1000 gld.
Voor zijn overige na te laten goederen benoemt hij Dirck Jansz
Gravesteijn en Neeltje Jansz Gravesteijn zijn dochter tot
erfgenamen voor een gelijke portie.
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Bij hun voor-overlijden erven hun nakome1ingen,anders de
langstlevende van hun tweeen.Dirck is 29 jaar en dus oud
genoeg om te nalatenschap te regelen.Jan sluit de Weeskamer
uit.Hij zet een handtekening.Marge: Jan herroept het legaat in
1675.

Idem folio 61 dd 14-4-1672

Compareerde Dirck Jansz Gravesteijn,wonend tot Reeuwijk aen de
Brugge,toecomende bruijdegom,geassisteert met Jan Dircksz
Gravesteijn,zijn vader ter eenre en Maritge Jansz Blonck jd
mede wonend aen de Reeuwijkse Brugge toecomende bruijt,geas-
sisteert met Gerrit Jansz Blonck,haar broeder,ter andere
zijde.Zij maken huwelijkse voorwaarden voor het huwe1ijk,dat
int cort wettelijk gesloten zal worden.Dirck zal 1000 gld
inbrengen,die zijn Vader hem beloofd heeft te geven bij zijn
huwelijk uit de moederlijke erfenis,verder "cleedinge ende
reedinge" en nog 1800 gld,te weten 1100 gld geerfd van zijn
grootmoeder Neeltje Willems,die inmiddels zijn aangegroeid
door renten tot 1800 gld.
De bruijt brengt mee 700 gld uit haar moeders versterf en nog
haar deel uit de ongedeelde boedel van haar vader.Bij overlij-
den van een van beiden gaat wat ingebracht is terug naar de
familie van. de over1edene,zulcxs dat alleen. gemeenschap sal
sijn wat staende het huwelijck winst of verlies was.Mits dat
de langstlevende uit de boedel van de eerst-overledene 500g1d
zal krijgen.Dit alles wanneer er geen kinderen zijn.Zijn er
kinderen,dan wordt de langstlevende boedelhouder in de gehele
boedel en moet de kinderen onderhouden,opvoeden etc.Zij slui-
ten bemoeienis van de Weeskamer en van Schout en de Gerechte
uit.Alle comparanten tekenen.

Idem folio 17 dd 4-2-1672

Compareerde Claes ende Willem Gerritsz Gravesteijn voor hen
selven,ende als voogden. van. Mees Gerritsz soone van Gerrit
Roelofsz Gravestein.Item Cornelis Pietersz van Bilwijck als
getrout hebbende Jannetje Gerrits,Jan Claesz van der Kerck,a1s
getrout hebbende Arjaentge Gerrits ende Herman Hendricxsz van
Vlaerdinge als getrout hebbende Maritge Gerrits,mede kinderen
van vsz Gerrit Roelofsz Gravestein,alle erfgen.van, Dirck
Gerritsz Gravestein,heuren overleden broeder zazende bekenden
bij desen,dat sij ten overstaen van de Schout ende de geregte
van Sluipwijck mitsgaders van' Jan Cornelisz Tuirenhout als
subfidiire voogt van de vsz Mees Gerritsz boedelscheiding
gedaen,mitsgaders gepartagieert ende gedeelt hebben de nagela-
ten goederen ende middelen van de vsz Dirck Gerritsz
Gravestein;verclarende ter goeder trouwe,bij heure respective
manne waerheit,in plaetsche ende onder presentatie van eede,
dat ider van hen Compt in de selve boedelscheidinge is aenge-
deelt een some van vier hondert twee ende veertich gulden,ne-
gen stuivers;Ende alsoo mitsdien de vsz Mees Gerritsz Gravest-
ein gedetineerde in het Tuchthuis deser Stadt,gelijcke some is
toegedeelt;welcke some alsoo volgens het Testament van vsz
Dirck Gerritsz Gravestein,gepasseert voor den notaris Jacob
Puttershouck met getuigen in date den laetsten Marty l665,als
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fideicomis subject,op hen Compten moet comen erven-ende devol-
veren zoo bekenden de selve Compten de vsz some van den vsz
Mees Gerritsz onder hen,op interesse genomen te hebben,te
weten ider voor sijn hooft acht ende tachtig gulden tien
stvrs: van welcke some sij Compten tot interesse beloofden te
geven drie glden tien stv jaerl aen handen van de vsz Claes
ende Willem Gerritsz als voogden van de vsz Mees Gerritsz,die
oock gehouden sullen sijn jaerl hun eigen portie daer toe te
brengen;zoo nochtans,dat die gene van hen Compt,die de vsz
renten jaerl comt te betalen een maent na de verschijndach,sal
mogen volstaen,met drie gld jaerlix,in plaetsche van vsz drie
gld thien stv;Waervan 't eerste jaer renten vallen ende ver-
schijnen sal den Xlde Meie 1672 eerstoomende ende soo voorts
van jare tot jare daeraenvolgende gedurende het leven van de
vsz Mees Gerritsz;welcke vsz renten ,de vsz voogden vmogen
sullen aen de selven Mees Gerritsz jaerl te behandigen als
henlieden goetduncken ende believen sal;Bekennende alle de
Compt d'een d'ander hier' mede te quiteren,aengaende de vsz
boedelscheidinge,belovende t gene vsz staet wel ende getrou-
weln na te comen t'onderhouden onder vbande van heure respec-
tive persoonen ende generale presente ende toecomende goede-
ren,tot bedwang van Hove van Holland ende alle geregten.
Comp.wijders alle de vsz Compt bekenden insgel(ijcks) onder
hen op interest genomen te hebben een some van hondert gld,den
vsz Mees Gerritsz Gravestein competerende over sijn vaderlicke
erffenisse vmogen de Testamente van selven sijnen vader
Gerrit Roelofsz gepasseert voor den Secrs Hendrick Hoflantt
ende twee Schepenen van Reeuwijck in date den 17 februarij
1663 van welcke hondert gld ider van hen Compt onder sich
heeft genomen een some van twintich gld,daer van elck van henl
jaerl uitreicken sal aen de vsz Claes ende Willem Gerritsz tot
interest twaelff stv,ome aen den vsz Mees Gerritsz jaerl
verstreckt te worden,tot sijn recreatie ende tabacxgelt;waer
van 't eerste jaer omegecomen sal sijn St.Mattheus eerstcomen-
de 1672 ende soo voorts van jare tot jare daeraenvolgende
geduirende t leven van vsz Mees Gerritsz onder gelijcke vbande
ende submissie alsvoren.
Aldus oprecht ende vsochten de vsz Compt hier van Acte ge-
maeckt ende gelevert te worden in forma.Aldus gedaen binnen
der Goude,ten comptoire mijns Notarij,in presentie van Beuckel
van der Hout ende wilhelmus Straffintvelt mijn clerquen als
getuigen van gelove hier overgestaen den IIII e februarij
anno 1672.

O.N.A.Gouda nr 250 folio 29 dd 2-6-1666 (copie)

Comp.voor Notrs Justus Gerstecoorn te Outshoorn bij Alphen
Jan Pietersz van der Laen,ongehuwd persoon,wonend te Reeu-
wijck,gezond.Maakt zijn testament.

Doet alle vorige testamenten,codicillen te niet.Enige erfgena-
men zijn nu de kint of kinderen van Annetge Thonis,welcke sij
geprocreert heeft bij Jan Pietersz van Rijn,haer man sa en de
kinderen van Herman Roelen van Heijningen,in huwelijck geteelt
bij Neeltje Pietersz van Rhijn en de kinderen van

9



Aeltge Pieters in echte gewonnen bij Dammis Crijnen van Noort
of bij vooroverlijden van deze erfgenamen hun nakomelingen.Dit
voor de helft van zijn na te laten goederen,ieder een derde
part. Volgen de verdere condities betreffende het deel van
Aeltge Pieters.
221 gld schuld moeten verrekend worden,Aeltge krijgt het
vruchtgebruik en de goederen blijven subject fide commis
Voor de wederhelft institueert hij de voorz kinderen ende daer
benevens Pieter Pietersz van der Laen,Neeltje Pietersz van der
Laen,Geertje Pietersz van der Laen,Maritge Pietersz van der
Laen,Claes-,Grietien-,Cornelis-,ende Leendert Pietersz van der
Laen,alle sijn Testateurs halve broeders ofte susters elcx van
hen hand voor hand en bij overlijden van een van hen desselven
kint ofte kinderen bij representatie.Hij benoemt als voogden
over zijn onmondige erfgenamen de Eers.Herman Roelen van
Heijningen voorn.ende Leendert Pietersz Verhoeck,zijn zwa-
ger.Tevens benoemt hij hen als executeurs testamentair,speci-
aal om zorg te dragen voor de kinderen van Aeltge Pietersz
voorn.
Zij zijn Dammas Crijnen van Noort geen enkele verantwoording
of opening van zaken schuldig.Hij sluit bemoeienis van Schout-
Gerecht en Weesmannen uit.
Overgenomen ende geaccordeert l-3-1673.

Idem folio 35vso dd 7-2-1673

Comp.Bouwen Aertsz Gravesteijn ende Annetje Claes Blonck EL
gewoont hebbend bij de Queldijck in Reeuwijck ende vermits de
Oorlog gevlucht ter Goude.Bouwen redelijck dispost,Annetje
cloeck ende gesont.Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.Indien de
langstlevende hertrouwt,krijgen de familieleden van de eersto-
verledene een derde part van de gemeene boedel.Overlijdt de
langstlevende ongehuwd,dan wordt gelijk gedeeld tussen familie
van beide zijden.Bouwen zet”f§/,Annetje 4-

~¢

Idem folio 105 dd 22-4-1673

Comp.Gijsbert Jansz Gravesteijn ende Maria Jansz Hoogeveen
EL,wonend te Out-Reeuwijck ende nu vermits den Oorlogh ten
huijse van Willem Willemsz Ham in Broeck-Thuijl en 'tWeeghje,-
Gijsbert sieckelijck te bedde,Maria gesont.Zij benoemen elkaar
tot erfgenaam,de langstlevende moet de kinderen opvoeden etc.
Gedaen ten huijse van Willem Willemsz Ham.
Maria zet een handtekening,Gijsbert een merk.

Idem folio 241 dd l-12-1673

Comp.Pieter Jansz Vogelesangh jm van Sluipwijck,toecomende
bruidegom ende Grietje Branden,lest weduwe van Jan Cornelisz
Turnhout toecomende bruit.Maken huwelijkse voorwaarden.

Zij brengen beide hun hele bezit in,dit verschilt niet veel.
Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.Zetten beide een kruisje.
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0.N.A.Gouda nr 251 folio 5 dd 9-1-1674

Comp.Cornelis Leendertsz Vermeulen,bedaegt vrijer te Sluip-
wijk,sieckelijck.Hij benoemt tot erfgenaam zijn Neeff
Pieter Claesz Vermeulen,sone van Claes Leendertsz Vermeulen
zijn broeder in al zijn goederen.De kinderen van Jacob Leen-
dertsz Vermeulen,zijn overleden broeder, krijgen 50gld,verder
krijgt Claes Leendertsz Vermeulen een Rijcksdaelder,evenals
Jan Leendertsz Vermeulen,mede zijn broeder,de kinderen van
Cornelis Leendertsz Vermeulen,zijn broeder sa, krijgen samen
een Rijcksdaelder.

idem folio 9V dd 19-1-1674
Comp.Jan Gerritsz van der Sloot jm van Reeuwijck,toecomende
bruijdegom ter eenre en Maritje Pieters weduwe van Leendert
Jansz Ravensbergh,hebbende 3 voorkinderen,toecomende bruijt
ter andere.Zij maken huwelijkse voorwaarden.De bruijdegom zal
geen goederen in het huwelijck brengen,behalve zijn cleederen,
de bruijt alles war zij nu bezit,er zal geen gemeenschap van
goederen zijn.Wanneer de bruidegom overlijdt,behoudt de bruid
het hele bezit behalve zijn kleren.Sterft de bruid eerst,dan
krijgt de bruidegom een kindsgedeelte.

idem folio 23v dd 10-2-1674
Comp.Gerrit Leendertsz van der Neut en verklaarde op verzoek
van Pieter Jansz Vogelensangh,zoon van Jan Maartensz Vogelen-
sangh,dat hij aangenomen had 2 hem onbekende personen(die
later bleken te zijn Philips de Veth,Notaris van de pachters
en Gerrit Mackerlingh,deurwaarde beide te Gouda) per boot te
vervoeren door Sluijpwijk en Gravecoop,waar zij zeepbriefjes
en aanmaningen tot betaling van het hoorngeld uitdeelden.Na
geweest te zijn bij Sijmon Claesz Ruijt hoorden zij,dat er op
de werf van Sijmon geschoten werd,maar zij wisten niet op wie
of wat.Na een zeepbriefje afgegeven te hebben bij Gijsbert
Hendricks,kwamen zij bij de woning van Jan den Braker,waar Jan
op zijn werff stond.Zij voeren voorbij zonder iets af te geven
en zagen,dat Jan een geweer in de hand had,dat hij bezig was
te laden.Even later bij de woning van Emmitje Hendricks weduwe
van Cornelis Hermensz gekomen,hoorde getuige,dat er op de werf
van Jan den Braker geschoten werd,niet wetend op wie.Zij
voeren nu verder de Ree af zonder nog briefjes uit te delen.

idem folio 33 dd 24-2-1674
Comp.Arjaentje Gerrits wed.van Jan Claesz van de Kerck wonend
tot Reeuwijck,Jan Davidts van der Willigen als voogd over de
kinderen van wijlen Jan Claesz van der Kerck,te kennen gevende
hoe Herman Hendrijcksz van Vlaerdingen borge is geworden voor
de voorsz.Jan Claesz van der Kerck voor een obligatie van 200
gld competerende Claes Arijen Dircksz wonend op Sluijpwijk.
Item mede borge voor 200 gld aancomende de Armen van Sluipwijk
en nog van 1000 gld toebehorende Dirck Jansz Slupicker wonend
te Bodegraven tot verseeckeringe van welke borgtocht de eerste
van de 200 gld van Arijen!Arijensz Dircksz,zij comparanten de
voorsz Herman Hendrijcksz van Vlaerdingen gecedeert en ge-
tI`aI`1SpOI`t€€I`t
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hebben de volgende meubile goederen:
3 koebeesten,2 smalschouwen,een. breede schouwe,1 dito in. de
gront,item noch alle de bouwgereetschappen en de naevolgende
boedel en buijsraet.
3 beddekens,2 peluwen,5 oirkussens,4 dekens,6 slaeplakens,3
paar s1open,1 segen,7 schakels,2 copere ketels,3 isere pot-
ten,4 tinne schotels,1 pintge ende een halff,1 eijcke kas.
Herman Hendrijcksz van Vlaerdingen,mede comparerend,bekent
deze te accepteren omme alle dezelve goederen so datelick bij
de voorsz Herman Hendricksz als zijn vrij eijgen aenge-
vaert,verkoft,te gelde gemaeckt en de penningen vandien tot
betaling van de voorsz obligatie a 200 gld van Claes Arijen
Dircksz en het overschot aan de Armen van Slupick voor zijn
borgtocht geemploijeert te mogen worden.
Herman zet een handtekening.

Idem folio 55v dd 25-4-1674
Comp.Pieter Reijersz Swanenbeecq wonend aen de Goutse sluijs
onder Alphen,weduwnaar met 1 kind, toecomstige bruijdegom en
Neeltje Cornelis Van Leeuwen jd van Sluijpwijck,toecomstige
bruijd geassisteert met Cornelis Claesz van Leeuwen,haer
vader.Zij maken huwelijkse voorwaarden.De bruid brengt alleen
haar kleding in.
Pieter tekent,Neeltje zet een merk.

O.N.A.Gouda nr 253 folio 74 dd 12-6-1676

Comp.Emmitge Hendricksz weduwe van Cornelis Harmensz Vergans
wonend aan de Ree in Sluipwijk en bekent Jacob Hendricksz
Sael,haar zwager,wonend te Camerick 1000gld schuldig te zijn
wegens geleend geld.Zij draagt ter vermindering van deze
schuld aan Jacob Hendricksz,mede comparerend,de volgende
goederen over:
6 root gremelde koebeesten,2 root blare dito,
1 swart gremelt,1 swarte,l bijsde blare,1 root blaet hocke-
ling,1 swart gremelt dito,l root gremelt dito- met kar-
ren,stooren?,emmers en "t gene tot de bouwerije behoort.
4 bedden,4 peuluen,4 oirkussens,8 dekens,3 grote ketels,3
cleijne dito,2 copere potten.
Alles verkocht voor 97Ogld op rekening van de voorsz lOOOgld,-
zodat zij nog 30gld schuldig is,welke koebeesten en meubelen
Jacob op 1 Meije ontvangen beeft.De comparante mag nog enige
tijd deze koeien melken,waarvoor zij zal betalen 1 stv.per dag
per koe.De bedden,kussens,kete1s etc.zal zij gebruiken als
geleend goed,zolang de vsz Sael het toestaat.Over de 30gld zal
zij 4% rente /jaar betalen.
Jacob tekent,Emmitge zet een merk.
gremelt=gevlekt,hokkeling=1-jarig kalf

Voor Jacob Hendricksz Sael zie ook:
O.N.A.Woerden 8523 dd 6-1-1675 en 27-2-1677
idem 8543 fol 3 dd 10-4-1661
idem 8551 fol 114 dd 3-5-1675
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O.N.A.Gouda nr 255 folio 13 dd 27-1-1678

Comp.Jan Aertsz van Leeuwen wonend in de Tempel onder Reeu-
wijck en geeft te kennen,dat zijn dochter
Maria Jans van Leeuwen een rentebrief op hem sprekende heeft a
385Og1d.Hij transporteert als betaling van 2 jaar rente aan
haar een aantal roerende goederen o.a.enige koeien,kalve-
ren,beddegoed,tin- en koperwerk,meubilair.Comp.mede Sijmon
Leendertsz als Out-oom en voogd van Maria Jansz van Leeuwen.

O.N.A.Gouda nr 257 folio 91 dd 28-4-1680

Compareerden Cornelis-,Maerten-en Jan Aertsz van Leeuwen,Simon
Willemsz Ham gehuwd met Maritge Aerts van Leeuwen en Pieter
Leendertsz Blenckvliet? gehuwd met Neeltje Aerts van Leeu-
wen,alle mondige kinderen en erfgenamen van Aeltje Ariensz en
Aert Jansz van Leeuwen,in leven wonend in Cort B1oemendael.Zij
doen boede1scheiding.Betreft enige percelen land in Bloemen-
daal.
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O.N.A.Gouda nr 411 folio 16 dd 14-11-1656

Compareerde voor* mij Notrs,Thomas Maertensz Kamerick,getrout
gehadt hebbende Aeffgen Mellen wonend aen de Reede onder de
Iurisdictie van Sluijpwijck ter eenre ende Huijbert Pietersz
Blonck gehuwd met willemke Leenderts,Thonis Jansz gehuwd met
Aefgen Pieters ende Fijtge Pieters,bejaarde dochter,geass. met
Jacob Puttershouck Notrs.,alle kinderen ende erfgenamen van de
voorsz Aefgen Mellen ter andere.Er is onenigheid ontstaan over
de boedelscheiding.Zij hebben twee onafhankelijke Rechtsge-
leerden,practiserende voor den Hove van Holland verzocht te
bemiddelen.Zij zullen zich bij hun uitspraak neerleggen.
Getuigen van gelove zijn:Gijsbert Hendricksz Camerick en
Cornelis Harmensz Vergans.

idem folio 30 dd 20-6-1657

Compareerde Dirck Harmensz Heij,Oudt Burgermeester ende Corne-
lis Jansz Coster,Schepen van Sluijpwijck.Zij verklaren op
verzoek van Cornelis Dircksz van der Neut Substituut Baillieu
van S1uipwijck,dat zij ca 4 weken geleden Pieter Sijmonsz
Coster vroeg in de morgen met een grauw paard te post hebben
zien rijden door de buijrte van Sluipwijck,sonder te weten van
wie het paard was.2 a 13 uur later hoorden zij,dat het het
paard was van Arien Leenen,wonend in het Land van Steijn,ofte
ijemant van sijnent wegen wierde vervolgt ende door desselffs
het paard weer terug is gehaald.Getuigen geven voor rede van
wetenschap:Dirck Harmensz dat hij over zijn deur lach,Cornelis
Jansz dat hij sijnen koeijen zat te melken.Aldus gedaan ten
huijse van Bastiaen Werboutsz ter presentie van Jan Jacobsz
Coert,bode van het Baljuwschap van Rijnland en Pieter van
Heijningen,bode van Sluipwijck.

idem folio 45 dd 15-9-1657

Compareerden Pieter Rutten,wonend te Reewijck en Marritje
Pieters hv van Jan Maertensz Blonck,molenaer op de Reewijckse
molen.Zij verklaren. op verzoek van Schout en Heemraden van
Sluipwijck.Eerst Marritje Pieters al1een,dat op Sondach 2

September jl ten haren huijse gecomen is Jan van Eijck ende
Evert van Harthals en nog ander geselschap en dat Harthals
verzocht,dat zij de Sluijpwijckse molen zou openen,wat zij
weigerde.waarop Harthals zei,Weigert gij de sleutels te ge-
ven,dan zal ik toch de molen naar binnen komen.Verklaarde
Pieter Rutten en Marritje Pieters verder,dat Harthals,Jan van
Eijck en de anderen naar de molen gegaan zijn en een van hen
met een pols op alle deuren stootte en probeerde een deur te
openen met geweld,daarna een venster open stootte,waarna
Harthals half in het venster klmn en zo de molen deursien-
de,daer weder uijt quam.
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idem folio 61 dd 10-12-1657

Compareerde Jan Coenen de Jonge,wonend in de Vogelensangh
onder Reewijck.Hij is Jan Maertensz Camerick jegenwoordich
wonend aen de Reede onder Sluijpwijck 150 gld schuldig van
verschenen huijshuur.Tot voldoeninge van deze schuld verkoopt
en transporteert hij aan Jan Maertensz een bedde mette hooff-
pe1ue,vijff oorkussens,twee deeckens,een ijssleede,een bagger
beugel ende sijnen verderen huijsraet ende dat voor 150 gld.
Gedaen ten huijse van de Schout van Sluipwijck met als ge-
tuijge Gijsbert Cornelisz Verkorff en Matthijs W?omburch.

Idem folio 276 dd ll-3-1671

Compareerde Leendert Claesz Vermeul wonend aen de Plattewegh
onder Sluijwijck.Hij heeft verkocht aan Pieter van Dalen te
Reewijck "een bijsde koe met het beste bedde ende sijn toebe-
hooren ende dat voor 60 gld tot 40 grooten t stuck",we1ke som
de comparant bekende als geleverde waren van van Dalen ontvan-
gen te hebben.

O.N.A.Gouda nr 414 folio 3 dd 7-4-1656

Comp.Pieter Jansz Jonge Jan,oud-schepen van Sluipwijk,Dirk
Harmensz Heij,Oud-burgemeester van Reeuwijk en Jan Arien Jansz
mede wonend tot Reeuwijk.Zij attesteren op verzoek van Thomas
Verhoren te Gouda,dat Gerrit Sijmonsz Verhouff,zo lang hij
bezitter is geweest van een stuk land op E1fhoeven,hij ook een
houtakkertje bezat achter dit stuk 1and,gelegen tussen Leen-
dert Fransz Versijl en het voorstuk.Dirk Harmensz Heij heeft 3

jaar geleden Gerrit Sijmonsz geholpen het hout op dit stukje
land te kappen zonder protest van Leendert Fransz Versijl.

Idem folio 4 dd 12-4-1656

Comp.Harmen Cornelis Vergans won.te S1uipwijk.Hij verklaart
hoe de kinderen van Jannitje Gerrits,weduwe van Jan Coenen hem
opgedragen hebben een stuk land,gelegen op Ravensberch van ca
7 morgen.Hij belooft de kinderen te vrijwaren van alle ac-
tien,die enige Bailluw of Officiers ter zake van deze opdracht
op de kinderen mogen hebben.
Gedaan ten huijse van Bastiaan Werboutsz ter presentie van
Maerten Cornelisz Blonck,Schout en Cornelis Jansz Coster als
getuigen.

Idem folio 8 dd 4-5-1656

Comp.Ghijsbert Hendricksz Camerick,Heemraet tot S1uipwijck.Hij
getuigt op verzoek van Thomas Verhoren te Gouda,dat hij ca 20
jaren geleden als knecht gewoond heeft bij Jan Sijmonsz Ver-
houff en zij turf gestoken hebben op een turfakkertje op
Elfhoeven naast het land van Leendert Fransz Versijl,zonder
dat deze bezwaar maakte.
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Idem folio 12vso dd 18-5-1656

Comp.Arien Jansz Coster wonend te Sluipwijk en Cornelis Hen-
dricksz won.te Stolwijk en verklaren tbv Sijmon Claesz Ruijt,-
dat Annitge Huijgen Blonck hv van de requirant,ca 3 jaar
geleden bij hem als dienstmaagd heeft gewoond en dat bij het
expireren van haar huijr Huijch Maertensz Blonck en Emmitje
Hendricksz,zijn hv de huijrpenningen,welcke Annitge Huijgen
die zij had gewonnen tot sijnen huijse, hebben comen ontfangen
sonder dat req.Annetge Huijgen daer iets op heeft gegeven.
Arien Jansz Coster verklaart verder dat de hv van den Reqt.
Enige tijt geleden 't sijnen huijse heeft gewoont en tijdens
haer huijre ca 14 dagen uijt hare huijre thuis is ge-
weest,waarover bij het expireren van de huijr kwestie was,so-
dat hij getuige met Emmitge Hendricksz daarover heeft gerekent
en dat Emmitge toen Jacob Huijgen Blonck om de Huijrpennigen
heeft gesonden sonder dat hij getuige iets aan Annitge Huijgen
heeft betaelt. ,_
Arien Jansz Coster zet een merk.n},,
Idem folio 13 dd 25-5-1656

Comp.Cornelis Harmensz Vergans,wonend aan de Reede te Sluip-
wijk Hij is 300 gld schuldig aan Catharina en Hillegont Oude-
velt te Gouda.

Idem folio 15 dd 28-5-1656

Comp Heer Gerbrandt Hernia Ambachtsheer van Sluipwijck en
Gravecoop.Verklaart,dat hij op een stuk land in Ravens-
berg,toebehoord hebbend aan Jan Coenen,een rentebrief had
sprekende van Fl 500,--,welke brief nu vermist wordt.Daar de
kinderen van Jan Coenen en Jannitje Gerrits sa deze brief op
28-4-1656 volledig hebben, afge1ost,belooft de voorz.Heer de
kinderen te vrijwaren van aflossing als de brief weer gevonden
wordt.Gedaan op de Heerlickheijt van de Vrijenes ter presentie
van Thonis Adriaans van Swanenburgh en Jan Barentsz als getui-
gen.

Idem folio 20 dd 21-6-1656

Comp,Coen Hendricksz Polen won.te Reeuwijk,weduwnaar,bruidegom
en Eefgen Aertsz weduwe van Sijmon Jansz Coster,bruid,won.aan
de Reede te S1uipwijk.Maken huwelijkse voorwaarden.Beide
brengen hun gehele bezit in,de langst-levende behoudt het
vruchtgebruik,maar bij overlijden van deze gaat elk deel naar
de eigen familie.

Idem

Comp.Cornelis Jansz Coster,schepen tot Sluipwijk en
Louritz Visch, zijn knecht. Zij getuigen op verzoek Van
Vergans,dat er kwestie is tussen Harmen en zijn buurman
Gerrits "om sekere bruijn graeuwe endt met kuijckens"Ca

folio 21 dd 26-6-1656
Pieter
Harmen
Willem
4 jaar

geleden,toen de getuigen op de hofstede van Johan Adriaensz de
Jonge kwamen wonen,waar Harmen Vergans vandaan trok,vonden zij
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daar deze eend.Een jaar later heeft Cornelis Jansz Coster aan
Harmen voor deze eend een schellingh geboden,maar deze wilde
de eend niet voor minder dan 7 stv geven.:Verclarende verders
dat sij deposanten gesien hebben dat deselve endt ontrent
Meije tot den reqt met negen kuijkens thuijs quam.Gevende voor
redenen van ‘wetenschap dat sij deselve endt geduijrende de
voorz.tijdt stadich tot den reqt.hebben gesien ende dat sij
'tselve endt wel sijn kennende.Alle 'twelcke sij des noodich
ende daertoe versocht sijnde bereijt waren 'selve nader met
solemnele eede te stercken"
Gedaen te Sluipwijk in presentie van Maarten Corn Blonck
Schout en Jacob Puttershouck.

Idem folio 31 dd 13-5-1657

Comp.Sijmon Claesz Ruijt en Adriaen Claesz beide wonend aan de
Reede onder Sluipwijk en getuigen,hoe op verzoek van Trijntje
Sijmons,hun moeder en schoonmoeder resp.door Ghijsbert Hen-
dricksz Camerick is "opgeschoten ofte opgeleijt Fl lOO,--
,zoals Marritge Claesz haer noch onmondige suster ende schoon-
suster over haer vaders bewijs op het landt van Ghijsbert
Hendricksz staende of sprekende hadde"Zij staan borg voor
Marritge dat zij het geld + rente zal aflossen,wanneer zij
mondig wordt of huwt.

Idem folio 40 dd 31-3-1675

Comp.Jan Coenen won.op de Vogelesangh onder de iurisdictie van
Reeuwijck.Hij is Margarita Puttershouck te Gouda Fl 200,--
schuldig.Borgen zijn Marritje Cornelis,weduwe van Coen Jansz,-
zijn moeder en Huijbert Pietersz Blonck,beide wonend aan de
Reede.

Idem folio 48vso dd 20-10-1657
Comp.Huijch Meessen Houck won.Oudt-Reeuwijck,hij is Cornelis
Huigen Houck,zijn Oom wonend aldaar een losrente van Fl 17,--
'sjaers schuldig.
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NOtaIiS CQTHQLLS Evertaz Putrershouck

O.N.A. Gouda nr 147II folio 287

Rekeninge,bewijs ende reliqua Jan Coenen ende Huigh Maertensz
Blonck kerckmr van de kerk tot Sluijpick de Annis 1634 ende
1635 excluijs nopende den ontfangh ende wtgeeff dije sijluijd-
en int Stuck van heur officie den voorsz tijdt geduijrende
gehadt hebben ofte noch hebben moeten gestelt in guldens
stuvers ende pen.te XL grooten den gulden gereeckent.

Ontfangh
Eerstelicken van Pieter Maertensz Verkorff 2 Jaren renthen tot
6 gulden siaers verschenen Petri annis XVI hondert vijer ende
vijff ende dertich voorn.
Van Govert Mangelaer 2 jaren tot 4 gld 5 stv siaers uts
Van Cornelis Jansz Mol 2 jaren tot 4 gld lOstv siaers uts
Van Gerrit Mellen 2 jaren tot 4g1d lOstv siaers uts
Van de erfgenamen van Cornelis Jan Sijmonsz 2 jaren tot lgld
siaers uts
Van Dirck Harmensz Heij 2 j tot 8gld 15stv tsiaers
Van Claes Jansz 2 j tot lOgld tsiaers uts
Van Leendert Dircksz B1onck,bode,2 j tot 6gld tsiaers uts
Van Sijmon Jansz erfgenamen ende Ghijs Corneliss 2 j tot l8stv
siaers uts
Van Cornelis Pancken kinderen 2 j tot 9gld tsiaers uts
Van Lambert Pancken 2 j tot 54 gld siaers uts
Van Leendert Adriaensz Cat 2 j tot 5g1d lOstv siaers uts
Van Mr Adriaen Cool 2 j tot 7g1d siaers uts
Van Cornelis Jansz Subburgh 2 j tot lOstv 8penn siaers uts
Van Pieter Maertensz Verkorff 2 j tot l8stv siaers uts
Van Jan Leendertsz 2 j tot.4O stv siaers uts
Van Aelbert Govertsz 2 j tot 4stv siaers uts
Van Pieter Dircksz 2 j tot 14stv siaers uts
Van Wouter Kerssz 2 j tot 14stv siaers uts
Vant gemeen landt van Steijn 2 j tot 9stv 5 penn siaers uts
Van Leendert Adriaensz Kat 2j tot 4stv 8penn siaers uts
Van de Stadt van der Goude 2 j tot 6g1d siaers uts
Van Gerrit ende Jan Roelen 2 j tot lstv 8penn siaers utsi
Van Sijmon Jansz Verhouff 2 j tot 3gld siaers uts
Van den selven noch 2 j tot 2g1d 5stv siaers uts
Van Kers Sijmonsz pachter van de cade de anno 1634 de somma
van 11 gld 5 stv

uts=als boven
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Notaris Ghijsbert Puttershouck.

ONA Gouda nr 414 Akten betreffende inwoners van Sluipwijk
en Reeuwijk.

fol 3 dd 7-4-1656
comp.Pieter Jans Jonge Jan,oud-schepen van SluiDwijk,Dirk Harmensz
Heij,oud-burgemeester van Reeuwijk en Jan Arien Jansz mede won.
tot Reeuwijk.Zij attesteren op verzoek van Thomas Verhoren te
Gouda,dat Gerrit Sijmonsz Verhouff zo lang hij bezitter geweest
is van een stuk land op Elfhoeven,hij ook een houtakkertje
bezat achter dit stuk land,gelegen tussen Leendert Fransz Versijl
en het voorstuk.Dirk Harmensz Heij heeft 5 jaar geleden Gerrit
Sijmonsz geholpen het hout op dit stukje land te kapnen zonder
protest van Leendert Fransz Versijl.

5

fol 4 dd 12-4-1656
comp. Harmen Cornelis Vergans won.tot Sluipwijk.Hij verklaart
hoe de kinderen van Jannitje Gerrits,wed.van Jan Coenen hem
opgedragen hebben een stuk land gelegen op Ravensberch van ca
7 morgen.Hij belooft de kinderen te vrij waren van alle actien,
die enige Bailluw of Officiers ter zake van deze obdracht on
de kinderen mogen hebben.
Gedaen ten huijse van Bastiaen Werboutsz ter presentie van
Maerten Corn Bhonok Schout en Corn Jansz Coster als getuigen.

fol 8 dd 4-5-1656
comp Ghijsbert Hendricksz Camerick,Heemraet tot Sluipwijck.
hij getuigt op verzoek van Thomas Verhoren te Gouda,dat hij
ca 20 jaren geleden als knecht gewoond heeft bij Jan Sijmonsz
Verhouff en zij turf gestoken hebben op een turfakkertje op
Elfhoeven naast het land van Leendert Fransz Versijl,zonder
dat deze bezwaar maakte.

fol 12 vso dd 18-5-1656
comb. Arien Jansz Coster wonend tot Sluipwijk en Corn Hendricksz
won.te Stolwijk en verklaren tbv Sijmon Claesz Ruijt,dat
Annitge Huijgen Blonck,huisvrouw van de requirant,ca"3 jaar
geleden bij hem als dienstmaagd heeft gewoond en dat bij het
exoireren van haar huijr Huijch Maertensz Blonck en Emmitje
Hendricksz,zijn hv de huijrpenningen,welcke Annitge huijgen
die zij had gewonnen tot sijnen huijse hebben comen ontfangen
sonder dat req.Annetge Huijgen daer iets op heeft gegeven.
Arien Jansz Coster verklaert verder dat de hv van de Reqt
enige tijt geleden 't sijnen huijse heeft gewoont en tijdens
haer huijre ca 14 dagen uijt hare huijre thuis is geweest,
waarover bij het expireren van de huijr kwestie was,sodat hij
get.met Emmitge Hendricks_daarover heeft gerekent en dat
Emmitge Jacob Huijgen Blonck om de nuijruenningen heeft gesonden
sonder dat hij get.iets aan Annitge Huijgen hee ft betaelt."
Arien Jansz Coster zet  `

fol 15 25-5-1656
como.Cornelis Harmens Vergans wonend aan de Reede te Sluiowijk.
hij is Fl 300,-- schuldig aan Uatharina en Hillegont Oudevelt
te Gouda.



ONA Gouda nr 414

fol 15 dd 28-5-1656
comp.Heer Gerbrandt Hernia Ambachtsheer van Sluinwijck en
Gravecoop.Verklaart dat hij op een stuk land in Ravensberg,
toebehoord hebbend aan Jan Uoenen een rentebrief had sprekende
van Fl 500,--,welke brief nu vermist wordt.Daar de kinderen
van Jan uoenen en Jannitje Gerrits sa deze brief op 28-4-1656
gvolledig hebben afgelost,belooft de voorz.Heer de kinderen te
vrijwaren van aflossing als de brief weer gevonden wordt.
Gedaan op de Heerlickheijt van de Vrijenes ter presentie van
Thonis Adriaens van Swanenburgh en Jan Barentsz als getuigen.

fol 20 dd 21-6-1656
como.Coen Hendricxs Polen wonend te Reeuwijk,weduwnaar,bruidegom
en Eefgen Aertsz wed.van Sijmon Jansz Coster,bruid,wonend aan
de Reede te Sluipwijk.Maken huwelijkse voorwaarden.Beide brengen
hun gehele bezit in,de langst-levende behoudt het vruchtgebruik,
maar bij overlijden gaat elk deel naar de eigen familie.
Eefje zet E3

fol 21 dd 26-6-1656
comp. Cornelis Jansz Coster,schepen tot Sluipwijk en Pieter
Lourisz Visch,zijn knecht.Zij getuigen op verzoek van Harmen
Vergans,dat er een kwestie is tussen Harmen en zijn buurman
Willem Gerrits "om sekere bruijn graeuwe endt met kuijckens "
Ca 4 jaar geleden,toen de getuigen op de hofstede van Johan
Adriaensz de Jonge kwamen wonen,waar Harmen Vergans vandaan
trok,vonden zij daar deze eend.Een jaar later heeft Corn Jansz
Coster aan Harmen voor deze eend een schellingh geboden,maar
deze Wilde de eend niet voor minder dan 7 stuivers geven.
"Verclarende verders dat sij deposanten gezien hebben dat
deselve endt ontrent Meije tot den reqt met negen kuijkens
thuijs quam.Gevende voor redenen van wetenschap dat sij deselve
endt geduijrende de voorz.tijdt stadich tot den reqt.hebben
gesien ende dat sij 'tselve endt wel sijn kennende.Alle 't
welcke sij des noodich ende daertoe versocht sijnée bereijt
waren 'tselve nader met solemnele eede te stercken"
Gedaan te Sluipwijk in presentie van Maerten Corn Blonck Schout
en Jacob Puttershouck.

fol 51 dd 13-5-16571
comp.Sijmon Claesz Ruijt en Adriaen Claesz beide wonend aan
de Reede onder Sluipwijk en getuigen,hoe op verzoek van
Trijntje Sijmons,hun moeder en schoonmoeder reso. door Ghijsbert
Hendricksz Kamerick is "opgeschoten ofte ongeleijt Fl 100,--,
zoals Marritge Claesz naer noch onmondige suster ende schoon-
suster over haer vaders bewijs op het landt van Ghijsbert
Hendricksz etaende of sprekende hadde"Zij staan borg voor Marritge
dat zij het geld +rente zal aflossen,wanneer zij mondig wordt
of huwt.
fol 40 dd 31-3-1657
comp.Jan Coenen won.op de Vogelesangh onder de iurisdictie van
Reeuwijck.Hij is Margarita Puttershouck te Gouda Fl 200,--
schuldig.Borgen zijn Marritje Cornelis weduwe van Coen Jansz,
zijn moeder en Huijbert Pietersz Blonck,beide wonend aan de Reede.

fol 48 vso dd 20-10-1657 j

comp.Huijch Meessen Houck won.0udt-Reeuwijck,hij is Corn Huijgen
Houck,zijn Oom won.aldaar een losrente van Fl 17,-- 'Pjaers schuldig
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