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Zoek digitaal of snuffel in onze genealogische gegevens
Wij bezitten een verzameling gegevens om in uw verleden te duiken:

» Computerbestand
De personen in de database zijn vooral Reeuwijkse families. Dat wil zeggen,

families die NU in Reeuwijk of omgeving wonen. Deze families komen echter

oorspronkelijk uit twee richtingen. Enerzijds zijn dit families, die oorspronkelijk uit

de omgeving Rotterdam, Zevenhuizen, Moordrecht komen en in Reeuwijk zijn

neergestreken om te helpen met het turf baggeren. Anderzijds zijn het families, die

oorspronkelijk uit het westen van Duitsland komen en naar hier zijn gekomen om

als seizoenarbeiders (zogenaamde “Bovenlanders”) te gaan werken.

» Brondocumenten
Betreft voomamelijk de wijde
omgeving van Reeuwijk: o.a. Rijnland,
Schieland en de Krimpener- en de
Alblasserwaard.

» Naslagwerken een groot aantal
periodieke genealogische uitgaven.

- Familieadvertenties en bidprentjes
zowel papier als digitaal

» Reeuwijkse bronnen
Door eigen medewerkers
getranscribeerde archiefstukken.

Streekarchief
Onze verzameling dankt haar omvang mede aan de innige samenwerking met het

Streekarchief "Rijnstreek en de Lopikerwaard te Woerden, bewaarplaats van onder

andere het archief van de gemeente Reeuwijk.
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1 OUD NOTARIEEL ARCHIEF GOUDA 1699-1842

Hieruit de akten.betreffende personen uit Reeuwijk,Sluipwijk e.o.

In dit archief bevinden zich meerdere testamenten.Van één daarvan
volgt hier de volledige transcriptie.
O.N.A. Gouda nr 619 Notaris R. Daesdonck

Folio 87 dd 7.11.1709
Testateuren verclaren in geen 200st penn bekent te staan.In den
Namen des Heeren Amen.
kennelijck zij eenen yegelijck bij desen jegenwoordige openbare
instrumente, dat in den jare onses Heeren, Jesu Christi XVII en
negen op den sevenden dagh der maand November voor mij ROBBERT
DAESDONCK, Openbaar Notaris bij den Hove van Hollandt
geadmitteert, residerende binnen der Goude ende de getuijgen
onder genomineert, in eijgener persoonen gecoomen ende
gecompareert sijn geweest, PIETER ARIENSZ DE BRUIJN ende TRIJNTJE
MAERTENSZ VAN DER COS egtelieden woonende onder de iurisdictie
van Middelburgh, mij Notaris door de ondergenoemde getuijgen
bekent gemaeckt, beijden cloeck ende gesont van lichaam, gaande
en staande over de aarde, haar verstandt, redenen ende memorie
wel hebbende ende gebruijckende, soo mij Notaris ende getuijgen
opentlijck bleeck, dewelke in aanmerckinge van de seeckerheijdt
de doots ende d'onseeckere tijdt ende ure van dien, verclaeren
van.meijninge te sijn van hare tijdelijke goederen, testamentaar-
lijck te disponeren, aleer sij luijden van deselve overvallen
worden, hebben dienvolgende uijt vrijen ende eijgenen wille,
sonder eenige frauduleuse inductien, persuatien 1) ofte
misleijdinge van ijemant (soo sij affirmeren) gemaeckt ende
geconcipieert haar testament, laatste ende uijterste wille,
invoegen ende manieren hier naar verclaart, eerstende alvoorens
revocerende, casserende 2) doodt ende niet doende alle voorgaande
testamenten, codicillen ende alle andere soorten van uijterste
willen, die een ijegelick van hun testateuren voor dato deses met
den anderen tesamen ofte apart gemaeckt ende gepasseert soude
moge hebben, niet willende, dat op alle deselve ofte eenige
vandien eenigh het alderminste reguard sal werden genoomen, maar
van nieuws disponerende, soo verclaren sij testateuren
malcanderen uijt coniugale liefde ende genegenthijdt, die de een
den anderen van henluijden toedragende is reciproce, dat is over
en wederover, ende sulcx den eerststervende den langstlevende van
hun beijden genomineert, gestelt ende geeligeert 4) te hebben tot
sijnen ofte hare universele erfgenaam in alle de goederen, soo
roerende als onroerende, actien, crediten ende gerechtigheden,
gelt, gout ende silver, gemunt ende ongemunt, niets ter werelt
uijtgesondert van 't gunt den eerststervende met ter doodt
ruijmen ende agterlaten sal, omme deselve bij den langstlevende
aangevaart, beseten ende daermede gedaan te mogen werden sijne
ofte haren vrijen wille, sonder contradictie ofte tegenseggen.van
ijemant, dogh met desen verstande nogtans, dat de langstlevende
van hun testateuren de kind ofte kinderen, die sijluijden bij den
anderen souden mogen coomen te verwecken, gehouden sal wesen
deselve naar sijn ofte haar staat ende fatsoen eerlijck op te
voeden ende 't alimenteren deselve in cost, dranck, cledinge ende
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redinge,’t onderhouden, gedurende sulx ter tijdt toe, dat de
voorsz kind ofte kinderen bereijckt sullen hebben ofte gecomen
sijn, tot den ouderdom van vijff en twintigh jaren ofte
Huwelijcken State ende alsdannogh daerenboven aan een ijegelijck
van deselve uijt te keeren ende uijt te reijcken een som e van
zes Car. guldens te XL grooten 't stuck 5), in welcke voors.
alimentatie, opvoedinge ende uijtreijckinge de eerststervende van
hun testateuren de voorsz kindt ofte kinderen is instituerende
in plaetse van hare legitime portie, deselve naar regten
competerende voorts verclaeren sij testateureneden eerststervende
den langstlevende van hun beijden gestelt ende geeligeert te
hebben, sulx sij doen bij desen, tot voogd ofte voogdesse over
de voorsz hare naar te latene kindt ofte kinderen ende dat met
seclusie van alle anderen, ja oock (onder reverentie 6) geseijt)
van de Schout, Geregte ende Weesmannen van Middelburgh voorsz,
ende alle andere oppervoogden elders, al waer haer testateuren
sterfhuijs soude mogen vallen, niet willende, dat aan de selve
ofte eenige van dien eenige staat ofte inventaris gelevert, veel
min eenige openinge des boedels sal werden gedaan, ende dat omme
sonderlinge redenen hun testateuren (soo sij seijden) daer toe
moverende, dogh sal het den langstlevende vrij staan, omme nogh
een ofte meer persoonen benevens hem ofte haar tot medevoogd ofte
voogden te mogen affirmeren ende aanstellen, alle 't welcke
voorsz staat,verclaren sij testateuren te weten hare uijterste
wille, begerende dat het selve effect sorteren sal 't sij als
testament, codicil, gifte ter saecke des doots ofte onder den
levende, ofte soo ijemants uijterste wille best naar regten sal
mogen bestaan, alwaart oock soo, dat alle solemniteijten 7)
daarinne gerequireert niet en waren geobserveert, versoeckende
bij mij Notario alle 't selve genoteert ende daar van gemaeckt
ende gelevert te werden een ofte meer instrumenten in
behoorlijcken forma, aldus gedaan ende gepasseert binnen der
Goude voorsz ten comptoire mijns Notary ter presentie van
LEENDERT JANSZ DE JONGH ende CLAES WILLEMSZ HEIJ, beijde
woonagtigh tot Reewijck, getuijgen van geloove met mij Notario
hiertoe versogt, die affirmeerden de testateuren wel te kennen
ende het deselve te sijn, soo als sij haar in dese noemen, ten
dagen, maende ende jare als boven.

Pieter Arijensen is gestelt
de Bruin dit merck <bij Trijntje

Maertens van der Cos
is gestelt

dit merck bij Leendert Claes Willemsen
Janse de Jongh Heij

R. Daesdonck Not publ .

1709
1) persuatie = overreding
2) casseren = ongeldig verklaren
3) coniugaal = echtelijk,huwelijks-
4) eligeren = uitkiezen
5) Car. gulden = een in 1542 op last van Karel V ingevoerde

zilveren munt
6) reverentie = eerbied
7) solemniteijt = plechtigheid,plechtige handeling
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0.N.A. Gouda nr 509 Notaris J.Midde11and

Folio 5 dd 25.2.1700
Comp. JAN COOL won. in den Lande van Steijn, hij bekent schuldig
te zijn aan PIETER JANSZ COOL, sijn soon, 1000 gld. Betreft
geleend geld, de rente hedraagt 3 gld 10 stv /jaar, af te betalen
van jaar tot jaar, totdat de schuld is afgelost. Aflossing en
opeisen is mogelijk met een opzegtermijn van 3 maanden.
Getekend : JAN MAARTENSZ COOL

-/25 dl 2 dd 27.3.1702
WERBOUT VAN RAVENSBERGH getuige (tekent)

-/25 dl 3 dd 24.5.1703
Comp. SYMON AERTS BLO(N)CK won. tot Reeuwijk. Hij is HENDRICK VAN
DE BERGH als pachter van de impost van het cleijnsegel ende
gedruckte papieren. op de Stad. Gouda en. de dorpen. daaronder
resorterende over de termijn 1 April 1703 - 1.4.1704 186 gld
schuldig. Hij helooft te zullen betalen aan ende ten comptoire
van de Hr MATTHIJS DE GRANDE, ontvanger te Gouda. Als van de
Bergh dat vraagt, zal hij de kwitantie van de betaling aan hem
tonen. Tekent : SIJMON BLONCK

-/37 dd 19.7.1703
Comp. Juffr. GEERTRUIJT BOT, weduwe van ANTHONY VAN RHIJN, in
leven Schout tot Bodegraven,wonend alhier. Zij machtigt HUIJBERT
VAN EIJCK, notaris alhier voor haar op te treden voor welke
vierschaar dan ook, en de rechtzaken te vervolgen, adLites in
communi forma (zoals gebruikelijk is). Geertruijt tekent

O.N.A. Gouda nr 510 Notaris Middelland

Folio 81 dd 1.10.1704 - Comp. niet bekend in de 200 ste penn.

Comp. d’ Eersame CORNELIS MAERTENSE RAVENSBERGH ende BARBERA
CORNELIS RUIJTER EL (Echtelieden) won. op de Tocht onder
Swammerdam, heide gezond. Zij testeren. Zij benoemen elkaar tot
universele erfgenaam. De langstlevende zal de kinderen
onderhouden en opvoeden, school laten gaan om te leren lezen en
schrijven en een ambacht te leren. Bij huwelijk of mondigheid
krijgen zij gesamentlijck 25 gld + een uitzet naar vermogen. Zij
benoemen elkaar tot voogd, met uitsluiting van de Schout en
Weesmannen van Swammerdam of andere plaatsen.
Mocht de eerste van hen overlijden zonder kinderen na te laten,
dan rnoet de langstlevende de 1<leding' en. het goud. en zilver
uitkeren aan de vrinden en erfgenamen van de eerstoverlijdende.
Hertrouwt de langstlevende zonder dat er kinderen zijn, dan.wordt
de erfenis gelijkelijk verdeeld tussen de erfgenamen van de
testateur en testatrice. Beide tekenen.

-/26 dd 15.6.1705
Niet bekend in de 200ste penning.
Comp. ARIEN VAN ES en ANNETJE DIRCKS GROENENDIJCK EL ,wonend in
de Willens, Arien gezond, Annetje sieck te hedde leggende, edoch
bij haar verstand. Zij testeren. Zij benoemen elkaar tot
universeel erfgenaam ( zie boven).
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Bij huwelijk of mondigheid krijgen de kinderen gesamentlijck 50
gld + een uitzet naar vermogen. Zij benoemen elkaar tot voogd met
uitsluiting (onder reverentie) van de Heeren Schout en.Weesmannen
van den Lande van Steijn en Willens. Bij overlijden van de
langstlevende zonder kinderen, moet het bezit gelijkelijk
verdeeld worden over de erfgenamen van beide zijden. Getekend
ARIJ JANSEN VAN ES en ANNA DIRCKS

-/34 dd 13.8.1705
Comp. de Ed. DIRCK VAN DER TOGT, als procureur van den Heer JOHAN
HARTOGH dr medicine wonend te Bodegraven ter eenre en TEUNIS VAN
ERCKEL broodtbacker alhier ter andere. Er loopt een proces voor
de vierschaar van Gouda betreffende het restant van een betaling
voor de verkoop en leverantie van granen a 540 gld 19 stv. welke
in 2 voorgaande vonnissen opgelegd zijnde aan de 2e comp. met de
costen geliquideert was op 200 gld 50 stv excl de kosten. De
comp. waren overeengekomen dat de Ze comparant op heden 70 gld
zou betalen en verder ieder half jaar 50 gld tot de schuld is
afgelost. Getekend : TEUNIS BELASEN? VAN ERCKEL

-/15 dd 12.5.1706
Comp. MARIA GOVERTS LANDGELOOFF, bejaarde dochter en TRIJNTJE
GOVERTS LANDGELOOF wed. JAN LEENDERTSZ VAN DER BLOM beijde wonend
in Oud Reewijck. Zij bekennen schuldig te zijn aan EWOUT JANSE
VAN FOREEST won. op Middelburg 900 gld ter zake van geleende
penningen tegen 3 % per jaar. Volgen verder condities.
Comp. mede LEENDERT JANSZ VAN DER BLOM won. Oud Reewijck als borg
voor zijn moeder en meuje resp.
Leendert tekent,Maria en Trijntje zetten een merk.

-/73 dd 1.2.1707
Verclaren beneden de 4000 gld in de 200ste penning niet bekent
te sijn.
Comp. MAERTEN JANSZ DE BRUIJN en MARRIGJE CORN. COSTERUS EL, won.
in Cort Blommendael, beide gezond. Maerten legateert aan zijn
zuster MARIA JANS, wed. Van CORNELIS AERTS VERGEER 1000 GLD in
de vorm van een obligatie van 800 gld op haar naam staand en het
supplement in geld.
Item aan zijn andere zuster TEUNTJE JANS DE BRUIJN hv van CLAES
BRUGGEMAN 1000 gld.
Verder aan zijn 2 zusters samen, zijn kleding + het goud en
zilver, verder alle goederen die hij heeft geerfd van zijn moeder
BARBERA TEUNIS ,weduwe van JAN MAERTENSZ DE BRUIJN, behalve de
renten, die moeten komen in zijn gemeenen. boedel om al de
voornoemde legaten, door de legatarissen genoten moeten worden
na zijn overlijden.
Voor het overige is enige erfgename zijn huisvrouw MARRIGJE
CORNELISd COSTERUS en haar voorzoon MAERTEN PIETERSE of de
langstlevende van beijde.
MARRIGJE laat na haar man in plaats van een filiale portie of
kintsgedeelte, naast haar voorsoon MAERTEN PIETERSE het
vruchtgebruik van al haar goederen, na haar man's overlijden laat
zij al haar goederen na aan haar zoon. Bij overlijden van één van
hen, benoemt zij de ander tot erfgenaam.
Wanneer beiden komen te overlijden moet haar erfenis verdeeld
worden over* de erfgenamen 'van haar man en haar zelf. Over
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eventuele minderjarige erfgenamen stelt zij als voogd de
langstlevende van hen beiden met uitsluiting van de Weeskamer.
Maarten tekent, Maria zet een merk.

-/5 dd 10.2.1707
Comp. WILLEM JANSZ COOL won. in het landt van Steijn, hij bekent
PIETER JANSZ COOL 500 gld schuldig te zijn wegens geleend geld
tegen 4 % per jaar. Volgen condities. Comp. mede TEUNIS GERRITSE
VERSLUIJS won. in de Willens als borg. Teunis tekent en Willem
zet een merk.

O.N.A. Gouda nr 511 Notaris J. Middelland
Folio 17 dd 2.4.1708 _

Comp. WILLEM CLAEREN won. in den Lande van Stein. Hij is schuldig
aan JANNETJE INGENSE wed. van JACOB CORN. VERKAICK, sijn behouwt
moeder won in Bovenbergh onder Bergambacht 1200 gld, aan geleend
geld. Rente 3 gld 5 stv per jaar. Volgen condities betreffende
de aflossing. En daar de compt op 8.5.1704 een obligatie heeft
gepasseerd van 1200 gld t.b.v. JANNETJE INGENSZ , nmkende de
schuld tesamen 2400 gld, zo verklaart hij, getrouwd hebbende
CORNELIA JACOBSZ VERKAICK, dat zijn behuwdzuster TRIJNTJE JACOBS
VERKAICK of haar erfgenamen na het overlijden van JANNETJE INGENS

, voor de erfenis 2400 gld zal ontvangen . Willem tekent.

-/11 dd 5.2.1711
Comp. WILLEM ARIENSZ won. te Bodegraven in de Wijlandtse polder,
is 400 gld schuldig aan zijn Vader ARIEN KORSE, wegens geleend
geld tegen 4 % jaar. Volgen condities. Getekend ; WILLEM ARIJSEN
VERMY

O.N.A. Gouda nr 512 Notaris Jan Middelland

folio 29 dd 14.4.1713.
Comp. JAN LEENDERTSZ RAVENSBERGH won. in Sluijpwijck. Hij is
MATTHIJS VAN EIJCK en. DIRCK 'VAN DER GEER, beijden. won. te
Haastrecht 700 gld schuldig als betaling van geleverde rogge en
tarwe. Hij belooft de schuld af te lossen met 50 gld per jaar +

4 % rente ingaande 1 Mei e.v.. Zo niet, dan zal men hem voor het
Hof van Holland aanklagen. Hiertoe zijn 3 procureurs aangesteld.
Jan tekent.

- / 37 dd 29.6.1713
Comp. ARIJ DIRCKS VAN CLAVEREN, won. onder de iurisdictie van
Middelburg. Hij is zijn Vader DIRCK ARIENSZ VAN CLAVEREN won. te
Reewijck 1280 gld schuldig. Betreft geleend geld, rente 3 % per
jaar. Arij tekent.

- / 89 dd 15.1.1713
Comp. PIETER DIRCKS GROENENDIJCK ,won. onder de iurisdictie van
Waarder, gezond maakt zijn testament. Ten eerste heeft hij zijn
dochters zoon JORIS DIRCKS OUCOOP ,geprocreert bij DIRCK OUCOOP
(doorgestreept: Barbera ,Anna Pieters Groenendijck) benoemd in
zijn legitieme portie van 250 gld, welke zijn.moeder ANNA PIETERS
GROENENDIJCK op haar trouwdag heeft genoten, welke som veel meer
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is dan de legitieme portie.
En als erfgenamen 'van al zijn overige goederen, roerend en
onroerend, goud, zilver etc, benoemt hij zijn kinderen nl BARBERA
PIETERS GR. voor 1/3 part, DIRCK PIETERS GR. voor 1/3 part en
JORIS DIRCKS OUCOOP 1/3 part, onder voorwaarde dat Barbera en
Dirck uit zijn nalatenschap moeten worden gealimenteerd en
onderhouden totdat de jongste van hen mondig is of huwt. Tot dat
tijdstip mag niets worden 'verkocht, maar' moet alles worden
beheerd door nog nader te benoemen voogden.
Barbera en Dirck moeten bij mondigheid of huwelijk ieder 250 gld
krijgen als compensatie voor wat Anna heeft ontvangen. Joris
Oucoop zal zijn erfdeel inclusief de renten ontvangen wanneer hij
mondig wordt of huwt. Hij stelt tot voogden JACOBUS CLAESSE
DROST, won. te Stolwijk en PANCK DIRCKSZ won. onder Hekendorp,
onder uitsluiting van de Weeskamer van Waarder of waar elders hij
zou mogen komen te overlijden. Pieter tekent.

-/ 98 dd 30.3.1713
Comp. PIETER JACOBSZ RAMP en TRIJNTJE JACOBSD RAMP, broeder en
zuster won. te Bodegraven, beide gezond. Zij benoemen elkaar tot
universeel erfgenaam. De langstlevende zal nalaten:
1) aan de Gereformeerde Diaconie armen van Bodegraven 200 gld.
2) aan THIJS JANSE RAMP idem 200 gld, id aan GOUGJE GIJSEN 200

gld, item aan de twee voorkinderen van JAN JANSE VERWOERT,
ieder 200 gld of aan de langstlevende 400 gld.
Item aan BARENTJE GIJSEN 200 gld en aan de dienstmaagd,die bij
de langstlevende bij het overlijden zal wonen off dienen 100
gld.
Item legateert nog aan CORN JANSZ VISCH het vruchtgebruik van
9 m wei- en hooiland liggende aan de Noordzijde van de Schans
onder Bodegraven. Cornelis mag zijn leven lang dit land
gebruiken mits hij de daarop rustende lasten en verpondingen
betaalt. Na zijn overlijden erft de Diaconie van Bodegraven.

Voor de overige goederen,roerend en onroerend,munten etc niets
uitgezonderd benoemt de langstlevende :

Ten eerste WILLEM PIETERSZ VAN DER NEUT of zijn kinderen voor 2/7
part. De kinderen van DIRCK PIETERSZ VAN DER NEUT voor 4/7 part
en tenslotte PIETER JANSZ RAMP of zijn kinderen het laatste
zevende part. PIETER JANSZ RAMP moet 2 jaar na het overlijden van
de langstlevende aan de voorsz THIJS JANS RAMP zijn leven lang
jaarlijks 40 gld uitkeren.De langstlevende stelt tot voogden over
de minderjarige erfgenamen JAN EN WILLEM DIRCKSZ VAN DER NEUT
onder uitsluiting van Schout en Weesmannen van Bodegraven. Verder
willen de testateurs dat hetgeene aan JAN PIETERSZ RAMP wegens
een lijfrente op zijn lijf geconstitueerd is zal blijven zoals
het is. Pieter en Trijntje tekenen.

-/33 dd 22.5,1712
Comp. WILLEM JANSE KOOL, won. in het land van Stein. Hij is
PIETER JANSE KOOL, zijn broeder 500 gld schuldig.Betreft geleend
geld, rente 4% per jaar,opzegtermijn 3 maanden.Willem zal niets
van zijn bezit mogen verkopen alvorens zijn schuld is afgelost.
Comp. tevens TEUNIS GERRITSZ VERSLUIJS ,won. in de Willens,
schoonvader van WILLEM JANS KOOL als borg.Willem Jans Cool zet
een merk_Teunis Versluijs tekent. ( Zie ook O.N.A. 510/5 dd
10.2.1707.)
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0.N.A. Gouda nr 532 Notaris van der Tocht.
folio 57 dd 5.12.1702
Comp. CLAAS JANSZ SPREY, won. in de Willens. Hij is 50 gld
schuldig aan GOVERT VOSBURGH,pachter van de impost op het
beestiaal over de Stadt van der Goude van de termijn ingaande
1.8.1702. Dit terzake van onkosten in verband met het gijzelen
en detineren van zijn zoon LEENDERT CLAASZ SPREY.te weten het
salaris van 's Heeren dienaars, de verteringen zowel in het
"Harthuijs" als op de Poort,volgens rekening. Hij belooft te
betalen over 3 nwanden op 5.3.1703. Comp. mede ANDRIES VAN
ECK,won. te Gouda als horg voor Claas Jansz Sprey.
Claes Sprey zet een merk,Andries tekent.

-/ 49 dd 11.10.1703
Comp. JAN CORN.VAN DER BRUIJN,won. te Bodegraven.Geeft een
volmacht aan een niet met name genoemde procureur bij den Hove
on1 hen1 te vertegenwoordigen in een zaak contra .AELBERI‘ VAN
WINGAARDEN ,won. in 's Hage,die gemachtigd is tot het invorderen
van 't gene GOVERT VAN'AALSWIJCK,gewesen.pachter van verscheidene
gemene landtsmiddelen_wegens geleverde<goederen.was competerende.

O.N.A. Gouda nr 618 Notaris R. Daesdonk
Folio 65 dd l7.l2.l705
Ik verklaar dat ik op 10.2.1699 gehuurd heb van JUFFR. GEERTRUIJD
BOTH, wed. van de HR. ANTHONY VAN RHIJN,in leven Schout te
Bodegraven, een huis + erf gelegen in de Brugstraat te Bodegraven
voor de tijd van 6 jaren ingaande 1.5.1699, voor 125 gld per jaar
met de conditie,dat de verhuurster of haar kinderen na 6 jaar
zelf het huis zouden mogen bewonen of verkopen (waarbij ik de
voorkeur zal krijgen). Ik heb in het jaar 1704 de wed. van Reijn
medegedeeld de huur op 1. Meij 1705 te willen. beeindigen,de
Notaris zal haar dat nu officieel meedelen en ik zal vanaf die
datum geen huur of enige kosten meer verschuldigd zijn. Get.
P.Zwaardekroon.
Volgt een verklaring door Notaris Robbert Daesdonck,dat hij de
verklaring op verzoek van de heer P. Zwaardekroon aan Juffr.
Geertruijt Both heeft voorgelezen,die tot antwoord gaf ; " ick
hoor, ick sie " Aldus gedaan te Gouda op 17.12.1705

-/21 dd 16.6.1706
Comp. DIRCK MAARTENSZ GOUTCADE en ARIEN MAARTENSZ. GOUDCADE,won.
te Reewijck en machtigen DIRCK VAN DER TOGT, Notaris en
Procureur, om voor hen op te treden tegenover de vierschaar en
speciaal in de zaak,waarin zij genoodzaakt zijn een verklaring
af te leggen voor de Heren Schepenen t.h.v. de pachter van het
bestiaal. Arien tekent,Dirck zet +

-/5 dd 9.l.l707
Compareerde PHILIP POOL,huijsman, won. aan de Mye te Bodegraven.
Hij bekent schuldig_te zijn aan de erfgenamen van ANNA RAAMBURGH,
sal(iger) in leven wed. van AARNOUT VAN HEUVEN 260 gld,ter zake
van landhuur. Volgen aflossingscondities. Philip Pool zet een
lTl€I`k.
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-/ 48 dd 31.7.1707
Comp. CORNELIS JANSZ MOL DE JONGE won.onder Cort Haerlem en
verclaart tot mede-voogd over zijn minderjarige zoon aangesteld
te hebben CORNELIS JANSE MOL DE OUDE,zijn broer.Dit tot het kind
25 wordt of trouwt.Beiden zetten een merk.

-/89 dd 17.11.1707
Comp. MELS FRANSE BANRAET en JAAPJE CLAES GRAVESTYN ,EL, won.
Grauwcoop onder Sluijpwijck, cloeck ende gesont,testeren. Mels
tekent en Jaapje zet een merk.

O.N.A.Gouda nr 619 Notaris R. Daesdonk
folio 41 dd 8.5.1709
Comp. De Heer ABRAHAM DAESDONCK ende Vrouwe WILHELMINA WIGHMANS

DE NIEUWERCK, zijn huisvrouw,beide wonend tot Bodegraven. Zij
machtigen de Heer DIRCK SWARTENDIJCK ,procureur voor de Balliuws
Vierschaar te Woerden, hen daar te vertegenwoordigen in de zaak
Contra AALBERT VAN DER KIEVIET en LIJSBETH MEULMANS,Zijn hv.
Beide tekenen.

-/46 dd 29.6.1709
Comp. WARBOUT CLAESZ VAN LEEUWEN, meerderjarige j.m“ wonend onder
de iurisdictie van Swammerdam, die bekende van CLAES WARBOUTS VAN

LEEUWEN, zijn vader,mede daar woonachtig in voldoening van zijn
erfportie van zijn moeder JANNITJE JACOBS (ingevolge een accoord
tussen CLAES WARBOUTS VAN LEEUWEN ter eenre en SAERS CORNELISZ
COS en JAN WILLEMSZ ACKERSDIJCK ,als testamentaire voogden over
de minderjarige kinderen van JANNITJE JACOBS en CLAES WARBOUTSZ
VAN LEEUWEN' ter andere ), sijnde het accoord. dd l5.6.l685,
ontfangen te hebben ; ten eerste een rentebrief a 600 gld op naam
Van SIMON ROELEN VAN BEYEREN,tot laste Van CORNELIS HUIJBERTSE
TREURNIE1‘? tot Nieucoop,bevestigd op zijn.huijs,erVe etc gelegen
int Zuijdeijnde van Nieucoop.Vo1gen gegevens over de rentebrief.
Ten tweede ; 179 gld en 10 stv als erfdeel van zijn overleden
Zuster MARIJTJE CLAESE VAN LEEUWEN,
Warbout verklaart hiermede geheel voldaan te zijn en geen
aanspraak te zullen maken op een erfdeel van zijn overleden
zuster JAAPJE CLAESE. VAN LEEUWEN, maar dit aan zijn Vader te
laten (zoals door zijn zuster en broer ANNETJE ROELEN en GIJSBERT
CLAESZ VAN LEEUWEN resp. eerder gedaan is).
Werbout Claesen van Leeuwen tekent.

-/63 dd 22.9.1709
Comp. CORNELIS GIJSBERTSZ VERKERCK en.GRIETJE PIETERS GRAVESTEIJN
EL, wonend op het dorp van Bodegraven,gezond. Testeren.Zij
benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.Elk kind zal bij
huwelijk of als het 25 j is lO Car. gld krijgen als legitime
portie. Zij benoemen elkaar tot voogd,met uitsluiting van Schout
en Weesmannen. Cornelis zet een merk en Grietje tekent.
Trouwen Bloemendaalz Corn. Gijsb. Verkerk wedn van Grietje Prs
Gravesteijn 2.1.1729 le gebod.

-/87 dd 7.11.1709
Comp. PIETER ARIENS DE BRUIJN, en TRIJNTJE MAERTENS VAN DER
COS,EL, won. onder Middelburgh,beijde cloeck en gesont. Maken hun
testament.Benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.Ieder kind
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krijgt bij 25 j 6 Car. gld als legitime portie. Zij benoemen
elkaar tot voogd en sluiten alle anderen uit, ja " oock (onder
reverentie geseijt)de Schout, Geregte ende Weesmannnen van
Middelburgh voorsz. ende alle andere oppervoogden e1ders,alwaer
haer testateuren sterfhuijs soude mogen vallen".
Pieter tekent en Trijntje zet een merk.

-/53 dd 9.10.1710
Comp. JAN WILLEMSZ BOEREFIJN, won. in 't Westeijnde van Waarder.
Hij is schuldig aan MARRIGJE PIETERS ,wed. van LEENDERT
LEENDERTSZ BEEN TE N/Y 400 gld wegens geleend geld. Rente 3 gld
10 stv per jaar. Volgen condities. Compareerde mede CORNELIS
BARENTSE BERKOUWER ,wonend te Nieuwerkerck voorsz en stelt zich
borg voor Jan Willemsz Boerefijn.
Jan Willemsz tekent,Cornelis Berkouwer zet een merk.

-/26 dd 12.4.1711 '

Comp. PIETER ARIENSZ DE BRUIJN en TRIJNTJE MAERTENS VAN DER COS
el doen alle vorige testamenten te niet. Benoemen elkaar tot
universeel erfgenaam.De langstlevende zal, bij hertrouwen, aan
de kinderen bij hen beiden verwekt,of indien niet in 1even,aan
de naaste vrienden van de eerststervende,die daartoe gerechtigd
zijn,uitkeren de helft van. de gehele boedel zoals deze dan
aanwezig zal zijn. Indien de langstlevende niet hertrouwd is en
er geen kinderen in leven zijn, dan zal bij overlijden van de
langstlevende het bezit gelijkelijk verdeeld worden tussen de
naaste vrienden van beiden. (zie ook -/187 dd 7.11.1709)

-/33 dd 2.10.1712
Comp. HENDRICK VAN NIMWEGEN en PIETER ROMMERTSZ ATTEPOORT ??,
beide van competente ouderdom won. te Bodegraven.Zij getuigen op
verzoek Van JAN JANSZ RAVENSBERGH,meeSter metselaar tOt
Bodegraven,dat zij in Mei 1705 ,op verzoek van de requirant als
opperlieden,naast LEENDERT JANSZ, DIRCK JANSZ VAN DER CLEEFF,
CLAES VERHOECK EN JAN JANSZ RAVENSBERGH DE JONGE, alle
metselaarsknechts, met de requirant in dienst van’t gemeenlandt
hebben gewerkt aan het metselwerk aan de Steenheul of brug door
de Wal bij de Cruijthoorn te Woerden, hetgeen door JOHAN ALBLAS
als opziener van de fortificatiewerken van Haer Ed. Mog. Heeren
gecommitteerde Raden aan de requirant (buiten het bestek,dat door
de requirant van de Ed.Mog. Heeren voor 520 gld was aangenomen)
opgedragen was te doen. Dat Johan Alblas tijdens het werk steeds
aanwezig was en dat hij toen tegen de requirant gezegd heeft,dat
hij zich geen zorgen hoefde te maken over de betaling van de
penningen, die hij aan dit buitenwerk zou verdienen en dat hij
Alblas,daarvoor zou zorgen. De deposanten hebben indertijd hun
daggelden of arbeidsloon van de requirant ontvangen en zijn
daarom bereid om ten allen tijde de eed op hun verklaringen af
te leggen.

O.N.A. Gouda nr 620 Notaris R.Daesdonk
Folio 31 dd 25.4.1716
Comp. JAN CORNELISZ PLOMP, wonend in de Lange Weijde.Hij bekent
schuldig te zijn 200 gld aan de Heer JAN HOFKENS te Utrecht.
Betreft geleend geld. Zijn borgen zijn PANK DIRCKSZ GROENENDIJCK
te Hekendorp en CORNELIS JANSZ PLOMP ,wonend in de Lange Weijde.
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Jan Cornelisz en Panck Dircksz tekenen en Cornelis Jansz zet een
merk.

-/34 dd 30.4.1716
Comp. JACOB JONCKER won. bij de Driebrugge onder Waarder. Hij
bekent schuldig te zijn aan de Heer JOHAN HOFKENS te Utrecht 250
gld. Betreft geleend geld. Jacob zet een merk.

-/38 dd 11.6.1716
Comp. ADRIAAN VAN BRAKEL, won. aan de Goudkade onder St
Huybertsgeregt en transporteert in vollen eigendom aan HENDRIK
KATS wonend in de Groote Schans aan de Rhijn onder Bodegraven de
volgende goederen;
volgt 3,5 blz ; meubels, kleding, linnengoed, 30 boeken, 12
schilderijen, enkele sieraden, een schuyt en het gereedschap voor
een bakkerij.
Dit ter voldoening van een schuld van f 1000.-. Adriaan heeft
vervolgens de goederen terugontvangen, hij belooft, wanneer iets
beschadigd wordt of wegraakt,deze stukken naar waarde te zullen
vervangen. Adriaan en Hendrik tekenen.

-/43 dd 18.6.1716
Comp. JACOB JOOSTEN TWAALFMORGEN, wonend in de Wonnen onder
Swammerdam. Hij is f 150.- schuldig aan GERRIT ARIENSZ
TWAALFHOVEN',won.j11buijtenkerk.onder°Bodegraven.Betreft geleend
geld, rente 4 % per jaar. Jacob tekent.

O.N.A. Gouda nr 634 Notaris Cornelis van Eijck
Folio 23 dd 4.5.1712 Niet bekend in de 200ste penning.
Compareerden WILLEM CLAASSE VERMEUL en MARIA CLAESDR HOFFLANDT
EL te Reeuwijk, Willem sieckelijck, Maria gesont. Zij benoemen
elkaar tot erfgenaam.Ieder kind krijgt bij mondigheid of huwelijk
fl 100.-
Getuigen PIETER LEENDERTSZ VAN DER LAEN en CORNELIS PIETERSZ VAN
DER LAEN gebueren. Willem zet een merk,Maria tekent.

-/35 dd 19.10.1712
Comp. CLAES DIRCKS LANDTSGELOOFF en ANNITIE JANS VAN VLIET,EL,
wonend tot Reewijk,beide gezond. Benoemen elkaar tot universeel
erfgenaam.De langstlevende moet de kinderen onderhouden.Ieder
kind zal een zilveren ducaton krijgen als legitime portie. Zij
sluiten de bloedverwanten,maar ook (onder reverentie geseijt),
Schout,gerechten en Weesmannen van Reeuwijk of elders als voogden
uit. Claes en Annitie tekenen.

-/ 45 dd 5.2.1713
Comp. D' Heer JACOBUS VAN RIJT ,won. in Randenburgh onder
Reeuwijk, " sieckelijck te bedde leggende,nochtans sijn verstant,
reedenen ende memorie wel hebbende en gebruijckende "_ Hij maakt
zijn testament. Hij doet vorige beschikkingen teniet.
Hij legateert aan CORNELIS CLAESSE VAN RIJT, MAERTIE CLAASSE VAN

RIJT, CLAESSIE CLAESSE VAN RIJT ende CLAES CLAESZ VAN RIJT, zijn
halve broeders en zusters tesamen fl 150.-
De verdere nalatenschap,niets uitgezonderd,wordt geerfd. door
LEENDERT JANSZ VAN HOORN en zijn huiSVrOuW CORNELIA JANS
OOSTERLAEN_ Wanneer een van beiden voor Jacobus van Rijt komt te
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overlijden en de langstlevende hertrouwt,dan moet deze aan zijn
kinderen 600 gld uitkeren. Als voogden over eventuele minder-
jarige kinderen stelt hij de langstlevende van beide eerste
erfgenamen, naast ROELANDT WILLEMSZ AKERSDIJCK won. in
Randenburgh. De testateur behoudt het recht eventueel nog anders
te beschikken. Gepasseerd ten huijse van den testateur ter
presentie van JAN THEUNISSZ SCHIJFF en HUIJBERT EIJMBERTSZ
KRAEN,gebueren van de testateur. De laatsten zetten een merk.
Jacobus van Rijt tekent.

-/99 dd 24.7.1714
Comp. MEES CLAESZ BIESENAER en CORNELIA MAARTENS COS,EL, won. te
Reeuwijk. Benoemen elkaar tot erfgenaam (---).Zij benoemen tot
voogden PIETER CLAESZ BIESENAER broer van de testateur en
CORNELIS MAERTENSZ COS ,broer van de testatrice. Zij sluiten de
Weeskamer van Sluipwijk uit en alle oppervoogden elders,alwaer
hun testateuren sterfhuis zou mogen komen te vallen. Gedaan ten
huize van de testateuren met ARIEN LEENDERTSZ HELT en PIETER
GIJSBERTSZ HEIJ gebueren als getuijgen. Cornelia zet een merk
de anderen tekenen.

-/ l27 dd l2.ll.l7l4
Comp. JAN CORNELISZ COSTER en ANNITIE DIRCX BUTTERMAN, EL won.
onder Reeuwijk. Zij hebben huwelijkse voorwaarden gemaakt voor
Notaris Huijbert van Eijck te Gouda dd 2.8.l706, deze blijven van
kracht,voor zover zij met het volgende overeenkomen.
De kleding van de testatrice en haar goud en zilver zullen geerfd
worden door haar erfgenamen ab intestato en niet alleen door haar
dochters MARIA en LENA JANS DECKER,zoals in de huw.voorw. was
bepaald Verder zullen haar dochters MARTIJNTIE en ARIAENTIE JANS
DECKER alleen hun simpele legitime portie krijgen. Het overige
zal gaan naar de kinderen van MARTIJNTIE EN ARIAENTIE ieder voor
de helft. Martijntie en Ariaentie krijgen van dit meerdere wel
het vruchtgehruik.
Zij stellen als voogden JORIS JANSZ SCHUIJL ,backer en CLAES
CORRSZ VAN DER HAES ,scheepmaker, beide wonend aan de Reeuwijkse
Brugge. Sluiten (onder reverentie geseijd) Schout, Gerechte en
Weesmannen van Reeuwijk uit. Jan Cornelisz Coster tekent, Annitie
zet een merk.

-/l53 dd 7.4.1715
Compareren GIJSBERT CLAESSEN VAN LEEUWEN ende CATHARINA ROELANTS
VAN BEIJEREN EL,wonend te Reeuwijk,beijde cloeck ende gesont. Zij
maken hun testament en doen alle vorige wilsbeschikkingen te
niet, ook de huwelijkse voorwaarden voor Notaris JUSTUS
EVERSWINCKEL te Gouda dd l.l2.1698. Zij benoemen elkaar tot
erfgenaam.leder kind krijgt ,wanneer het mondig wordt of trouwt
fl 200.- Hertrouwt de langstlevende, dan is de helft van het
bezit voor de kinderen. Zijn er geen kinderen, dan krijgt de
naaste familie van de overledene fl 1000.- . Zij stellen als
voogd WERBOUT CLAESZ. VAN LEEUWEN ,broer van GIJSBERT ,wonend in
Oudt-Reewijck en ROELANDT WILLEMSZ AKERSDIJCK, won. in
Randenburgh. Getuigen zijn HUIJBERT LUEWEN en CLAES CORNELISZ VAN

LEEUWEN_
Gijsbert, Catharina en Claes tekenen.
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-/ 175 dd 7.6.1715
Comp. WERBOUT JANSZ VAN LEEUWEN ,j.m. won. te Reeuwijk maakt zijn
testament.
1) hij legateert aan JAN WERBOUTSZ VAN LEEUWEN en GRIETIE

CORNELIS VAN DIEMEN ,zijn vader en moeder 12 gld en 12 stv in
plaats van hun legitime portie.

2) in het vruchtgebruik van zijn verdere na te laten goederen,
institueert hij zijn voornoemde ouders

3) Als erfgenamen van deze goederen benoemt hij CORN. CORN.
VERKLEIJ en GIJSBERT CLAESZ VAN LEEUWEN, zijn neven.Zij moeten
wel zijn ouders het vruchtgehruik geven.

Zijn ouders verklaren hiermede accoord te gaan. Getuigen zijn :

JACOB DIRCKSZ BIESENAER en GERRIT DIRCKSZ BIESENAER ,gebueren van
de testateur. Jacob Dircksz Biesenaer tekent ,de anderen zetten
een merk.

O.N.A. Gouda nr 783 Notaris Gerard Zelder van Beveren

Folio 59 dd 21.7.1747
Comp. JAN DEN BLOKLANDER ,wonend in de Heerlijkheid van Oukoop
onder de gestigte van Utrecht, WILLEM JONKERS, won. Hekendorp,
ANTHONY VAN KESTEREN en JAN KEIJ ,beide won. te Hekendorp. zij
machtigen CORNELIS SWANENBURG, secretaris van Haastrecht en
Notaris te Gouda en JAN DE LANGE, Burgemeester van het Land van
Stein en Oud-Burgemeester van Oukoop, om te innen van TYS
LAMMERTSE VAN DER WOLFF en AGATHA HALS in leven EL ,en nu, na het
overlijden van Agatha, van hare erfgenamen, de som en, waarop
ieder van de comparanten recht heeft.
Namelijk,JAN DEN BLOKLANDER ,wegens geleverde kaas,boter,bier en
melk over de jaren 1738 - 1741 ,volgens aantekening op de lei 260
gld en 13 stv.
WILLEM JONKERS,wegens geleverde kruidenierswaren etc mede over
1738 - 1741 268 gld 9stv en 12 penn.
ANTHONY VAN KESTEREN wegens geleverde bieren in 1740 50 gld en
JAN KEIJ wegens geleverd brood in 1740 en 1741 79 gld 8stv. Zij
zijn bereid hun verklaring met rede te versterken. Zij verzoeken
om voor het innen van de schuld alle mogelijke maatregelen te
nemen. Ieder zet een handtekening.

-/63 dd ll.9.l747
Comp. JAN CORNELISZ VAN EIJCK,Schout en Secretaris van
Middelhurg, wonend alhier. Hij machtigt WILLEM LA FORCE,
Procureur voor het gerecht van Nd. Waddinxveen voor hem op te
treden in de zaak contra CORNELIS MORAAL , won. Nd Waddinxveen.

-/67 dd 13.10.1747
Comp. MICHIEL DE BRUIJN, wonend te Bodegraven en machtigt zijn
huisvrouw AAGJE MAARTENS RAVENSBERGH om bij zijn uytlandigheid,
absentie of ziekte al zijn zaken waar te nemen, in de ruimste zin
des woords. Gedaan in praesentie van CORNELIS POORENS en JAN VAN
BRAKEL als getuigen. Deze hebben verklaard Michiel de Bruijn goed
te kennen.



De stichting Uudheidkamer Reeuwnk
beheert niet alleen het srreekmuseum aan de
Oudeweg te Reezm/Uk, maar wil ook een
Centrum zyn voor de gesehiedenis van het
Reeuwykse land

In deze streekgeschiedenis neelnt de
genealogie een belangryke plaats in.

Medewerkers van de werkgroep
Bronnenontsluiting’ ontsluiten hiervoor
originele bronnen die veelal moeilyk
toegankelyk zyn.

De resultaten Worden in eigen beheer
uitgegeven in de serie Reeuwnkse Bronnen’
die legen kosqyrys verkrygbaar worden
gesteld


