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OUD NOTARIEEL ARCHIEF GOUDA

O.N.A. Gouda 784/13

Testament:
Op heden 14.1.1751 compareerden voor mij Gerard van Zelden van
Beveren,notaris te Gouda, in presentie van getuigen:

Jan Pieters van Vliet en Maria Jans Boer,

echtelieden wonende onder Hekendorp, doch tegenwoordig alhier. Zij
wensen om van de na te laten goederen een testament op te maken;
alle voorgedane acten zijn ongeldig. Zij benoemen elkander tot
enige en universele erfgenaam van de nalatenchap.Als er kind of
kinderen zijn verwekt bij de eerst stervende dan is de
langstlevende verplicht hen te onderhouden en op te voeden tot
mondigheid of tot het huwelijk van het kind en het dan uit te
keren een bedrag van fl 12.- en 12 stuivers. Ook als de
langstlevende weer in het huwelijk treedt is hij gebonden het
bedrag van 12 gulden en 12 stuivers uit te keren. Doch blijft de
langstlevende ongehuwd en komt deze zonder kinderen te over-
lijden, dan wordt de nalatenschap verdeeld tussen de erfgenamen
van beide zijden,ieder voor de helft.
Zij stellen elkaar aan tot voogd over de na te laten kinderen.En
als de langstlevende komt te overlijden de personen van Ary
Hoogeboom en Govert de Cramer,beijden wonende op de Goejanver-
welledijk. Zij sluiten de Heren Weesmeesters van Hekendorp en
andere plaatsen, waar zij zouden mogen sterven, uit.
Getuigen : Pieter van Capellen, Samuel Guldemond
De beide comparanten kunnen niet schrijven en tekenen met een
kruisje.

O.N.A. Gouda 784/15

Acte van uitkoop.
Op heden 12.4.1751 compareerden voor mij Gerard van Zelden van
Beveren, notaris te Gouda:

Ariaantje LanOOy, weduwe en boedelhoudster van Gijsbert

Ravensberg ter ene en Maarten Ravensberg wonende onder
Zwammerdam, Dirk Van der Lee als in huwelijk hebbende
Marrigje den Besten en Annetje den Besten, meerderjarig
ongehuwde dochter. Maarten Ravensberg is een.broer van voornoemde
Gijsbert en Marrigje en Annetje den Besten zijn halfzusters van
hem. Mitgaders Jan Jansz van Brakel,wonende binnen deze stad als
voogd over sijne innocente dochter Magdalena van Brakel, door hem
in het huwelijk verwekt aan Neeltje Pieters Ravensberg, in leven
zuster van voornoemde Gijsbert Ravensberg andere zijde.
Zij geven te kennen dat Gijsbert Ravensberg en Ariaantje Lanooy
op 17.8.1738 voor Notaris Frederik Luyt en getuigen elkaar tot
universele erfgenaam hebben benoemd. Als een van hen beiden komt
te hertrouwen zonder dat er kinderen zijn, moet een derde van de
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inboedel uitgekeerd. worden aan de erfgenamen 'van de eerst-
gestorvene ; dit is nu Gijsbert Ravensberg. Ariaantje Lanooy wil
nu hertrouwen en moet om aan de uitkering te kunnen voldoen, haar
bezit geheel of gedeeltelijk verkopen. De erfgenamen nemen daarom
genoegen met een bedrag van fl 600.- .

De comparanten beloven haar nooit over de inboedel lastig te
zullen vallen.

Getuigen : Dirk Bockhoven en Hendrick Kreeftz

P.S. Annetje Pieters Lanooy,weduwe van.Gijsbert Ravensberg trouwt
te Gouda in de St Jan op 18.4.1751 met Dirk Gerrits.

O.N.A. Gouda 784/194

Erfgenamen.
Op heden 7.10.1751 compareerden voor mij Gerard van Zelden van
Beveren ten presentie van nagenoemde getuigen:

de Heer Marcus Taelman, wonende binnen deze stad ter eene
zijde en ter andere zijde de Heer Dirk Adriaan Anthony
Zoutman, meerderjarige jongeman wonende te 's Gravenhage ,voor
zichzelve en voor zijn breeder Heer Johan Arnold Zoutman,
Capiteyn ter zee ten dienste van dezer lande, tesamen enige
nagelaten erfgenamen van wijlen de Heer Johan Arnold Zoutman in
leven Advocaat voor de respec-tievelijke Hoven van Justitie in
Holland en voor zijn Vrouwe moeder Mevrouw Anna Margaretha van
Petkum, weduwe en erfgename van voornoemde Hr. J.A. Zoutman,mij
notaris bekend.
Zij geven te kennen dat de comparant ter ene zijde aan de vader
van comparant ter andere zijde schuldig is geweest de somma van
zesduizend en vijftig gulden.
Comparant ter eenre zal aan de comp. ter andere zijde een som van
1500 gld voldoen; ten dien einde zal hij binnen 8 dagen aan
comparant ter andere in volle eigendom overdragen een huis en
erve gelegen op de Lange Tiendewegh en wel voor fl 1000.- _

De resterende 500 gld kunnen in termijnen worden afgelost van
fl 100.- (Zie folio 198 dd l2.lO.175l)

Komende jaren zal elk jaar 100 gld aan comparant moeten worden
voldaan. De comparant ter eenre mag wel in het huis en erve
blijven wonen, maar moet verponding en andere last zelve betalen.
Beiden hebben dit geaccepteerd.

Getuigen waren : Pieter en Cornelis van Capellen

O.N.A. Gouda 784/198

Erfgenamen.
Op heden 12.10.1751 compareerden voor mij Gerard van Zelden van
Beveren in presentie van nagenoemde getuigenz

de heer Marcus Taelman wonende binnen de Stadt mij nader
bekend ende verklaarde te constitueren en magtig te maken zijne
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neef de Heer Cornelis ElSevier,Specialijk omme van wegen genoemde
comparant te compareren voor de heren Schepenen dezer Stadt en
aldaar uit naam van genoemde comparant te transporteren en in
vollen eygendom over te dragen aan en ten behoeve van de Heren
Johan Arnold Zoutman,Capiteyn te Zee ten dienste deser lande en
van Dirk Anthony Adriaan Zoutman,gebroederS wonende in 'S
Gravenhage een huis en. erve,Staande en. gelegen op de lange
Thiendeweg binnen deze Stadt belend ten oosten Pieter
Willemswaard en ten westen de Diaconie dezer Stadt Strekkende
voor van de gemene Straat tot achter de voorzegde Diaconie en dat
in voldoening van fl 1000.- aan de zelve verschuldigd.

Getuigen waren : Pieter van Capellen en Samuel Guldemondt.

O.N.A. Gouda 785/50

Volmacht.
Op heden 6.11.1752 compareerd voor mij Gerard van Zelden van
Beveren in presentie van na te noemen getuigen :

Gerrit Jonkers, wonende in de heerlijkheid van Oucoop,doch
tegenwoordig gegeizeld in het Heere-logement binnen deze Stad.mij
notaris bekend,dewelke verklaarde te constitueren en machtig te
maken, de Heer Willem Laforce,procureur alhier Specialijk om in
recht waar te nemen en uit te voeren zodanige zake en proces als
de comparant genoodzaakt is voor de heeren Schepenen,
commiSSariSSen gedelegeerd tot de jurisdictie over de zaken de
gemene middelen betreffende over de Stad Gouda en resorte van
dien te moeten definieren (gearresteerde) als gegeizelde ter ene
op en jegens Krijn Casius alS hoofd van de impoSSe op het gemaal
over de Stad Gouda en resorte van deze of gene die de gemeene
zake wegens de voornoemde attestatie en geizeling zouden willen
vervolgen. Aldus gedaan en gepasseerd in Gouda in presentie van
Cornelis van Cappellen en Pieter de Koning 'S Heeren Dienaar als
getuigen.

O.N.A. 785151

Volmacht.
Op 24.11.1752 compareert voor mij Gerard van Zelden van Beveren
ter presentie van na te noemen getuigen :

Trijntje Harteveld, weduwe van Jan Gerritsz de Bruyn,
wonende onder de jurisdictie van Sluipwijk dewelke verklaart te
constitueren en machtig te maken , Cornelis Brack, Notaris en
Procureur te Gouda generalijk om alle zaken en proceSSen die de
comparant nu reeds ofnamaals iS genoodzaakt te moeten entameren,
Susineren of defenderen voor alle regtbanken daar de geconSti~
tueerde zoude mogen zijn geadmitteerd alS procureur te proces-
Seren op ende jegens een gelijke in regten waar te nemen en tot
het uiteynde toe te vervolgen.
Aldus gedaan en gepasseerd te Gouda voornoemd in presentie van
de getuigen: Govert van der Brugge en Pieter Loree.

Trijntje merkt met een X
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O.N.A. Gouda 785/55

Op heden 6.12.1752 compareerde voor mij Gerard van Zelden Van
Beveren,notaris te Gouda :

Gerrit Jonker ,broodbakker, wonende te Oucoop in Provincie
Utrecht,doch tegenwoordig in het Herenlogement binnen deze stadt
mij notaris bekend dewelke verklaart te constitueren en machtig
te maken de Heer Willem De LaForce ,procureur voor deze zake
specialijk om in rechten waar te nemen en ten uiteinde toe te
vervolgen zodanige zake en proces als hij comparant genoodzaakt
is voor de Heren Schepenen ,Commissarissen gedelegeerd in zake
van de gemene middelen over de stadt Gouda en ressorti van dien
te defenderen als gearresteerde opende? jegens de Wel. Geleerde
Heer Mr. Daniel Willem van Ieterson als Baljuw en Dijkgraaf van
de lande van Steyn R.O. Areestant en eiser ter andere zijde.
Aldus gedaan en gepasseerd te Gouda ter presentie van Samuel
Guldemont en Cornelis van Cappelen als getuigen.

O.N.A. Gouda 617/37

Testament
De testateurs verklaren gegoed te zijn beneden fl 1000.-
In de name des Heren, Amen.

Op heden 13.10.1754 ,compareerden voor mij Gerard Pijper,openbaar
notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd, te Gouda
residerend, en voor getuigen onder genomineerd:

Dirk Jansz _Hogenberg en Neeltje Aartse Siere,
echtelieden wonende aan de Platteweg onder de Jurisdictie van
Sluipwijk.Gezond van lichaam ende bekwaam om over hun goederen
te disponeren,hebben te kennen gegeven, alvoorens van dit leven
te scheiden, dit testamentair vast te leggen, uit eigen vrije
wil. Alle testamenten hiervoor zijn teniet gedaan.Alle rechten
zijn voor de langstlevende.Het kind of de kinderen van hen beiden
moeten worden opgevoed en gealimenteerd tot zij mondig zijn of
tot zij in het huwelijk treden. Dan uit te keren aan ieder van
de kinderen 25 Car. guldens van 40 groten het stuck.

Getuigen : Jean Turin en Daniel Turin

O.N.A. Gouda 1182/53

Testament beneden de fl 5000.-
Op 3.5.1811 compareerde voor Coenraad Coenraad Hardenberg,
Keijzerlijk Notaris te Gouda:
Willempje Faay,huisvrouw van Eymert I-Iogenes,wonende in de

Willens onder het land van Steyn. Zij geeft te kennen niet in een
hogere klasse te behoren dan het zegel aangeeft. Enige erfgenaam
van alle na haar dood na te laten goederen is Eymert Hogenes,haar
man met de verplichting om de kinderen bij elkander verwekt
behoorlijk op te voeden en te onderhouden tot zij tot
meerderjarigheid, huwelijk of andere geapprobeerde staat zijn
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gekomen. Als voogd over haar nagelaten minderjarige kinderen
benoemt zij haar man Eymert Hogenes en tot toeziend voogd Arie
Streefland, wonend in het land van Steyn met alle rechten en
plichten die dat met zich meebrengt.

Getuigen : Jacobus Voorn en Teunis Schoonderwoerd
Willempje verklaart niet te kunnen schrijven.

O.N.A. Gouda 1182/43

Schuldbekentenis
Op de 4e van de grasmaand 1811, compareerde voor Coenraad
Hardenberg :

Rookis Verwoerd, wonende in Ruygeweide.

Hij erkent schuldig te zijn aan Dirk Bak,wonende in het Beyerse
onder Stolwijk of aan zijne erven en rechthebbenden de somma van
fl 4000.- van 40 grooten het stuk spruitende uit zake van
deugdelijke geleende en aangetelde penningen.
De rente is 4/100; de afbetaling gaat in op 16.4.1811 en verder
jaarlijks tot voldoening en aflossing.
Getuigen : Jan Dirk Vetter en Jacob Vetter

O.N.A. Gouda 1183/133

Transport gedeelte huis en erf
Voor Coenraad Hardenberg, Keizerlijk Notaris residerend in de
stad en kanton Gouda,departement van de monden van de Maas is op
26.9.1811 gecompareerd :

Gideon Van den Ede1,bouwman,wonende aan de Platteweg in de
Willens kanton Gouda.
In qualiteit aldoor de Weled. Heer Mr Jacob Bastiaan Bichon
Visch, wonend in het Haagse departement,bij acten op de 6.2.1805
voor Notaris Jan Willem van Alphen en getuigen in Den Haag
gepasseerd. Behoorlijk gemachtigd zijnde tot verkoop van
huizen,hofsteden en landerijen onder Sluipwijk,Bloemendaal en de
Willens gelegen, in gevolge van grosse aan deze "minuut
geannexeerd.
Hij heeft verkocht aan Leendert Hollander,veenman,wonende aan de
Blindeweg onder Sluipwijk,present alhier : het voorste gedeelte
van een huis met erf en brandingsloodsen staande en gelegen aan
de Nieuwenbroek onder Sluipwijk bekend.onder ltrB.N.58 strekkende
van over de Nieuwenbroeksedijk tot het eygen of achterste
gedeelte de voorschreven huyzinge van Cornelis Leendertsz
Hollander en ten westen Leendert Hollander.
De koop is geschied. voor fl 200.- Hollands Courant Geld,te
betalen fl 5O.- op 1.11 van dit jaar en verder elk jaar fl 50.-
op de eerste nov. (mag meer maar niet minder) tegen 4 procent
rente.
In tegenwoordigheid van : Jan Vetter en Jacob Vetter, horlogie-
makers aan de Hoogstraat.
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O.N.A. Gouda 1183/146

Testament
Op 7.10.1811 is gecompareerd voor mij Coenraad Hardenberg :

Dirk Boere, herbergier wonende in de Willens te Gouda.
Hij verklaart niet tot de hoogste klasse te behoren.

Beschrijving van het testament .

Ik stel mijn echtgenote Maria Heemelaar, met welke ik in
gemeenschap van goederen ben getrouwd tot mijn enige en
universele erfgename van. al mijn. goederen en rniddelen,zowel
roerende als onroerende gene uitgezonderd met volkomen recht van
erfstelling.
In de woonstede van testateur opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Bastiaan Blommendaal en Arie Blommendaal ,beide timmerlieden en
Simon Dekker, bouwman. Allen woonachtig in Kort Haarlem naby
Gouda en tevens Klaas van Leeuwen,bouwman, wonende in de Willens.

Kosten fl 10.40 ; 26 opcenten en fl 6,05 voor regt.
De ontvanger: J.Keller
Opm: Dirk Boere overleed op 16.5.1829.

O.N.A. Gouda 1184/177

Koop van huis
Op 15.11.1811 is voor Notaris Coenraad Hardenberg met de na te
noemen getuigen gecompareerd :

Jan. de `VOS, turfschipper, wonende aan de Platteweg onder
Sluipwijk, wijk nr 22, kanton Gouda. Hij heeft verkocht aan P.F.
Tuyl, veenman, mede wonende'aan de Platteweg onder Sluipwijk,wijk
nr 21, alhier tegenwoordig een huis en erve met boomgaard,
brandingsschuur op 300 roeden, alles staande en gelegen op
Elfhoeven aan de Platteweg onder Sluipwijk, strekkende van voor
een gedeelte van de Platteweg en voor een gedeelte van het
schuurerf dat aan de koper toebehoort noordwaards tot op het
eygen van Pieter de Ruyter. Belend ten Oosten en ten Westen de
koper belast met een kustingbrief per resto nog groot fl 400.-
op 13.5.1799 door de verkoper ten behoeve van de koper voor
Schout en Schepenen van Sluipwijk, Gravekoop en den Nieuwenbroek
gepasseerd.
De verkoop is geschied voor de somma van fl 400.- ,hetgeen door
de koper aan de verkoper is voldaan. Zo ook de gemelde kusting
ten zijne lasten ook groot fl 400.-. Dit is geaccepteerd door de
koper.

Getuigen : Jan Willem Vetter en Jan_Dirk Vetter, horlogiemakers
te Gouda wonende aan de Hoogstraat wijk O nr 88

O.N.A. Gouda 1184/167

Testament
Voor Coenraad Hardenberg is gecompareerd :

Sikke Myndertsz Krul, veenman wonende te Oud Reeuwijk onder
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Zwammerdam, canton Alphen departement als voren.
Hij heeft verklaard niet tot de hoogste klasse te behoren.
Hij benoemt tot erfgenaam van alle goederen en middelen : mijn
moeder Elisabeth Sikkes, wonende te Koudum, departement Vriesland
voor de ene helft en voor de andere helft : Johannes van Roon,
minderjarige zoon van Klaas van Roon en Jannigje Boon, echte-
lieden wonende onder Zwammerdam.
Is het , dat mijn moeder zal zijn overleden dan zal de hele
erfenis gaan naar voornoemde minderjarige Johannes van Roon en
bij zijn overlijden naar zijn wettige erfgenamen. Als bij mijn
overlijden Johannes van Roon nog minderjarig is, dan zal het
vruchtgebruik moeten worden aangewend ter betere opvoeding en
educatie van veelvuldig genoemde Johannes van Roon, door zijn
ouders, waar de voogden ( nog na te noemen) op zullen toezien en
een wakend oog op houden. '

Executeurs die ik aanstel om mijn nalatenschap te regelen zijn:
Jan. Boon, veenman wonende in. de Tempel onder Zwammerdam en
Cornelis Cerissen, timmerman wonende aan de Reeuwijkse brug als
executeurs voogden en administrateurs de Wet.

In tegenwoordigheid van :

Pieter Bouwman, ambtenaar - Arie van der Kraats, yzersmid en
Jan Willem Vetter en Jan Dirk Vetter,beiden horlogiemakers ,allen
wonende binnen de stad Gouda.

P.S. Johannes van Roon is geboren te Zwammerdam op 23.10.1800 en
gedoopt in Reeuwijk.Er is geen overlijdensdatum van hem bekend.

O.N.A. Gouda 1184/207

Schuldvordering
Op 20.12.1811 is voor Notaris Coenraad Hardenberg in
tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen gecompareerd :

Bernardus WeSSe1S, loodgieter wonende te Gouda nr 8 binnen
deze stad. Hij bekent schuldig te zijn aan en ten behoeve van
Pieter Frederiksz Tuyl, veenman wonende aan de Platteweg onder
den Ambacht Sluipwijk ,Canton en departement als boven hiermede
tegenwoordig de somma van fl 500.- wegens zijn geldlening van
gelijke somma verstrekt in goed gangbare munt naar de koers van
de dag om daarmede te voldoen aan de kooppenningen voor het huis
en erve door hem onlangs aangekocht en nu als onderpand
verhypothekeerd. Tuyl erkent daarmee tevreden te zijn.
Comparant belooft aan voornoemde P.F. Tuyl ter zijne woonstede
of aan de houder der grosse dezer acte te zullen restitueren in
klinkende zilveren munt en niet te doen in papieren of andere
publieke effecten.
Betaling wordt gedaan op de le november van het aanstaande jaar
1812 en voorts op ieder volgend jaar op de eerste november in
gelijke sommen doch niet minder, tot het hele bedrag is afgelost,
tegen een interest van 5 procent.
Bij in gebreke blijven is verhypothekeerd ,huis en erve door hem
thans bewoond en kortelings aangekocht, staande en gelegen op de
Westzijde van de Gouwe, bekend sub.letter VN nr 4 belend ten
Zuiden de Remonstrantse kerk en ten Noorden de Heer Jan Henkelman
of het huis genaamd " Kromhout " strekkende van de straat tot
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achter aan het eigen van Jan Henkelman en de Remonstrantse kerk,
vrij zonder iets daarop staande.
Voorts nog een huis en erve staande op de Gouwe bij de
Crabbenbrugge ten quohiere van verponding bekend sub. letter NN
nr 69 ten Zuiden Hermanus Bedoe ? en ten Noorden Gerrit Geering,
vrij en onbelast.
Welke huizen en erven de comparant in eigendom toebehoren te
weten : het eerste bij transport door de heren. Mr Jacobus
Catharinus Cornelis de Beer Poortugael en Jacobus Anthony van
Alphen in hun Qualiteit als last en procuratie hebbende van
Franciscus Xaverus Vermeulen op 27.11. jongstleden en het laatste
bij acte van transport dor de Heren Jan Bleuland en Pieter Huyzes
Fransz in Qualiteit als executeurs van het testament van wijlen
Rutger van Kessel en Johanna de Vos ,echtelieden op den
15.10.1792 voor Schout en Schepenen dezer stad wettig gepasseerd
en geregistreerd in het Eygenboek dezer stadssecretarije 1788
folio 225. Huizen zijn onbelast en ontheven van alle soorten
hypotheken.
Getuigen : Pieter Bouwman, ambtenaar en Arie van der Kraats,
yzersmid beiden wonende op de Westhaven wijk G nr 28.

O.N.A. Gouda 1314/322

Acte van koop
Op 18.11.1840 compareerde voor Notaris W.J.Fortuin Drooglever te
Gouda :

Jan Kruit, arbeider wonende te Sluipwijk die verklaart
verkocht te hebben uit Vrije wil en zonder hypotheek en
stoornissen aan Arie Oosterwijk, schipper, wonende onder
Sluipwijk die compareerde om te koop aan te nemen :

een huis en erf en werf met brandingsschuur, genoteerd wijk A

nr 18, staande en gelegen op Elfhoeven, binnen de gemeente
Sluipwijk strekkende van over de Platteweg noordwaards op tot den
eigendom van Teunis Tuyl, belend ten Oosten dezelve en ten Westen
Leendert den Hollander. Bij kadaster bekend onder sectie C

nr 215 als weg en boschhakhout, groot 4 roeden en 50 ellen.
nr 216 als watering, groot 4 roeden en 50 ellen.
nr 217 als huis en erf, groot 3 roeden en 50 ellen.
nr 218 als veenplas als vissery, 1 roe en 33 ellen.
nr 219 als schuur en erf, groet 6 roe en 20 ellen
nr 220 als boomgaard, 3 roeden en 60 ellen.
nr 221 als veenplas als visserij, 1 roe en 20 ellen.

Verkoper verklaart hiervan eigenaar te zijn geworden door koop
van Anthony van Neck blijkens acte daarvan op 6.12.1838.
Totale som is fl 290.-

Als getuigen voornoemd Notaris, Gerrit de Werk,particulier en
Christiaan Blom, stadsomroeper, beiden te Gouda woonachtig.

De verkoper verklaart niet te kunnen schrijven noch tekenen als
hebbende dit niet geleerd.
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O.N.A. Gouda 1315/33

Acte van koop
Op 19.2.1841 verschenen voor Notaris W.J. Fortuin Drooglever :

Willenl Stolwijk, bouwman wonend in Broek cum annexis en
Gijsbert de Jong, veenman wonend in Middelburg.
Zij verkopen de navolgende bezittingen aan Petrus van Wankom,
Meester Broodbakker, wonende in Reeuwijk als vader van zijn 3

minderjarige kinderen: Hillegonda, Leonardus en Hermanus van
Wankom alle te Reeuwijk woonachtig :

een huis met erf en een stukje tuingrond en boomgaard
daarachter, staand en gelegen op het blok Nieuwdorp onder de
gemeente Reeuwijk strekkende van over den dijk tot tegen het
eigendom van Johannes Kroll en Klaas de Bruin, belend te Oosten
aan de dezelfde de Bruin en ten Westen Hermanus Ballering.
Kadaster sectie B :

nr 719, als boomgaard grot 5 roeden en 30 ellen
nr 720, als huis met schuur en erf, groot 6 roeden
nr 721, als tuin, groot 4 roeden en 20 ellen
nr 722, als boomgaard, groot 2 roeden en 22 ellen
nr 723, als water en tuin, groot 2 roeden en 64 ellen
nr 1156, als weg als boshakhout, groot 2 roeden en 35 ellen
nr 1157, als watering, groot 1 roede en 75 ellen
nr 1158 als watering, groot 1 roede en 53 ellen
nr 1159 als weg als boshakhout ,groot 2 roeden en 19 ellen

De verkoop is geschied voor 400 guldens

O.N.A. Gouda 1315/37
Proces verbaal van veiling en finale toewijzing

Op 25.2.1841 in logement " de Kap " bij Frederik Hermans,
gemeente Stein, compareerden voor Cazaun en W.J. Fortuin
Drooglever, Notarissen uit Rotterdam en Gouda :

de Heer Dirk Braat, schoolonderwijzer, wonende te Sluipwijk
als gemene en byzondere gemachtigde van Pieter den Ouden en
Leendert Cornelisz Mul, veenman, wonende te Sluipwijk dewelke
verklaren over te gaan tot openbare veiling en zo 1nogelijk
verkoop van : een huis en erf nr 15 met diverse stukken veenland,
water, dijk en weg,staande en gelegen in het blok Nieuwkoop onder
de gemeente Middelburg in de geconsentreerde veenderij aldaar.

Kadaster aldaar :

244, dijk, 9 roeden 20 ellen.
245, water als visserij, 52 roeden 80 ellen.
246, hooiland, 85 roeden 90 ellen.
247, hooiland, 6 roeden.
248, hooiland, 1 bunder 14 roeden 30 ellen.
249, huis en erf , 6 roeden 70 ellen.
588, weg als hooiland, 1 roe 2 ellen.
628, weg als hooiland, 4 roeden

Belend ten Noorden Teunis Hooftman, ten Oosten en ten Westen de
Ringdijk en ten Zuiden Jan Hooftman en Cornelis Boom. In eigendom
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verkregen door Pieter den Guden en L.C. Mul door publieke verkoop
uit de boedel van Anthony Medemblik en zijn overleden huisvrouw,
mej Johanna Bakker op 23.10.1827.
Het hoogste bod is gedaan door Fys Sol, koopman, wonende te
Sluipwijk voor de som van fl 1350.-. Na vele opbiedingen en
afslagen werd het verkocht aan Leendert Cornelisz Mul voor
fl 2000.-_ Leendert was al voor de helft eigenaar.

O.N.A. Gouda 1315/38

Proces verbaal van veiling en finale toewijzing

dd 25.2.1841. In logement " de Kap " bij Frederik Herman,
gemeente Stein met openbare notarissen Cazour en Drooglever.
De Heer Dirk Braat, schoolonderwijzer te Sluipwijk als
gemachtigde van Pieter den Ouden mede wonende aldaar, blijkens
procedure op 3.6.1839 voor notaris Drooglever en getuigen te
Sluipwijk gepasseerd in protocolle van deze notaris nr 132.

Verkocht werd het volgende:
huis,schuur en erf, staande en gelegen in het dorp Sluipwijk
nabij de kerk,getekend nr 90, kadaster sectie A nr 276, groot
2 roeden en 80 ellen. Belend ten oosten F.Leusen en ten Westen
G.Verwey strekkende van voor de weg tot achter aan het
kerkpad. Koopsom

l.

fl 435,37

en rietland en water in het blok Ravensberg2. Een party wei,hooi
onder de gemeente

nr 298
nr 299
nr 300
nr 301
nr 302
nr 303
nr 304
nr 305
nr 306
nr 307
nr 308
nr 341
nr 342
nr 343
nr 344
nr,345
nr 346
nr 347
nr 348
nr 349
nr 350
nr 351
nr 352
nr 353

weiland
rietland,
rietland,
veenplas,
weiland,
weiland,
weiland,
weiland,
weiland,
weiland,
hooiland,

Sluipwijk, sectie A en verder als volgt:

17
41 ellen
2 roeden en

vissery, 5 bunder, 42
38 roeden
16 roeden en

roeden en 10 ellen
50 ellen

60 ellen
5 roeden en 80 ellen

boschhakhout,3 roeden
hooiland, 7 roeden en
weiland,

33 ellen
7 roeden en 40 ellen
10 roeden en 30 ellen

5 roeden en 40 ellen
en 30 ellen
90 ellen

1 roede en 5 ellen

roeden en 60 ellen

weiland, 8 roeden en 20 ellen
weiland, 3 roeden en 70 ellen
rietland
veenplas
rietland
hooiland
weiland,
rietland
weiland,
rietland,

8 roeden en 70 ellen
vissery, 5 bunder en 35 roeden
3 roeden en 40 ellen
7 roeden en 40 ellen

8 roeden en 40 ellen
3 roeden

9 roeden
en 10 ellen

1 roede en 10 ellen.
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Belend ten Noorden W.Vermey en consorten en de erven W.
Hollander, ten Zuiden het volgende perceel en ten Oosten de
gemelde erven W.Hollander en ten Westen de Heer A. de Jager.
Koopsom fl 694,30.

3. Het huis D nr 84 met erf, twee schuren en een stuk grond met
houtgewas beplant en een partij hooiland, staande en gelegen als
voren op de kadastrale legger van Sluipwijk Sectie A en volgend:

nr 309, hooiland, 13 roeden en 30 ellen
nr 310, hooiland, 6 roeden en 40 ellen
nr 311, huis en erf, 5 roeden
nr 312, schuur en erf, 8 roeden en 80 ellen
nr 313, boschhakhout, 3 roeden en 50 ellen
nr 314, hooiland, 15 roeden en 50 ellen
nr 315, hooiland, 18 roeden
Belend ten Noorden het voorgaande perceel, ten Zuiden de watering
langs de Schravenbroekse dijk, ten Oosten de erven W. Hollander
en ten Westen de even gemelde wetering. Koopsom fl 601,35

4. Een turfschuur D nr 104 op voorgaand perceel Sectie A nr 312,
gedeeltelijk 8 roeden en 80 ellen. Recht van opstal en de
erfdienstbaarheid van de weg moet elk jaar fl 2,50 worden betaald
aan de eigenaar van het land. Koopsom fl 160,70

5. Een turfschuur D nr 105 op erf perceel 3A nr 312 gedeeltelijk
met recht van opstal en fl 2,50 per jaar overpad betalen aan de
eigenaar. Koopsom fl 206,04

6. Huis D nr 82 met tuin en erf in blok Ravensberg, Sluipwijk,
sectie A :

nr 359, tuin, 2 roeden en 70 ellen.
nr 361, huis en erf , 3 roeden en 90 ellen
als ook de onverdeelde helft van een brandingsschuur Sectie A

nr 356, schuur en erf , 2 roeden en 40 ellen.
nr 357, tuin, 1 roe en 60 ellen,
belend ten Noorden en ten Westen de erven W. Hollander, ten
Oosten de Heer A. de Jager en ten Zuiden de watering langs de 's
Gravenbroekse dijk. Koopsom fl 221,55

7. Een schuur nr 102 en erf, staande en gelegen als voren op de
kadastrale legger van Sluipwijk, Sectie A en als volgt,
nr 354, hooiland, groot 11 roeden en 60 ellen
nr 355, schuur en erf, groot 6 roeden en 20 ellen
Belend ten Noorden en ten Westen het perceel nr 2, ten Oosten de
heer A. den Jager en ten Zuiden gedeeltelijk de erven W.

Hollander en gedeeltelijk het voorgaande perceel.
Koopsom fl 284,85

8. Een partij wei- en hooiland en water,gelegen in het blok
Vettenbroek onder Sluipwijk,kadaster :

nr 500, weiland, groot 1 bunder,32 roeden en 50 ellen
nr 514, veenplas als visserij, groot3 roeden en 80 ellen
nr 515, hooiland, 14 roeden en 70 ellen
nr 498, gedeeltelijk weg als boschhakhout, 3 roeden en 80 ellen
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nr 499, gedeeltelijk watering in het geheel , 8 roeden en 20
ellen.
Belend ten Noorden het water langs de Noordkade, ten Zuiden
gedeeltelijk W.Vermey en gedeeltelijk het volgende perceel en ten
Westen de Ringdijk. Koopsom 698,05

9. Een partij wei- en hooiland, elskwekerij en dijk. Kadaster als
voren gemeente Sluipwijk sectie A:
nr 517 hooiland, 12 roeden en 20 ellen
nr 518 hooiland, 14 roeden en 90 ellen
nr 519 weiland, 1 bunder,14 roeden en 10 ellen
nr 520 elskwekerij, 70 roeden en 40 ellen
nr 521 dijk, 5 roeden en 20 ellen
nr 521 dijk, 27 roeden en 90 ellen
nr 498 gedeeltelijk weg als boschhakhout, 3 roeden en 60 ellen
nr 499 gedeeltelijk watering in geheel 8 roeden en 20 ellen.
Belend ten Noorden het water langs de Noordkade en ten Zuiden de
Vogelenzangse wetering, ten Oosten der erven Simon Jongeneel en
ten Westen gedeeltelijk het voorafgaande perceel en gedeeltelijk
de erven van Simon Jongeneel. Koopsom 1491,50

10. Een huis,schuur en erf,tuin en perceeltje rietland, staand
en gelegen in 'sGravenbroek onder de gemeente Reeuwijk, kadaster
sectie
nr 284

C :

huis,schuur en erf, 3 roeden en 40 ellen
nr 285 boschhakhout, 3 roeden en 70 ellen
nr 286 rietland, 1 roede en 30 ellen
nr 702 als weg als boschhakhout, 3 roeden en 60 ellen.
Belend ten Noorden de watering langs de 'sGravenbroeksedijk, ten
Zuiden de heer C.Brack en ten Oosten G. Bouman en ten Westen
Maarten van Leeuwen. Koopsom 326,55

11. Een turfschuur met erf, nog een schuur plus erf en een partij
land en water op de kadastrale legger voorkomend als:
nr 287 hooiland, 7 roeden en 60 ellen
nr 288 hooiland, 1 roede en 22 ellen
nr 289 rietland, 3 roeden en 30 ellen
nr 290 hooiland, 6 roeden
nr 291 idem, 1 roede en 93 ellen
nr 292 idem, 11 roeden en 20 ellen
nr 293 idem, 5 roeden en 40 ellen
nr 295 idem, 6 roeden en 50 ellen
nr 296 schuur en erf, 3 roeden en 90 ellen
nr 298 hooiland, 2 roeden en 96 ellen
nr 299 veenplas als vissery, 8 bunder, 16 roeden en 10 ellen
nr 300 hooiland, 4 roeden en 20 ellen
nr 672 watering, 12 roeden en 10 ellen
nr 770 erf, 4 roeden en 70 ellen
nr 771 hooiland, 7 roeden en 90 ellen
Belend ten Noorden Gijsbert Bouman en Jan Heij, ten Zuiden de
Groote Reede ,ten Oosten Gijsbert Bouman voornoemd en ten Westen
de Heer Cornelis Brack. Koopsom fl 242,65

12. Een schuur en erf, tuin en boomgaard benevens een perceel
hooiland en boschhakhout, kadaster Reeuwijk sectie C en verder
als volgt:
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387, boschhakhout, 6 roeden en 40 ellennr
nr 388, schuur en erf, 61 ellen
nr 389, tuin, 10 roeden

389bis, boomgaard, 2 roeden en 60 ellennr
nr 390 hooiland, 18 roeden en 10 ellen
nr 391 veenplas als vissery, 53 roeden
nr 717, weg als boschhakhout, 4 roeden en 20 ellen
Belend ten Noorden de watering langs de 'sGravenbroekse dijk ,het
Schoolhuis en G.Verwey, ten Zuiden G.Bouman en ten Oosten
gedeeltelijk A.Vis en gedeeltelijk G.Bouman en ten Westen wed.
J.Vis. Koopsom fl 409.-

13. Een water of veenplas met daarin gelegen diverse percelen
hooiland en boschhakhout gelegen als voren,kadaster Reeuwijk
sectie C
nr 469 boschhakhout, 2 roeden en 52 ellen
nr 470, boschhakhout, 5 roeden en 70 ellen
nr 471, hooiland, 8 roeden
nr 472 idem, 3 roeden en 80 ellen
nr 473 idem, 76 ellen
nr 474 idem, 2 roeden en 20 ellen
nr 475 idem, 1 roede en 44 ellen
nr 476 veenplas als visserij, 2 bunder,89 roeden en 70 ellen
nr 477 hooiland, 17 roeden
nr 478 boschhakhout, 3 roeden en 70 ellen
nr 654 watering, 10 roeden en 70 ellen
nr 727, weg als boschhakhout, 7 roeden en 20 ellen
Belend ten noorden de watering langs de 'sGravenbroekse dijk, ten
Zuiden gedeeltelijk schuur en erf van W.Vermey,gedeeltelijk de
Groote Reede, ten oosten Leendert Mul en ten Westen Cornelis
Brack Koopsom fl 49,50

O.N.A. Gouda 1315/39

Obligatie met hypotheek
Op 1.3.1841 verscheen voor notaris W.j. Fortuin Drooglever:

Grietje Kal]-lman, weduwe van Jan Kruyt zonder beroep te
Sluipwijk
die verklaart schuldig te zijn aan de Heer Dirk Kruyt, veenman
te Sluipwijk een som 'van fl 717,- spruitende uit zake van
geleende en door de comparante schuldenaarster tot haar volkomen
genoegen ontvangen gelden tegen een rente van 5% per jaar. Op 1

maart 1841 moet de eerste aflossing zijn gedaan groot fl 143,40,
vervolgens elk jaar hetzelfde bedrag, wel meer doch niet minder.
De schuldenaarster stelt als onderpand :

- twee huizen, schuren en erven, een perceeltje weiland enz alles
staande en gelegen in het blok Elfhoeven ,gemeente Sluipwijk.

Kadastrale legger dier gemeente sectie C :

195 , schuur en erf groot 9 roeden en 48 ellen
196 , huis en erf, groot 8 roeden en 14 ellen

HI'
nr
nr 197, watering , grrot 1 roe en 23 ellen
nr 198, weg als boshakhout, groot 2 roeden en 20 ellen
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nr 114, rietland, 1 roe en 23 ellen
nr 115, idem , 3 roe en 70 ellen
nr 116, hooiland, 3 roeden en 10 ellen
nr 117, als kwekerij, 9 roe
nr 118, kwekerij, 4 roe
nr 119, boshakhout, 2 roe en 40 ellen
nr 120, als kwekerij, 32 roeden en 80 ellen
nr 121, huis en erf, 3 roeden en 40 ellen
nr 122, tuin, 8 roeden
nr 123, weiland, 61 roeden en 40 ellen

In tegenwoordigheid van Gerrit van Werk, particulier en
Christiaan Blom, stadsomroeper beiden te Gouda woonachtig als
getuigen.

O.N.A. Gouda 1315/48

Verkoop van roerende goederen in het gemeentehuis van Sluipwijk
dd 6.3.1841 voor Notaris Fortuyn Drooglever.

Ten verzoeke van Dirk Braat,onderwijzer te Sluipwijk, als
gemachtigde van Pieter den Ouden te Sluipwijk, zullen door
mij Notaris in bijzijn van Pieter Uittenbroek,veenman en Jan van
Klaveren,veldwachter beide wonend te Sluipwijk, verkocht worden
enige vaartuigen,die zich bevinden in het water in het blok
Ravensberg onder Sluipwijk, alsmede enige partijen turf en andere
roerende goederen toebehorend aan Pieter den Ouden. Volgen de
verkoopvoorwaarden en een lijst Van goederen, kopers en prijzen.
De totale opbrengst was fl 4792,45 _

O.N.A. Gouda 1315/83

Obligatie met hypotheek
Op 1.5.1841 verscheen voor Notaris W.J. Fortuin Drooglever te
Gouda :

Pieter Schriek, schoenmaker te Sluipwijk wonende die
verklaarde schuldig te zijn aan Dirk Braat, schoolonderwijzer te
Sluipwijk een som van fl 210.-
Jaarlijks met interest terug te betalen tegen 5% perjaar.
Ter waarborg :

een huis D nr 82 met tuin en erf gelegen op blok Ravensberg onder
Sluipwijk sectie A :

nr 359 , tuin groot 2 roeden 70 ellen
nr 361 , huis met erf 3 roeden en 90 ellen

alsmede de onverdeelde helft van een brandingsschuur en erf,
nr 356 , schuur en erf, 2 roeden en 40 ellen
nr 357 , tuin 1 roede en 60 ellen
Belend ten Noorden en ten Westen de erven W. Hollander en ten
Oosten. A. den Jager' en ten Zuiden. de watering langs de 's
Gravenbroekse dijk.
Getuigen : Gerrit de Werk, particulier en Christiaan Blom,
stadsomroeper beiden wonende te Gouda.
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O.N.A. Gouda 1315/85

Inventaris , groot fl 485,30

Datum 5.5.1841. Ten verzoeke van en in bijwezen van :

1. Dirk HOge1’1berg, bouwman, wonende in Sluipwijk
2. Aart Hogenberg, bouwman, wonende te Sluipwijk

als broers van Isaak Hogenberg.
3. Simon Jongeneel, arbeider wonende te sluipwijk als in

huwelijk hebbende Neeltje Hogenberg
4. Catharina Tas, arbeidster, wonende te sluipwijk, weduwe

van Jan Hogenherg, gewoond hebbende in het jaar 1829 te
Sluipwijk, moeder en voogdes over haar drie nog

minderjarige kinderen: Jan, Agatha en Alida Hogenherg. Simon
Jongeneel, toeziend voogd benoemd door het Kantongerecht
blijkens acte 27.4.1841

Dirk,Aart en Jan waren broers van Isaak, die woonde te Zwammerdam
en daar op 13.4.1841 is overleden.

W.J. Fortuin Drooglever, openbaar notaris en de heer Cornelis
Brack, secretaris en Bernardus Peterse, de laatste twee van de
gemeente Reeuwijk en daar woonachtig als getuigen bij het maken
van een boedelscheiding van alles wat Isaak heeft nagelaten:

een huis en erf aan de Reeuwijk brug wijk G nr 3, waar hij het
laatst heeft gewoond. De opgaaf en aanwijzing geschiedt door
Klaasje van Leeuwen, weduwe van Dirk de Jong die als huishoudster
in huis was. De waardering' werd. gedaan. door° Hendrik Kulik,
uitdrager te Gouda.

O.N.A. Gouda 1315/90

Acte van koop
Op 8.5.1841 verscheen voor openbaar notaris Willem Jacobus
Fortuin Drooglever :

Gijsbert de Jong, wonende onder Middelburg, veenman, die
verklaart over te dragen aan de Heer Lambertus Schlater,
Meester Metselaar wonende te Gouda, die verklaart de koop aan te
nemen:

twee pakhuizen die eerst 3 afzonderlijke woningen waren, staande
aan de St Anthoniestraat te Gouda wijk G nr 7 en 8 , belend ten
Oosten Anthonie Bloed en ten Westen de koper, strekkende voor van
de straat tot achteraan het waterschap van de Zeugstraat. bij het
kadaster bekend onder sectie C :

nr 136 , groot 30 ellen
nr 737 , groot 80 ellen
en een huis, schuur en erf, staande en gelegen in het dorp
Sluipwijk, getekend D nr 90. Bij het kadaster bekend onder sectie
A nr 276, groot 2 roeden en 80 ellen. Belend ten Oosten T.Leusen
en ten Westen G.Verwey, strekkende voor van de weg tot achter aan
het kerkpad.
Deze koop is geschied voor de som van fl 800.- in
tegenwoordigheid van Gerrit van Werk,particulier en Christiaan
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Blom, stadsomroeper, beiden te Gouda woonachtig.

O.N.A. Gouda 1315/104

Acte van koop
Op 26.5.1841 compareerden voor Notaris W.J. Fortuin Drooglever:
Leendert Blonk, bouwman en Pietertje Muis, zonder

beroep,zijn huisvrouw, wonende in de gemeente Broek
cum annexis. Zij verkopen aan Harmen Kwinkelenberg en
Jan Kwinkelenberg, beide veenlieden te Gouda
woonachtig, die verklaren de koop aan te nemen ;

een stuk tuingrond gelegen in 't Weegje onder Broek,
kadaster sectie D :

nr 498, boshakhout, groot 13 roeden en 80 ellen
nr 937, watering, groot 2 roeden en 75 dUen,str§$£nde
voor van 't Weegje tot aan het eigendom van de kopers, belend ten
Oosten dezelfde en ten Westen de Heer Adrianus van Bergen.
De koop is geschied 'voor de som 'van fl 5O.- , door allen
ondertekend.met uitzondering van Jan Kwinkelenberg, die verklaart
niet te kunnen schrijven.

O.N.A. Gouda 1315/106

Testament
Op 29.5.1841 compareerde voor notaris W.J. Fortuin Drooglever te
Gouda :

Cornelia Groenendijk, weduwe van Jan Vermeulen, bouw-vrouw,
wonend aan de Kerkweg te Reeuwijk.
Zij verklaart bij testament te willen beschikken over hare
goederen en een voogd aan te stellen over haar minderjarige
kinderen. Haar kinderen benoemt zij tot enige erfgenamen. Voogd
over de kinderen, die nog minderjarig zijn, wordt haar zoon Jan
Vermeulen, nog bij haar wonende.

Als getuige de Weledelgestrenge Heer Mr. J.L.A. de Grave in
tegenwoordigheid van Gerrit de Werk, particulier en Christiaan
Blom, stadsomroeper beiden te Gouda woonachtig.

PS. Vader Jan is op 31.8.1827 overleden en zoon Jan is geboren
in 1817 en overleden in 1845. Cornelia overlijdt na 1855.

O.N.A. Gouda 1315/121

Testament
Op 10.6.1841 verscheen bij mij notaris W.J. Fortuin Drooglever:
Cornelis Leeflang, bouwman, wonende in Lange weide onder

Waarder en maakt zijn testament. Bij dit testament laat hij alles
na aan zijn zuster Neeltje Leeflang mede wonend in Lange Weide.
Gepasseerd in tegenwoordigheid van Gerrit van Werk,particuliet
en Christiaan Blom, stadsomroeper, beiden te Gouda woonachtig.
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O.N.A. Gouda 1315/122

Testament
Op 10.6.1841 verscheen bij mij notaris W.J. Fortuin Drooglever:
Neeltj e Leeflang, meerderj arig, ongehuwd, zonder beroep wonende

in de Lange Weide onder Waarder.Zij maakt een testament,waarin
zij alles nalaat aan haar broer Cornelis Leeflang,mede wonende
in Lange Weide onder Waarder. Dezelfde getuigen als acte 1315/121

P.S. Cornelis Leeflang is overleden te Waarder in juli 1844

O.N.A. Gouda 1315/127

Procesverbaal van een verkoop van roerende goederen nagelaten
door Isaak Hogenberg,gewoond hebbende te Reeuwijk aan de
Reeuwijkse Brug, wijk G1n:3 door notaris W.J.Fortuin Drooglever

Op 15.6.1841 compareerden :

Dirk Hogenbergybouwman wonende onder Sluipwijk, voorts
Aart HOgenberg, bouwman, wonende onder Sluipwijk en

Neeltje HOge1’.L'Derg,zonder beroep,huisvrouw van Simon
Jongeneel, arbeider, wonende te Sluipwijk en van Catharina
TaS,weduwe van Jan Hogenberg,overleden 1820. Catharina Tas als
moeder en voogdes over de drie nog minderjarige kinderen ,met
name Jan, Agatha en Alida Hogenberg en als laatste Simon
Jongeneel als toeziend voogd. Zij zijn de erfgenamen van Isaak
Hogenberg ,gewoond hebbend te Reeuwijk en op 13.4.1841 te
Zwammerdam overleden. Er zal tot openbare verkoping worden
overgegaan door de notaris en getuigen Bernardus Pieterse, bode
te Reeuwijk en Christiaan Blom, omroeper te Gouda. Uitgebreide
inventarislijst Volgt. Tesamen opgebracht fl 593,40

O.N.A. Gouda 1315/128

Procesverbaal ener verkoop roerende goederen.
Notaris W.J. Fortuin Drooglever gaat op dinsdag 15.6.1841 over
tot openbare verkoop van meubilair en andere roerende goederen,
waronder geen goud of zilver ten verzoeke van Stefanus Hendrikus
van de Pavoordt te Bodegraven en Mr Jean Louis Antoine de Grave
te Gouda. De verkoop vindt plaats aan de Reeuwijkse Brug onder
Reeuwijk in het huis getekend G nr 3.

De notaris in tegenwoordigheid van Bernardus Peterse, bode van
Reeuwijk, wonende aldaar en Christiaan Blom, stadsomroeper
wonende te Gouda ,beiden als getuigen.
Volgt een lijst van de goederen, kopers en prijzen. Opbrengst
totaal fl 41,45
P.S. Van den Pavoordt was goud- en zilversmid in Bodegraven en
de Grave was advokaat te Gouda.
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O.N.A. Gouda 1315/130

Acte van Koop
Op 17.6.1841 verscheen voor Notaris W.J. Fortuin Drooglever:
de heer Lambertus Schluter, Meester metselaar te Gouda die
verklaart verkocht te hebben vrij van hypotheek en schulden aan
de Heer Franciscus Leusen, Meester broodbakker wonende te
Sluipwijk, die verklaart de koop aan te nemen :

- een ledig erf in het dorp Sluipwijk belend ten Oosten de koper
en ten Westen G. verwey, strekkende van voor aan de weg tot
achter aan het kerkpad.

Kadaster Sectie A : nr 216 als huis, schuur en erf, groot 2
roeden en 80 ellen. De gebouwen zijn afgebroken. De verkoper had
dit in eigendom gekregen van Gijsbert de Jong.

De koopsom bedraagt 30 gulden.

In tegenwoordigheid van de getuigen Gerrit van Werk,particulier
en Christiaan Blom,stadsomroeper beiden te Gouda.

O.N.A. Gouda 1315/328

Obligatie met hypotheek
Compareerden voor W.J. Fortuin Drooglever notaris te Gouda :

Johannes Bos en Maria Eykhof wonende te Gouda. zij
verklaren schuldig te zijn een bedrag van fl 900.- aan Martijntje
van der Ende, weduwe van Leendert Leendertsz Hollander, veenvrouw
wonende
onder de gemeente Sluipwijk ingaande 1 januari 1841

O.N.A. Gouda 1316/230

Testament
Op 21.10.1841 compareerde voor W.J. Fortuin Drooglever, openbaar
notaris te Gouda in tegenwoordigheid van na te noemen getuigenz
Leendert K0Oiman,schipper, wonende aan de Reeuwijksje brug

onder Reeuwijk, dewelke verklaart bij testament te willen
beschikken over de hem na te laten goederen. Hij benoemt tot zijn
enige erfgename Klaasje van Leeuwen, weduwe van Dirk de Jong,
wonende onder Reeuwijk.
Ondertekend door Gerrit van Werk,particulier en Christiaan
Blom,stadsomroeper, beide getuigen in Gouda woonachtig.

O.N.A. Gouda 1316/235

Rekening en verantwoording
Op 28.10.1841 compareerden voor W.J. Fortuin.Drooglever, openbaar
notaris te Gouda :

Dirk HOgeI1berg, bouwman, wonende te Sluipwijk
Aart H0gen.berg, bouwman, wonende te Sluipwijk
Neeltje Hcgenberg, zonder beroep, huisvrouw van Simon

Jongeneel, arbeider, wonende mede onder Sluipwijk door haar man
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geassisteerd en medeondertekenend
Catharina Tas, arbeidster, wonende onder Sluipwijk, weduwe

van wijlen Jan Hogenberg, gewoond hebbende en in het jaar 1824
onder Sluipwijk overleden, in hare betrekking als moeder en
voogdes over hare 3 nog minderjarige kinderen bij deze hare man
in de echt bij haar verwekt, met de namen Jan, Agatha en Alida
Hogenberg.
En Simon Jongeneel in zijn qualiteit van toeziend voogd over
deze kinderen daartoe benoemd door de Heer Kantonrechter van het
Kanton Gouda blijkens acte 27.4.1841.
Hij verklaart de comparanten dat voornoemde Dirk Hogenberg en
Aart Hogenberg, de enige in leven zijnde broers zijn van wijlen
Ysaak Hogenberg, gewoond hebbende onder Reeuwijk en op 13.4.1841
onder Zwammerdam overleden zonder bloedverwanten in opgaande of
nederdalende lijn na te laten. Dat dezelve tesamen met
medegenoemde Neeltje, Jan, Agatha en.Alida Hogenberg die de enige
kinderen zijn van Jan Hogenberg ,ook een broer van de overleden
Ysaak Hogenberg, de enige erfgenamen zijn. Zij verklaren de
erfenis aan te nemen.

De boedel werd verkocht en bracht op fl 563 70
geld in huis fl 31, 53

----------+
Tesamen fl 595,23

Uitgaven :

Begrafeniskosten en doodskist fl 26,50
Voor H.Kulik ,uitdrager, taxeren " 6,-
voor aankoop varkensvoer " 15,16
belasting op personeel en meubilair “ 10,85
aan Procureur Jan Willem Blanken, die
declareert salaris en voorschotten " 20,80
Aan bewaarster der verzegeling tot
de dag der verkoop _" 2o-
Kosten voor advertenties in couranten " 9,70
Voor verzegeling en ontzegeling door het
Kantongerecht " 94,20
Aan Notaris Drooglever voor al zijn
bemoeienissen " 192,15

----------+
fl 392,33

Blijft over om te verdelen fl 202,90

O.N.A. Gouda 1317/38

Obligatie met hypotheek
Op 4.5.1842 compareerde voor Notaris W.J. Fortuin Drooglever,
openbaar notaris te Gouda residerend, met de na te noemen
getuigen :

Jan Van der Heijden, timmermansbaas, wonende onder de
gemeente Reeuwijk. Hij verklaart schuldig te zijn aan de Heer
Yzaak van Kersen, houtzaagmolenaar, wonende onder Zuid
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Waddinxveen en zijn erven of rechtverkrijgenden een som van Eén
Duizend gulden, spruitende uit zake van geleende en ontvangen
gelden.
Er is een hypotheek op :

- een huis en erf met twee schuren daarachter, staande en
gelegen aan de Goudkade onder de gemeente Waddinxveen,getekend
nr 64 strekkend van voor uit de rivier de Gouwe tot achter in de
Alphense wetering. Belend ten Noorden Arie Potuit en ten Zuiden
Klaas Breedijk. Op kadaster voorkomend als nr 383 : huis gebouw
en erf 2 roeden 14 ellen en nr 384 : huis,schuur en erf , 1 roe
en 96 ellen. Dit al is eigendom van Jan van der Heijden.

De getuigen hierbij waren Gerrit de Werk, particulier en
Christiaan Blom, stadsomroeper, beiden te Gouda woonachtig.

O.N.A. Gouda 1317/102

Acte van Koop
Op 25.5.1842 compareerden voor W.J. Fortuin Drooglever, openbaar
notaris te Gouda residerend, in tegenwoordigheid van getuigen :

Dirk Hollander Pietersz, zonder beroep, wonende te
Zevenhuizen.

Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis streng, bouwman,
wonende te Reeuwijk die ook mede de koop verklaart aan te nemen:
een bouwmanswoning bestaand uit een huis, schuur en erf,
verscheidene partijen wei- en hooiland enz, staand en gelegen op
het blok Alys Ambacht onder de gemeente Reeuwijk, op kadastrale
legger voorkomend onder sectie C:

nr 53, boschhakhout, 7 roeden
nr 54, hooiland, 93 roeden en 20 ellen
nr 54b, water als hooiland, 8 roeden en 90 ellen
nr 55, weiland, 1 bunder en 31 roeden
nr 56, idem, 65 roeden en 70 ellen
nr 57, hooiland, 1 bunder 17roeden en 90 ellen
nr 58, idem, 1 bunder en 17 roeden
nr 695 watering, 8 roeden en 80 ellen
nr 744 idem, 2 roeden en 24 ellen
nr 745 weg als boschhakhout, 3 roeden en 7 ellen
nr 108 water als weiland, 9 roeden en 40 ellen
nr 109 boschhakhout, 2 roeden en 14 ellen
nr 110 tuin, 2 roeden en 10 ellen
nr 111 boomgaard, 6 roeden en 70 ellen
nr 112 huis,schuur en erf, 9 roeden en 60 ellen
nr 113 water als weiland, 6 roeden en 30 ellen
nr 114 tuin, 21 roeden en 70 ellen
nr 115 water als weiland, 11 roeden en 40 ellen
nr 116 boschhakhout, 73 ellen
nr 117 tuin, 36 roeden en 70 roeden
nr 118 tuin, 36 roeden en 70 ellen
nr 119 weiland als hooiland, 4 roeden
nr 120 hooiland, 93 roeden
nr 121 idem, 79 roeden en 90 ellen
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nr 122, idem, 1 bunder, 58 roeden en 20 ellen
nr 703, watering, 7 roeden en 20 ellen
nr 729, weg als boschhakhout, 6 roeden en 50 ellen.
Tezamen groot : 12 bunder en 5 roeden en 61 ellen.

Verkoper verklaart hiervan eigenaar te zijn geworden door koop
van Pieter Heij Pietersz, blijkens acte 26.4.1821 voor notaris
Guillaume Jacques ten Brummeler en getuigen te Gouda. Koopsom is
fl 4000.- ,waarvan fl 2000.- direct en de ander fl 2000.- per
jaar fl 100.- aan de verkoper en zijn huisvrouw Aaltje Gerritsd
Heij.
Als getuigen waren aanwezig : Gerrit van Werk,particulier en
Christiaan Blom ,stadsomroeper te Gouda beiden te Gouda
woonachtig.

O.N.A. Gouda 1317/ 116

Obligatie met hypotheek
Op 16.6.1842 compareerde voor W.J. Fortuin Drooglever,openbaar
notaris te Gouda residerend :

Cornelis Streng, wonende te Reeuwijk, die verklaart schuldig
te zijn aan de Heer Jan Hogenboom, winkelier te Gouda de som van
fl 2000.- aan geleende goederen tegen een interest van 4% per
jaar.
Als waarborg : een bouwmanswoning bestaand uit huis, schuur en
erf, alsmede verschillende partijen wei- en hooiland enz., alles
staande en gelegen op het blok Alys Ambacht onder Reeuwijk.
Kadastrale legger sectie C :

nr 53 , huis,schuur en erf, 7 roeden
nr 54 , hooiland, 43 roeden en 20 ellen
nr 54b, water als hooiland, 8 roeden en 90 ellen
nr 55, weiland, 1 bunder en 31 roeden
nr 56, idem, 65 roeden en 70 ellen.

Zie verder acte nr 1317/102
Getuigen hierbij tegenwoordig : Gerrit van Werk, particulier en
Christiaan Blom, stadsomroeper, beiden te Gouda woonachtig.

O.N.A. l3l7[154

Testament
Op 23.8.1842 compareerde voor W.J.Fortuin Drooglever, openbaar
notaris te Gouda, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
Martijntje van der Ende, weduwe van Leendert Leendertsz

Hollander, veenvrouw, woonachtig aan de Blindeweg onder de
gemeente Sluipwijk. De erflaatster heeft also verklaard te willen
nalaten :

* aan de diaconiearmen der Hervormde Gemeente te Sluipwijk de som
van fl lOO.-

* aan de algemene armen te Sluipwijk fl 100.-
* aan de kerk der Hervormde Gemeente te Sluipwijk fl 100.-
* aan Arie Koster, bouwman, wonende onder Reeuwijk fl 200.-
* aan Antje Verheul,huisvrouw van Gerrit Koelman wonende in de

Bullewijk, dochter van Leendert Leenderts Hollander
* aan de kinderen van Gerrit Hollander die een zoon was van
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Frederik Hollander Leendertsz te Vinkeveen overleden de som
tesamen fl 500.-

* aan Johannes van Roon,wonende te Vinkeveen fl 500.-
* aan Leendert van Roon,wonende te Sluipwijk fl 1000.-
* aan de kinderen van Antje Koster in huwelijk met Adrianus

Koster tesamen de som van fl 500.-
* aan de kinderen van wijlen & Jan Cornelisz Koster een som van

fl 300.-
* aan Gijs Slappendel te Sluipwijk als zijnde een zoon van

& Hendrikje Koster in de echt verwekt door Jan Slappendel
fl 200.-

* aan & Dirk Eykhof zoon van Martijntje Eykhof fl 100.-
* Prelegaten aan de kinderen van & Hendrik Koster, bouwman,

wonende te Sluipwijk in zijn echt verwekt bij Jaapje Koster al
haar boven- en onderkleding

* Voorts het recht te verlenen aan Arij Zwijnenburg, bouwman,
wonende te Sluipwijk om de hofstede en landerijen gelegen op
Lang Gravenkoop onder Sluipwijk, thans door hem in huur bewoond
en gebruikt nog twee jaar te mogen huren tegen betaling van
fl 500.- per jaar.

Jan Blokhuizen, Neeltje Melgior en Lijsje Koster, huisvrouw van
Adriaan van Leeuwen, kinderen van Adriana Koster tesamen voor 1/5
deel.
Voorts de kinderen van & Hendrikje Koster in de echt verwekt bij
Jan Slappendel voor 1/5 deel.
Kinderen van & Ariaantje Koster in de echt verwekt bij Carel van
Es voor 1/5 deel.
Ook voor 1/5 gedeelte & .Jan, Eykhof wonende te Waddinxveen,
Ariaantje Eykhof, huisvrouw van Tilman Massen( = Tielman Matse)
te Waddinxveen, Maria Eykhof, huisvrouw 'van Jan Verkade te
Boskoop wonende en de wettige kinderen van Hendrik Eykhof en de
wettige kinderen van Jannigje Eykhof en als laatst & Jacob Koster
en & Grietje Koster, huisvrouw van Cornelis van der Hel,&
Maartje Koster, huisvrouw van Bastiaan Verweij, & Martijntje
Koster, huisvrouw van Ary Zwijnenburg, & Hendrikje Koster
huisvrouw van Johannes Kersbergen en & Steven Koster kind van
wijlen haar neef Hendrik Koster, bouwman wonende te Sluipwijk in
de echt verwekt bij Jaapje Koster tesamen voor 1/5 laatste deel.

Ary Zwijnenburg en Pieter Uittenbroek benoemd zij tot executeurs
van het testament en redderaars van haar nalatenschap. Bewind-
voerders ontvangen voor de moeite en lasten beiden een som van
fl 700.-
Als getuigen aanwezig hierbij: Gerrit van Werk, particulier en
Christiaan Blom, stadsomroeper beiden te Gouda woonachtig.

P.S. Martijntje is de dochter van Leendert van der Ende en
-Jannetje Janse Koster,ged. Sluipwijk 11.1.1778 en overleden in
maart 1844.Leendert Hollander was eerder in sept 1823 overleden.
De met & aangegeven personen zijn kinderen of kleinkinderen van
Jan Gijsbertse Koster en Ariaantje Matse,de grootvader van
Martijntje. De Van Roontjes zijn kinderen van Pieter van Roon,
zwager van Martijntje.
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O.N.A. Gouda 1317/171

Testament
Op 9.9.1842 compareerde voor W.J. Fortuin Drooglever, openbaar
notaris te Gouda :

Elisabeth Boekhcut, weduwe van Jan Vis, zonder beroep,
wonende aan de Platteweg onder de gemeente Sluipwijk. Zij
verklaart tot erfgenamen:
- haar zuster Neeltje Boekhout, huisvrouw van Jacob Verschoor,

wonende te Overschie voor 1/7 deel
- kind van haar broer Pieter Boekhout voor 1/7 deel
- kind van wijlen haar broer Dirk Boekhout voor 1/7 deel
- kind van Aagje Boekhout in de echt verwekt bij Joh. van Vliet

voor 1/7 deel
- kind van wijlen haar broer Jacob Boekhout voor 1/7 deel
- kind van wijlen haar zuster Cornelia Boekhout in de echt

verwekt bij Anthonie
- kind van

van den Berg voor 1/7 deel
wijlen haar broer Willem Boekhout voor 1/7 deel

Tot executeur en en bereederaar van haar nalatenschap haar
behuwdbroeder Arnoldus Vis, veenman, wonende te Reeuwijk en haar
neef Arie Boekhout Pieterszoon, bouwman wonende te Overschie en
als hij niet meer leeft, Jan Boekhout, Jilleszoon, koopman te
Rotterdam.
Voor alle moeite aan Arnoldus Vis fl 400.- en Arie Boekhout
fl SOO.-
Getuigen zijn Govert Kramer, timmerman wonende te Sluipwijk en
Cornelis Wensveen, schipper te Reeuwijk.
De comparante verklaart niet te kunnen schrijven of tekenen als
hebbende dit niet geleerd.

P.S. Elisabeth was de tweede vrouw van Jan Vis. Zij is in
Overschie in 1771 geboren en zij overleed te Sluipwijk op
15.2.1844,terwijl Jan eerder op 23.11.1836 aldaar was overleden.
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